




  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

Záměrem diplomové práce je zhodnotit stávající systém kontroly a řízení zakázek na 

základě docházky projekčního týmu (jednotlivců) a s tím spojenými náklady ve firmě 

PROVITAS, a.s. a navrhnout optimalizaci a lepší přehlednost kontroly a řízení zakázek 

pomocí nově nainstalovaného softwaru. V první části je teoreticky popsaná problematika 

informací a manažerské informatiky. Dále je zde rozepsáno problematika nákladů a jejich 

dělení a kalkulace nákladů. V dalších kapitolách následuje bližší popis společnosti 

PROVITAS, a.s. Následuje navržení možných typů vhodných softwarů a doporučení 

nejvhodnějšího softwaru splňující požadavky zadané podnikem PROVITAS, a. s. V závěru je 

shrnutí celé práce a doporučení vybraného softwaru vedení podniku pro usnadnění kontroly a 

řízení zakázek. 

Klíčová slova: informace; náklady; řízení zakázky; hodnocení zakázky; software. 

 

Abstrakt 

The aim of this thesis is to evaluate the existing system of control and management of 

contracts based on attendance of the design team (individuals) and the associated costs in the 

company PROVITAS, a. s. and design optimization and better clarity, control and 

management of contracts using the newly installed software. The first part is theoretically 

described the issue of information management and computer science. Then there is the issue 

of costs broken down and their division and cost calculation. In subsequent chapters, followed 

by more detailed description of the company PROVITAS, a.s. The following is a suggestion 

of possible types of appropriate software and recommend the most suitable software meets the 

requirements specified PROVITAS, a. s. Now, as at the end is a summary of the work and 

recommendations of selected software management to facilitate the control and management 

of contracts. 

Keywords: information; costs; contract management; contract review; software. 
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1. Úvod             

Řízení společnosti je organicky spojeno s informacemi resp. s průběhem informačních 

procesů. Neustálý oběh informací mezi skupinami systému, systémem a jeho okolím je 

neoddělitelným prvkem řízení. Pomocí informačních procesů je systém schopen realizovat 

vzájemné a cílevědomé působení s prostředím, koordinovat vztahy mezi svými složkami. 

Taktéž usměrňuje svůj a jejich pohyb a posun k vytyčenému cíli. Propracovanost optimálních 

způsobů a prostředků pro zobrazení, shromažďování, analytické a syntetické zpracování, 

ukládání, vyhledávání a rozšiřování informací, je cílem informatiky. Pro tyto účely jsou 

v informatice základními nástroji počítače, přenosová technika a informační a komunikační 

technologie. 

Je zapotřebí při zavádění výpočetní techniky do podnikových pracovišť zpracovávajících 

informace zavést určitý řád (systém). Projevuje se jistá informační potřeba, kterou uživatel 

vyžaduje na poskytnutí informací (dat) v požadované struktuře a kvalitě, s cílem zabezpečení 

jeho další návazné profesní činnosti nebo rozhodování. Kromě toho vyplývá z tohoto faktu i 

nutnost vybudování podnikového informačního systému. 

Softwarem se v informatice rozumí soubor veškerých počítačových 

programů používaných v počítači, které provádějí určitou činnost. Jelikož podnik 

PROVITAS, a. s. se zabývá projekční činností a ke své práci využívá tým projektantů, je 

zapotřebí neustálé kontroly a řízení zakázek z pohledu docházky jednotlivých pracovníků, 

s nimiž jsou spojené i vlastní režijní náklady. Aby se zamezilo případným komplikacím, 

vzniklých pozdním odhalením, bylo shledáno vedením podniku PROVITAS, a. s., aby se do 

podniku zavedl software, který usnadní a urychlí práci s informacemi z pohledu docházky a 

nákladů, pro potřeby kalkulační nabídky a zdárně dokončené zakázky. Cílem diplomové práce 

je zjistit, zda tuzemský trh nabízí softwary, které zpracovávají informace z pohledu docházky 

zaměstnanců a poskytují podrobné přehledy o rozpracovanosti zakázky. Pokud by bylo na 

výběr z více variant těchto softwarů, je zapotřebí vybrat ten nejvhodnější, který bude splňovat 

zadané požadavky podniku PROVITAS, a. s. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika_(po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_v%C4%9Bda)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
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2. Ekonomicko-technická charakteristika podniku 

Společnost PROVITAS a. s. vznikla 29. října 2001. Zabývá se projekční činností pro 

investiční výstavbu. Převzala zkušené projektanty a konstruktéry, které v té době v rámci 

restrukturalizace projekcí uvolnily VÍTKOVICE, a. s. Později byl kádr projektantů doplněn o 

další odborníky a firma se stala vyhledávaným partnerem investorů a dodavatelů složitých 

technologických celků v těžkém průmyslu. 

PROVITAS a. s. zpracovává všechny stupně předprojektové, projektové a konstrukční 

dokumentace pro investiční výstavbu a rekonstrukce. Firma se specializuje na technologická 

zařízení v hutích, mechanická a manipulační zařízení, potrubní rozvody, čerpací stanice a 

vodní hospodářství technologických celků. Součástí firmy je i projekce stavební a elektro. 

Okrajově se firma zabývá také dodávkami zařízení a realizací staveb. 

Firma těží ze znalostí a zkušeností svých klíčových projektantů. Většina z nich má 

dvacetileté a delší zkušenosti s projektováním největších a nejsložitějších investičních akcí 

v tuzemsku i v zahraničí. Někteří patří ve svém oboru mezi nejlepší odborníky v rámci České 

republiky. 

Jejich přímými zákazníky jsou VÍTKOVICE, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, INVAX Pharmaceutical, Metso Automation, VVT – VÍTKOVICE 

VÁLCOVNA TRUB, OFZ Istebné, NOVING Nováky a další významné firmy v regionu i 

mimo něj. Podle dokumentace zpracované firmou PROVITAS realizují její zákazníci 

dodávky technologických zařízení do řady zemí Evropy. 

Jakost projekčních prací je garantována především kvalitním kádrem projektantů a 

konstruktérů, většinou autorizovaných inženýrů. Mimo to je kvalita dokladována certifikátem 

systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, vystaveném společností TÜV 

SÜD CZ. 

Firma se zaměřuje především na projekční a konstrukční práce, profese strojně 

technologické, stavební a elektro. Tyto oblasti jsou: 

projekční a konstrukční práce: 

 studie, 

 projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, 

 projektová dokumentace pro provádění stavby, 

 výrobní dokumentace, 

 dokumentace skutečného provedení, 
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 předpisy pro uvedení do provozu a komplexní zkoušky. 

 předpisy pro provoz a údržbu, 

 autorský dozor, 

 vyřizování územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

 technické poradenství. 

strojně technologické profese: 

 strojní zařízení oceláren (konvertorové ocelárny, elektrické obloukové pece, pánvové 

pece, sekundární metalurgie, pánvové hospodářství), 

 strojní zařízení válcoven a rouroven, 

 mechanická a manipulační zařízení, jeřábová doprava, 

 potrubní rozvody, 

 vodní hospodářství technologických celků, čerpací stanice, 

 zařízení pro odsíření tepelných elektráren. 

stavební profese: 

 kompletní stavební řešení průmyslových a občanských staveb, 

 ocelové konstrukce. 

profese elektro: 

 silnoproud, motorická instalace technologických zařízení, 

 osvětlení, 

 měření a regulace 

 systémy řízení a vizualizace. 
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3. Charakteristika problematiky  

3.1  Informace a data 

Informace začínají být stejně významným výrobním faktorem ve smyslu komodity, jako 

je půda, kapitál, lidé či výrobní prostředky. Pro svůj globalizační trend a rozvoj informačních 

a komunikačních technologií bývá 21. století někdy nazýváno stoletím informatiky a 

informační revolucí. Informace se staly obchodní komoditou, taktéž aktivem, se kterým se ve 

firmách a organizacích neustále pracuje o počítá se s nimi. Konkurenční výhodou, mnohdy i 

rozhodující, již není množství půdy, nýbrž rychlé a správné využití znalostí lidí a informací. 

Firmy, podniky a organizace braly v potaz internet jako komunikační a obchodní medium, 

které se snaží maximálně využít pro nesmírně velkou informační kapacitu a levnou 

komunikaci. Organizace práce s informacemi a daty zrychluje a zkvalitňuje nasazení 

moderních informačních a komunikačních technologií. Pojmem informační technologie 

rozumíme algoritmy, metody a postupy, kterými lze v návaznosti na technickou strukturu 

kvalitně a efektivně vykonávat operace s velkými objemy dat a podpořit tak díky tomu proces 

zvyšování hodnoty odvozených informací, dat a znalostí. Aby byl správně pochopen smysl 

pojmů informace a data, budou rozebrány v samostatných podkapitolách níže. 

3.1.1   Chápání a podstata pojmu informace 

Informace jakož to slovo tvoří normální běžnou součást slovního vyjadřování lidí. Je 

používáno tak často, že se už ani nezamýšlí nad jeho samotným významem. Kdyby byl 

pohled na informace převeden na laický, každodenní výraz, mohl by znamenat sdělení či 

zprávu, popřípadě sdělitelnou znalost, která je díky komunikaci sdílená. Pokud by však pojetí 

informace bylo spíše kybernetického rázu, mohlo by být chápáno jako část poznání, která se 

využívá k orientaci, k aktivní práci a k řízení s cílem zachovat kvalitativní specifikum 

systému a posléze tento systém rozvíjet a dovést k dokonalosti. Nejobecněji by informací byl 

chápán údaj o reálném prostředí, o jeho procesech a stavu v něm stávajících. 

Pojem informace a data se v praxi velmi často slučují či zaměňují. Aby bylo možné tyto 

dva pojmy od sebe odlišit, je třeba se pokusit o vymezení jejich vztahu, pro efektivnější 

komunikace především mezi odborníky. Data jsou povětšinou chápána jako časově nezávislá 

statická fakta. Smyslem zpracování dat je následné vytvoření dané informace. Informací je to, 
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co vyplývá z analýz, zpracování a prezentace dat ve formě, která vhodně poslouží 

k rozhodovacím procesům. 

I pojem ekonomická nebo sociální informace je neurčitě vyjasněn. Velké objem 

podrobných informací může být zajímavý a použitelný pro relativně malý okruh odborníků, 

ale již menší významností pro rozhodování pracovníků a managementu, taktéž i pro širší 

veřejnost. 

3.1.2   Význam informací pro podnik 

Nedokonalost či narušení informačního procesu, vydávání nebo obdržení nesprávných 

informací, popřípadě poruchy jejich přenosu vedou většinou k nepřesné či chybné funkci 

manažerské činnosti. 

Dříve než je pro nějaký cíl rozhodnuto, než jsou investovány materiální, finanční a lidské 

zdroje, je snahou získat informace o jevech, stavech a procesech vně a uvnitř podniku. Na 

základě těchto informací se pak bude rozhodovat o svém příštím jednání.  

Je zapotřebí, aby pro dobrou funkci jakýchkoliv aktivit existovala včasná korekce 

odchylek mezi vytyčenými cíli a jejich následnou realizací. K tomu je však potřeba rychle a 

operativně rozhodovat o konkrétním problému, efektivně a pružně získávat a přenášet 

s následným zpracováním informace či neustále zdokonalovat celý informační systém 

podniku, organizace. Bez relevantních a důležitých informací nelze efektivně řídit jakoukoliv 

činnost, zajistit úspěšný podnikový rozvoj a jeho racionální fungování a dosáhnout tak 

vytyčených cílů. 

3.1.3   Úloha informací v řízení podniku 

Řízení je organicky spojeno s informacemi resp. s průběhem informačních procesů. 

Neustálý oběh informací mezi skupinami systému, systémem a jeho okolím je neoddělitelným 

prvkem řízení. Pomocí informačních procesů je systém schopen realizovat vzájemné a 

cílevědomé působení s prostředím, koordinovat vztahy mezi svými složkami. Taktéž 

usměrňuje svůj a jejich pohyb a posun k vytyčenému cíli. 

V řízení nemůže být přerušen nepřetržitý proces cílevědomého působení na systém. 

Zajištění nepřetržitého pohybu informací je neustálým procesem řízení. Díky neustálému 

přílivu informací získává řídící subjekt informace o jeho stavu, zpracovává tyto informace na 

rozhodnutí, příkazy a předává je řízenému objektu korigující tím jeho chování a zajišťuje tak 
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splnění daného programu. Sběrem, zpracováním a získáním informací začíná každý cyklus 

řízení. Informace jsou tudíž neoddělitelně spjaty s řízením podniku. 

3.1.4   Informace a znalosti 

Výsledkem interpretace dat na základě individuálních schopností, hodnot a znalostí je 

právě daná informace. Znalosti lze chápat jako využití určitých informací v praktické činnosti. 

Výsledné znalosti jsou získávána díky aktivního učení se. Aby došlo k pochopení 

informačních procesů, je nezbytné porozumět pojmu znalosti jako takovým. 

Jednou z klíčových podmínek úspěchu manažerské činnosti je mít potřební informace a 

znalosti včas, na správném místě a schopnost je správně využít. Takto využité informace pro 

zajištění potřeby subjektu požaduje od uživatele jistou kvalifikaci a určité znalosti, které 

spočívají v umění rozpoznání, že data mají nutný informační obsah. 

3.2  Informatika a manažerská informatika 

Pro širokou veřejnost jsou pojmy, jako jsou informace, data, znalosti a především internet, 

naprosto běžné a každodenně využívané. Jakákoli rozhodovací lidská činnost využívá 

podrobnou analýzu veškerých podmínek, dat a informací. Jejich kvalita a kvantita má značný 

vliv na správný výsledek rozhodování. Zajištění informačních procesu z hlediska požadavků 

na nové kvalitativní a kvantitativní úrovně, jsou zajišťovány díky zvyšujícího se využití 

výpočetní a komunikační techniky. Na to navazuje i tvorba vhodných informačních systémů. 

Informace z hlediska manažerského řízení bude zapotřebí používat hlavně ke změně 

organizace vztahů a v neposlední řadě také cílů jednotlivých organizací. Manažerské 

problémy tak mohou dostát řešení díky nově nabízeným možnostem využití široké škály 

aplikace systémového přístupu. Pro informatiku je tudíž přínosem komplexnější ráz, kladený 

důraz jakož to na člověka - manažera a toto vše se integruje ještě s dalšími disciplínami. 

Zajištění a zabezpečení účinné činnosti manažera v dnešní době předpokládá, že potřebné 

informace budou včasně identifikovány, organizovaně získávány, přenášeny, účelově 

zpracovány a využity tvůrčím směrem. Tudíž se jedná o zdroje k zajištění analytických, 

rozhodovacích a implementačních procesů manažerské činnosti, a jejichž ověřené postupy jim 

poskytuje právě manažerská informatika. 
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3.2.1   Podstata informatiky 

Jako vědní obor lze informatiku chápat jako získávání, přenášení a zpracovávání 

informací. Na základě naší potřeby bude spíše chápána jako činnost spojená s výše 

uvedenými činnostmi, a to prováděna za pomoci počítačů. Jedná se tudíž o vědu 

interdisciplinární a je chápána jako teorie vzniku, přenosu a zpracování informací. 

Předmětem informatiky je objevování obecných zákonitostí vytváření informace, její 

transformace, přenos a využívání v příslušných činnostech člověka – manažera. Zaměřuje se 

na studii zákonitostí, teorií, metod a organizace práce s informacemi. 

Propracovanost optimálních způsobů a prostředků pro zobrazení, shromažďování, 

analytické a syntetické zpracování, ukládání, vyhledávání a rozšiřování informací, je cílem 

informatiky. Pro tyto účely jsou v informatice základními nástroji počítače, přenosová 

technika a informační a komunikační technologie. 

3.2.2   Manažerská informatika 

Teprve v posledních pár letech se pojem manažerská informatika vyskytuje v odborné 

terminologii. Tento pojem lze rozvést do dvou hledisek: 

 první hledisko je odvozeno z nejednoznačnosti chápání pojmu slova management, 

který je spíše chápán pomocí tzv. manažerských funkcí, 

 druhé hledisko pojí informaci s koncovým příjemcem a možnostmi jeho následného 

jednání. 

Předmětová stránka informačního managementu zahrnuje systematické plánování, 

formování, koordinaci a kontrolu všech informačních aktivit organizace za účelem dosažení 

cílů a následného zvýšení podnikatelského úspěchu. Informační management znamená 

cílevědomé zacházení se zdroji informací (Zahn, Rüttler)
[1]

. 

Informační management je zde jako souhrn všech činností, které vedou ke splnění cílů 

zpracováním dat v organizaci i jejich vytvářením.
[2]

 Je taktéž vědomým procesem, při kterém 

jsou shromažďována data využívána pro podporu procesů z hlediska rozhodování a řízení na 

veškerých úrovních řízení podniku. 

K zabezpečení kvalitní manažerské práce v různých funkčních oblastech podniku bude 

využito prostředků informačních a komunikačních technologií. S významem informací jsou 

spojovány nové možnosti informačních technologií, které se vyskytují nejen v managementu, 

ale i v organizaci jakož to celku. Individuální schopnost zpracovat a interpretovat informace 

je založena na tvůrčí a rozhodující manažerské práci. Právě manažer svou individuální 
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informační potřebu dokáže identifikovat a konkretizovat a na základě myšlenkových pochodů 

zpracovává informace k zvládnutí nestandardních procesů typu tvorby i implementace 

podnikatelské strategie či pružných organizačních struktur atd. 

Moderní informační systémy a technologie jsou pro manažery efektivními prostředky, 

které mají jejich práci umožnit, usnadnit, zkvalitnit jejich jednání, zhospodárnit či uspokojit 

individuální informační potřeby. 

3.2.3   Informace v managementu a jejich význam 

Podstata managementu zůstává stále stejná, což znamená cílové ovlivňování funkce 

řízených jednotlivců či skupiny. Za tu dobu se však změnily jeho nástroje a taktéž způsoby 

stanovování cílů řízení. Aby bylo dosaženo vytyčeného cíle, tak má manažer možnost volby 

jedné z různých možností a zároveň se předpokládá schopnost manažera ovlivňovat řízený 

objekt jak silově, tak i informačně. 

Požadavky vyšší úrovně kladené na management kvality vznikají následkem: 

 rychlého růstu počtu produkovaných komodit, 

 neustále a trvale se prohlubující dělby práce nabývající stále většího 

mezinárodního charakteru, 

 většího objemu zpracovatelných informací nezbytných pro zajištění 

bezproblémového chodu hospodářství a to v co nejkratší době. 

Oproti tomu na straně druhé je nezbytné pochopit základy informačních a komunikačních 

technologií. Ty manažerovi usnadňují a zrychlují jeho vykonávanou práci. Řeč je o 

počítačové gramotnosti, jelikož moderní manažer je v základě neustále obklopován 

množstvím různorodých informací. Výsledkem může být i přebytek informací, nazvaný též 

jako informační přehlcení. 

Právě z tohoto důvodu je zapotřebí neustále se vzdělávat a školit všechny pracovníky 

organizace v problematice informačních a komunikačních technologií.  

 

Tím se zvýší informační a počítačová gramotnost, díky které se projevují ve 

schopnostech: 

 rozpoznat vznik problému a její následné definice, 

 určení otázek, které vzniklý problém podnítily, 

 nalézt potřebné informace pro řešení problému, 

 analyzovat, syntetizovat a hodnotit informace do řešení či odpovědi, 
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 organizace vlastních informací a jejich následná filtrace, 

 prezentace, 

 zachování informační a profesní etiky. 

Pokud management bude uznáván jako proces vedoucí ke splnění vytyčených cílů, tak je i 

významným pojmem podnikavost, a to nejen v ekonomické oblasti. Podnikavostí rozumíme 

schopnost nacházet, vytvářet a využívat příležitosti pro zabezpečení prosperity organizace. 

Tento proces spojuje inovační a tvůrčí ideje a akce s managementem. Následuje taktéž 

organizování dovedností mobilizující vhodné jedince či skupiny, peněz a zdrojů. 

3.3  Informační systém 

Je zapotřebí při zavádění výpočetní techniky do podnikových pracovišť zpracovávajících 

informace zavést určitý řád (systém). Projevuje se jistá informační potřeba, kterou uživatel 

vyžaduje na poskytnutí informací (dat) v požadované struktuře a kvalitě, s cílem zabezpečení 

jeho další návazné profesní činnosti nebo rozhodování. Kromě toho vyplývá z tohoto faktu i 

nutnost vybudování podnikového informačního systému.
[6]

 

Podobný přístup vymezuje informační systém jako soubor lidí (uživatelů, zpracovatelů), 

technických nástrojů a metod, zajišťující sběr, přenos, uchovávání a zpracování dat za účelem 

tvorby a prezentace informací pro požadavky uživatelů. I informační systém má svou 

strukturu a chování a ty můžeme v rámci struktury informačního systému rozdělit z pohledu 

různých hledisek: 

1. podle zdrojů informací – informace vnější (vchází do systému z vnějšího okolí) 

a vnitřní (informační tok je vymezen hranicemi systému), 

2. podle vztahu k procesu řízení – direktivní (pokyny k činnosti), metodické 

(zobecněné zkušenosti sjednocování výkladu) a sdělovací (konkrétní informace 

k předmětům zájmu), 

3. ve vztahu k místu uložení – banky dat systému (evidence, archivy aj.) a vlastní 

vnitřní paměť pracovníků (znalosti, zkušenosti, vzpomínky aj.), 

4. podle nositele dat – klasické tiskopisy a elektronické banky dat počítačů, sítí, 

především internet, 

5. podle věcného obsahu – bibliografické, referenční (informace vztahující se 

k určité problematice) a faktografické,  

6. podle příjemce informací – informace sdělené manažerem a informace využité 

ke konkrétním účelům (pro uživatele, vykonavatele). 
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V současnosti je nutností pro úspěšnost mít ve firmách vybudovaný kvalitní informační 

systém. Hlavním důvodem je fakt, že informační systém je jedním z nejdůležitějších faktorů 

efektivnosti řízení a konkurenceschopnosti podniku. Dnešní firmy jsou závislé na kvalitních a 

včasných informacích. Proto roste potřeba kvalitního informačního systému s významem 

informace. V posledních letech se výrazně zvyšují objemy finančních prostředků 

vynaložených do inovace informačních systémů a informačních technologií. 

3.3.1   Vybudování informačního systému 

Zbudováním informačního systému založeného na základě výpočetní techniky a 

programového zařízení lze různými způsoby: 

 nákupem již hotového aplikačního programu, 

 jeho zbudováním vlastními silami (pokud jsou uloženy specifické podmínky a 

potřeby podniku), 

 zadáním projektu a jeho realizaci odborné firmě, 

 pronajmout si programové vybavení. 

Všechny výše uvedené způsoby mají své klady a zápory. Záleží na podniku, kdy závisí na 

rozhodnutí, zda jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky, výhodnosti nabídky 

dodavatele, velikosti a odborné zaměření organizace a na jiných výhradách. V posledních pár 

desetiletí se zajišťuje výstavba informačních systémů nákupem hotového aplikačního 

vybavení (APV). Speciální externí organizace může zajišťovat více produktů hotových 

aplikačních vybavení v jednom funkčním celku. Při nákupu hotového aplikačního 

programového vybavení by se mělo postupovat takto: 

 definovat potřeby a požadavky organizace na APV, 

 identifikovat vhodné produkty vyskytující se na trhu, 

 stanovit hodnotící kritéria pro výběr APV, 

 vyhodnotit vhodné produkty, 

 vybrat produkt, 

 projednat postup a organizaci budováni informačního systému s dodavatelem. 

Při hodnocení APV se zajímáme především o charakteristiky dodavatele (velikost, 

reference), funkční možnosti APV, podporu dodavatele při zavádění a údržbě či provozu, 

cenu, detekce chybných vstupů a snadnost opravy chyb aj. Existují také i úplné aplikační 

systémy (systémy s naplněnými databázemi), kterým jejich údržbu zajišťuje dodavatel 
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systému a podnik je pouze využívá. Jedná se např. o elektronickou sbírku zákonů JURIX, 

ASPI aj.
[3]

 

3.3.2   Software 

Softwarem se v informatice rozumí soubor veškerých počítačových 

programů používaných v počítači, které provádějí určitou činnost. Software lze rozdělit 

na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a kontakt počítače s jeho 

okolím a na aplikační software, se kterým pracuje uživatel daného počítače, nebo spravuje 

řízení určitého stroje.  

Software lze definovat i tak, že to je v počítači vše, co není hardware (tj. vše kromě 

fyzických součástí počítače). Proto v tomto případě zahrnujeme mezi software i data, která 

klasicky není možné vykonat procesorem, jelikož neobsahují strojové 

instrukce pro procesor počítače, ale data popisují obrázek, textový dokument apod. Díky tomu 

se označení software někdy vztahuje nejen na programy, ale také se může vztahovat i na 

samotná data. V některých případech lze však na data nahlížet i jako na program (např. 

programy stlačený do ZIP souboru). 

3.3.3   Aplikační software 

Aplikační software (dále jen aplikace) je v informatice veškeré programové 

vybavení počítače (tj. software). To umožňuje provádět určitou užitečnou činnost (řešení 

konkrétního problému, interaktivní tvorbu uživatele atd.). Aplikace využívají pro komunikaci 

s uživatelem grafického nebo textového rozhraní, případně příkazového řádku. Aplikace se 

může skládat z několika různých programů, popřípadě je několik aplikací spojeno do jedné 

skupiny, kterou označujeme jako aplikační balíky, které mohou nabízet specializované 

podniky na tento druh počítačových produktů.
[10]

 

 

3.4  Náklady a kalkulace v podniku 

3.4.1 Klasifikace nákladů 

S pojmem náklad se v podniku setkáváme jak ve finančním, tak i v manažerském 

účetnictví. Finanční účetnictví sleduje informace za podnik jako celek, je upravováno 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika_(po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_v%C4%9Bda)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9mov%C3%BD_software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplika%C4%8Dn%C3%AD_software
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEivatel_(po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://cs.wikipedia.org/wiki/Data
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strojov%C3%A1_instrukce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strojov%C3%A1_instrukce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procesor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Text
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komprese_dat
http://cs.wikipedia.org/wiki/ZIP_(souborov%C3%BD_form%C3%A1t)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%A9_u%C5%BEivatelsk%C3%A9_rozhran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Textov%C3%A9_u%C5%BEivatelsk%C3%A9_rozhran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADkazov%C3%BD_%C5%99%C3%A1dek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
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zákonnými normami a slouží pro potřeby externích uživatelů. Oproti tomu manažerské 

účetnictví slouží pro vnitropodnikové účely manažerům. Využívá se například při sestavování 

kalkulací (kalkulacím bude věnována samostatná podkapitola níže). 

Při definici nákladů lze o nákladech uvažovat jako o peněžně oceněné spotřebě výrobních 

faktorů. Ta byla vyvolána tvorbou podnikových výkonů. Náklady jsou velmi podstatným 

syntetickým ukazatelem činnosti podniku. Management má za úkol jejich neustálé sledování, 

usměrňování a řízení. K této činnosti je nutná znalost třídění z různých hledisek. Obecněji 

řečeno jsou náklady spotřebou výrobních činitelů za určitým účelem, vyjádřené v peněžních 

jednotkách a zaznamenávána k určitému časovému období ve finančním účetnictví.
[4] 

 Náklady druhové  

Základním hlediskem členění nákladů je hledisko členění nákladů podle druhů. Druhové 

členění nákladů vychází ze spotřebovaných výrobních faktorů, jimiž jsou půda, práce, kapitál 

a podnikatelství. Dílčí výrobní faktory spotřebované při podnikatelských aktivitách a 

vyjádřené v peněžních jednotkách se nazývají druhovými náklady. Vyznačují se tím, že každá 

nákladová složka je jednoduchým nákladem. Náklady podle druhů lze rozdělit do těchto 

skupin: 

a) Provozní náklady: 

 spotřeba materiálu, surovin, paliv a energie, provozních látek, 

 mzdové a ostatní osobní náklady (platy, mzdy, sociální a zdravotní 

pojištění), 

 náklady na externí služby (dopravné, cestovné, opravy a údržba, 

nájemné, telekomunikační služby), 

 odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku a materiálu, 

 rezervy a opravné položky k provozním nákladům, 

 daně a poplatky (daň silniční a daň z nemovitostí, ostatní nepřímé daně 

a poplatky, 

 ostatní provozní náklady. 

b) Finanční náklady: 

 prodané cenné papíry a vklady, 

 úroky, 

 tvorba rezerv na finanční náklady, 

 ostatní finanční náklady, 
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 daň z příjmů za běžnou činnost. 

c) Mimořádné náklady: 

 manka a škody, 

 tvorba rezerv, 

 ostatní mimořádné náklady, 

 tvorba opravných položek. 

d) Daně z příjmů z mimořádné činnosti. 

Náklady podle druhů jsou zpracovány jako prvotní náklady ve finančním účetnictví a 

v účetnictví vnitropodnikovém v členění podle účtové osnovy (účtové třídy 5, 6, 8 a 9). 

Náklady v druhovém členění nerozlišují účel a nevypovídají o efektivnosti využití 

nákladů. Jsou však sumarizovány na velké celky, což je velkou výhodou. Vyskytují se zde 

nepřímé režijní náklady, u kterých není schopnost určit náklady na jednotku výrobku, ale lze 

je celkově určit za podnik. 

Druhové členění nákladů je velmi podstatné pro opatření stability, rovnováhy a proporcí 

mezi spotřebou zdrojů daného podniku a zajištěním externích partnerů. Mělo by informovat o 

tom, co je v podniku spotřebováno, od koho či kým a v neposlední řadě, kdy k této spotřebě 

došlo. 

 Náklady kalkulační  

Pro stanovení nákladů na kalkulační jednici nejsou vhodné náklady členěné dle druhu. Je 

zapotřebí proměnit náklady druhé na náklady kalkulační. Smyslem tohoto členění je rozdělení 

nákladů na náklady přímé a nepřímé: 

 přímé (jednicové) náklady - hodnotu lze vztáhnout na jeden produkovaný výrobek 

(je zjistitelné, kolik energie bylo spotřebováno na výrobu 1 výrobku), 

 nepřímé (variabilní, režijní) náklady - náklady, které není schopno určit na 

jednotku produkce, ale schopnost určit je globálně na celý podnik (je nutné 

vědět, jak je správně přiřadit). 

Toto členění vychází z možnosti vyjádřit jednotlivé složky nákladů na jednotku 

kalkulovaného výkonu. Jejich konkrétní uspořádání se nazývá kalkulačním vzorem. 
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Příklad kalkulačního vzorce: 

1. přímý materiál 

2. přímé mzdy 

3. ostatní přímé náklady 

4. výrobní režie technologická 

5. všeobecná výrobní režie 

6. vlastní náklady výroby 

7. správní a zásobovací režie 

8. vlastní náklady výkonu 

9. odbytové náklady 

10. úplně vlastní náklady výkonu 

 

Výrobní režie představuje všechny náklady, které souvisí s výrobou produktu, ale není 

možnost je vztáhnout k jednotlivým výrobkům. Zásobovací režie souvisí s nákupem surovin a 

jejich následné umístění na sklady. Správní režie, která se týká správy, tvoří management, 

počítačové sítě, dopravu, budovy aj. Odbytová režie se vztahuje k prodejně, marketingovému 

útvaru (tyto náklady se vztahují ke všem). 

Na kalkulačním pojetí nákladů lze velmi dobře demonstrovat controllingový přístup 

jednak z hlediska časového propojení s dalšími informačními subsystémy (rozpočty – 

subsystém ex ante; účetnictví – subsystém ex post). Náklady ex ante slouží ke kontrole 

nákladů pro potřeby předběžné kalkulace výkonu a náklady ex post slouží ke kontrole nákladů 

pro potřeby výsledné kalkulace výkonu. 

 Náklady ve vztahu k využití provozní kapacity  

Je považováno za jedno z nejdůležitějších členění nákladů. Na náklady působí faktory, 

které mají na ně různý vliv. Mezi tyto faktory patří zejména množství (objem výkonů) neboli 

provozní (výrobní) kapacita či stupeň zaměstnanosti a velikost podniku. Proměnlivé složky 

nákladů se nazývají variabilními náklady (CVN, VN) a náklady, které se celkově nebo 

v určitém intervalu změn objemu výkonů nemění, se nazývají fixními náklady (CFN, FN).  

 

Celkové fixní náklady: 

 jsou nezávislé na stupni využití výrobní kapacity nebo objemu výkonu, 

 mění se jen se změnami rozsahu výrobních kapacit (při jejich rozšiřování či 

snižování), 
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 jsou v určitém časovém intervalu při neměnných výrobních kapacitách konstantní 

 jsou označovány též jako náklady výrobní pohotovosti, náklady kapacitní resp. 

náklady periodické. 

Rozlišují se absolutně fixní náklady (neměnnost nákladů v delším časovém intervalu) a 

intervalově fixní náklady. 

Dalšími kategoriemi absolutně fixních nákladů jsou: 

 celkové náklady – veškeré náklady vynaložené na celkový objem produkce, 

 průměrné (jednotkové) náklady – náklady na jednotku produkce, 

 průměrné přírůstkové náklady – tvoří přírůstek nákladů vyvolaný přírůstkem 

objemu produkce, 

 průměrné přírůstkové náklady – zjistíme, když celkové přírůstkové náklady 

vydělíme odpovídajícím přírůstkem produkce, 

 marginální (mezní) náklady – náklady vyvolané přírůstkem produkce o jednu 

jednotku. 

 

Variabilní náklady se mohou měnit se změnou objemu produkce a to: 

 lineárně (tj. proporcionálně) – mění se s objemem výkonů přímo úměrně, 

 degresivně (tj. podproporcionálně) – s růstem celkového objemu výkonů rostou 

pomaleji než výkony, 

 progresivně (tj. nadproporcionálně) – s růstem celkového objemu výkonů rostou 

rychleji než výkony, 

 smíšeně (tj. degresivně progresivně) – jsou kombinací dvou předešlých nákladových 

průběhů a vyjadřují všechny fáze výroby (záběh, ustálený chod a doběh). 

 

 Prvotní a druhotné náklady  

V průmyslovém podnikání dochází často ke kooperaci mnoha výrobních útvarů – dílen, 

středisek, stupňů zpracování. Každé středisko zpracovává polotovary předchozích středisek a 

přidávají k těmto polotovarům další náklady a pak jsou opět předána dalším střediskům. Tyto 

náklady se neustále zaznamenávají. Náklady opakovaně zaznamenávané se nazývají náklady 

druhotné (interní). Náklady, které se v každém stupni objeví poprvé, se nazývají náklady 

prvotními (externími). 
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Je pochopitelné, že prvotní náklady se stávají při převzetí výkonů k dalšímu zpracování 

v navazujícím středisku nákladem druhotným a nově tak vynaložené náklady v tomto 

středisku jsou náklady prvotními. V kalkulaci výkonu by se měly objevit jen náklady prvotní. 

 Třídění nákladů podle místa vzniku  

Jinak je můžeme chápat jako náklady vzniklé v dílnách, provozech, závodech, podnicích 

apod. Toto hledisko klade důraz na zjišťování a analýzu nákladů podle odpovědnosti. Lze je 

charakterizovat takto: 

 všechny vstupy jsou oceňovány předem stanovenými pevnými cenami 

(náklady vstupující do daného útvaru nesmí být zkresleny nehospodárnostmi 

vzniklými v jiných útvarech), 

 mezi útvary dochází k převodům nákladů podle odpovědnosti 

(nehospodárnost přenášená v rámci vnitropodnikové kooperace vlivem jiných 

útvarů se převádí na útvar odpovědný za vznik vady), 

 výkony předávané daným útvarem se oceňují rovněž v předem stanovené výši 

tzv. vnitropodnikovými cenami na výstupu. 

  Náklady příležitosti, vyvolané, utopené a externí  

Náklady příležitosti jsou též označovány jako náklady oportunitní. Každá firma pracuje 

jen s omezenými zdroji a musí tedy volit mezi různými alternativami podnikání, do nichž je 

ochotna vložit své zdroje. Alternativami se rozumí volba mezi výrobou různých výrobků, 

poskytování různých druhů služeb atd. Náklady příležitosti představují hodnotu nejlepší 

možné alternativy. Pro podnikatelské rozhodování je důležité rozlišení explicitních nákladů 

(povaha výdajů na trzích zdrojů – mzdy, suroviny, zařízení, nájemné atd. a se sledováním 

těchto nákladů nemá účetnictví v podstatě problém) a implicitních nákladů (ztráty z volby 

alternativ podniku vznikajících užíváním zdrojů patřících podniku nebo poskytovaných 

vlastníkem podniku). 

Náklady vyvolané vznikly v souvislosti s určitým výkonem (výrobou výrobku nebo 

poskytováním služby). Mohou mít jak variabilní, tak i fixní charakter. U variabilního 

charakteru se může jednat například o materiál použitý při výrobě daného výrobku a u fixního 

charakteru se jedná kupříkladu o náklady na odpisy výrobního zařízení, které bylo pořízeno za 

účelem výroby daného výrobku. 

Utopené náklady (jinak řečeno umrtvené náklady) se týkají situací hlediska rozhodování 

o určité aktivitě, přestože náklady již byly vynaloženy a uhrazeny. Na rozdíl od nákladů 
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příležitosti by náklady utopené neměly být objektem rozhodování. Nemohou totiž být 

ovlivněny žádným rozhodnutím přicházejícím v úvahu. 

Externí náklady (externality) vznikají v případech, ve kterých se soukromé náklady nebo 

přínosy nerovnají společenským nákladům nebo přínosům. Činnosti, které ovlivňují pozitivně 

nebo negativně jiné subjekty, aniž za to musí platit nebo jsou za to odškodňovány, vedou k 

právě již zmíněným externalitám. 

Pozitivní externalitou jsou například dva sousedi. Jeden má včelí úl a druhý květinový 

záhon. Včely opýlí květiny souseda a druhý soused bude mít zase květinový med. Oba dva 

jsou spokojení. Negativní externalitou může být pole v úrovni nad vaším domem, kde z pole 

může hrozit sesuv půdy při vydatných srážkách. Pokud není nad domem vybudován val či 

jiná překážka, která by případnému sesuvu zabránila, hrozí, že majitel domu bude brzy 

vynakládat finanční prostředky pro odstranění zaplaveného pozemku vodou či zeminou, 

popřípadě koupí nového plotu. 

Většina manažerských rozhodnutí vychází ze srovnání nákladů s výnosy. Manažerské 

pojetí vychází z toho, že se pracuje s ekonomickými (skutečnými, relevantními) náklady. Ty 

oproti nákladům uváděným v účetnictví zahrnují i tzv. oportunitní (alternativní) náklady. 

Přitom je uvažováno o nákladech v pojetí ekonomické teorie, tzn. při každém rozhodování je 

bráno v potaz úvaha o přírůstkových nákladech, tj. těch nákladech, které jsou tímto 

rozhodnutím ovlivněny. Zbývající náklady jsou považovány za irelevantní tomuto rozhodnutí 

a jsou označovány jako utopené náklady.  

Při pohledu na náklady rozlišujeme ještě jiný pohled, a to krátkodobý a dlouhodobý: 

  krátkodobý pohled - zde jsou výrobní činitelé podniku neměnné, fixní (počet strojů, 

výrobních zařízení) a některé jsou proměnné, variabilní a mění se s objemem vyráběné 

produkce (množství spotřebované práce, surovin). Fixní činitelé vyvolávají vznik 

fixních nákladů a proměnné činitelé variabilní – proměnných nákladů. 

 dlouhodobý pohled - veškeré výrobní činitelé jsou proměnné (manažeři rozhodují o 

velikosti a počtu strojů) a tudíž žádné fixní náklady neexistují.
[8]

 

3.4.2   Kalkulace nákladů 

  Pojem kalkulace 

Kalkulace se dá jinými slovy nazvat výpočet či výpočetní postup. V podnikové 

hospodářské praxi značí kalkulace výpočet orientovaný speciálně na postižení nákladů, které 

je zapotřebí vynaložit na vznikající výkon. Tímto výkonem (produktem) se rozumí jednotlivý 
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výrobek (poskytnutá služba) vyjádřený ve fyzických jednotkách (ks, kg, t, m
2
, km, kWh atd.). 

Je tedy řeč o předmětu kalkulace. Jejím předmětem nemusí být pouze výkon (výrobek), ale 

také poskytovaná služba (vyjádřená např. velikostí spotřebované energie v kilowatthodinách).  

Předmětem kalkulace může být i zakázka výrobků či služeb, množství výrobků 

vyrobených v určitém časovém úseku (sériová nebo hromadná výroba), tudíž předmětem 

kalkulace je všeobecně tzv. kalkulační jednice, kterou je zapotřebí přesně vymezit. 

  Manažerský informační systém a jeho vztah ke kalkulaci 

Kalkulace je součástí informačního systému určitého podniku. Stupeň kalkulací je závislá 

na informacích jako takových a na množství těchto informací, se kterými pracuje. Stupněm 

(úrovní) kalkulací je míněno její vypovídací schopnost, tzn. spolehlivost a objektivnost 

nákladů vynaložených na kalkulační jednici. Z pohledu času, kdy se náklady na kalkulační 

jednici propočítávají, určujeme kalkulaci předběžnou (propočítávání před provedením 

výkonu) nebo kalkulaci následnou (přepočítávání po jeho výkonu) častěji označovanou jako 

kalkulace výsledná. 

Vytváří se tedy dva subsystémy informačního systému.  Lze je nazvat subsystém 

předběžné a subsystém výsledné kalkulace. V obou subsystémech se používají vesměs (u 

předběžných kalkulací vycházíme z technických norem spotřeby a výkonu, z cen a tarifů 

jednotlivých vstupů) totožné metody a postupy výpočtu. Každý z těchto dvou kalkulačních 

subsystémů pracuje se vstupními informacemi, kdy subsystém předběžné kalkulace čerpá 

z kalkulačních záznamů minulého období (pokud se výkon opakuje). Oproti tomu výsledná 

kalkulace přebírá informace o vynaložených nákladech z účetnictví a pro možnost jejich 

využití se musí v účetním subsystému vytvořit mechanismu, který by povoloval propočet 

výsledné kalkulace na dokončený výkon. Aby tomu tak bylo, je třeba, aby docházelo k určité 

transformaci nákladů vstupujících do jednotlivých útvarů.  

Z výše uvedeného vyplývá, že pro správné fungování informačního systému pro řízení 

z hlediska výkonů musí existovat propojení mezi informačními subsystémy kalkulace, 

operativní evidence, rozpočtování a účetnictví. 

  Kalkulace součástí ekonomického informačního systému 

V podnikovém managementu se využívají ekonomické informační systémy, které jsou 

ovlivněny tradicí a vývojem v jednotlivých zemích. K ekonomickým informačním systémům 

patří především systémy předběžných a výsledných kalkulací, rozpočetnický systém a systém 

operativní evidence a v neposlední řade účetnictví. 



19 

Účetnictví je informační systém, který registruje stav a pohyb majetku podniku a objem 

výdajů (nákladů) a příjmů (výnosů) jako celku. Finanční účetnictví (účetnictví základní) se 

zaměřuje na podnik jako celek. Poskytuje informace pomocí souhrnných bilancí o stavu 

majetku a vzniku hospodářského výsledku. Informace z tohoto účetnictví slouží jako 

podklady pro vlastníky a vedení podniku, pro okolí podniku (banky, finanční a daňové úřady, 

dodavatele, aj.). Vnitropodnikové účetnictví (účetnictví provozní či nákladové) se zabývá 

pozorováním hodnotových toků v jednotlivých útvarech podniku. Je zaměřeno na vstupy 

(náklady) a výstupy (výnosy) v jednotlivých útvarech (střediscích) uvnitř podniku. Z hlediska 

konzistence informací, by měla být zajištěna spolehlivá funkce finančního a 

vnitropodnikového účetnictví, v rámci propojení obou účetních systémů. Nyní se však 

můžeme setkat i s označením manažerské účetnictví, které používají především v ekonomicky 

vyspělých zemích. Jedná se o účetnictví pro řízení. Podobné pojetí již existovalo pod pojmem 

podnikové početnictví, které bylo v Československu používáno od roku 1951 v našich 

podnicích. V novodobé manažerské praxi se setkáváme s pojmem controlling, který bývá 

nesprávně označován jako „kontrola“. Tímto označením je pojem controlling velmi úzkoprsý, 

jelikož pod controllingem je třeba spatřovat především řízení podniku. Jedná se o jakýsi 

integrační nástroj řízení, který napomáhá při rozhodování podnikového vedení a řídících 

pracovníků. Při kontrole se porovnávají předpokládané (plánované) a skutečné hodnoty, kdy 

odchylky za jednotlivé okruhy odpovědnosti se zjišťují pomocí analýz a zpráv. 

Úlohy controllingu lze definovat jako tyto: 

 plánování – cíle podniku, které byly stanoveny pro určitý časový horizont 

 kontrola – porovnávání mezi plánovanými a skutečnými hodnotami a analýza 

odchylek 

 řízení – následné provedení opravných opatření. 

Aby bylo dosaženo maximálního využití koncepce controllingu v podniku, je zapotřebí 

vytvořit vhodný informační systém, který běžnou kontrolou plánovaných a skutečných hodnot 

bude schopen včas objevit slabá místa v podniku a zvolit nejvhodnější opatření k nápravě.
[5]
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4. Analýza současného stavu řešení problému v podniku 

V rámci nabídkového řízení se v podniku zpracovává mimo jiné i nabídková kalkulace 

nákladů pro stanovení výsledné cenové nabídky. Tato cenová nabídka je stanovena na základě 

pracnosti, tj. potřeby počtu hodin jednotlivých profesních projektantů (jednicových 

pracovníků x hodinová sazba) a nutných subdodávek pro kompletaci zakázky (díla). 

Nákladová složka je zvýšena o % rizika budoucí zakázky a % ziskové marže. Takto 

kalkulovaná cenová nabídka je v současnosti v podniku PROVITAS, a. s. zpracovávána 

pomocí tabulkového aplikačního procesoru Microsoft Excel.
[9]

 

4.1  Získání zakázky 

V případě získání zakázky, na základě podané nabídky, je původní nabídková kalkulace 

transformována do zakázkového listu s upřesněním výsledné ceny, rozsahu vlastních výkonů 

a nutných subdodávek. Tento zakázkový list je rovněž zpracován formou tabulkového 

aplikačního procesoru Microsoft Excel a obsahuje tyto náležitosti: 

1) kalkulace zakázky – slouží jednak pro stanovení limitních nákladů zakázky (ať už se 

jedná o subdodávky nebo vlastní výkony), které jsou již konkretizovány na pracovníky 

podílející se na splnění zakázky a také pro plánování využití kapacit jednotlivých 

profesních projektantů, 

2) sledování zakázky – vyhodnocení, které slouží pro sledování průběhu zakázky (jednak 

vůči stanovenému termínu), tak zejména i ke sledování vlastních nákladů (nabíhajících 

v průběhu plnění zakázky). 

Tyto vlastní náklady jsou na základě měsíčních výkazů práce jednotlivých pracovníků, 

přeneseny do průběžného listu „sledování zakázky“. Tento systém přenášení dat z měsíčních 

výkazů práce do „sledování zakázky“ je náročný na manuální zpracování měsíčních výkazů 

práce jednotlivých pracovníků, a toto přenášení dat s sebou nese i velkou pravděpodobnost 

chyby při přepisování dat. Zejména poskytnutí aktuálního stavu (až s měsíčním zpožděním), 

které u zakázek s dobou realizace kratší než 1 měsíc, neumožňuje jakýkoli zásah 

managementu podniku v případě nepříznivého průběhu zakázky, ať už z  termínových nebo 

nákladových důvodů.  
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4.1.1   Kalkulace zakázky 

Ukázka kalkulace zakázky pro společnost TEVA (tab. 1), kdy je zakázce přiděleno 

zakázkové číslo, stanoví se vedoucí zakázky (dle zaměření poptávky) a % zisku s %-tem 

rezervy a v neposlední řadě plánovaná částka vlastních výkonů.  

 

Tab. 1 Kalkulace zakázky 

                   

Zakázkové 

číslo 
                            Zákazník 

Z 1215 TEVA - Potrubí páry, kondenzátu, tl. vzduchu  NOVING 

                     

Vedoucí zakázky: ing. Jaroslav Cibulka 

        

Cena:   460 000,00 Kč 

Zisk: 10,00% 46 000,00 Kč 

Rezerva: 5,00% 23 000,00 Kč 

Subdodávky:   7 000,00 Kč 

Vlastní výkony 

plán 
384 000,00 Kč 

Termín předání:   30.6.2012 

Průběžný termín: Stavební 30.4.2012 

Průběžný termín: OK 15.5.2012 

Průběžný termín:     

Průběžný termín:     

 

Plánovaná částka vlastních výkonů se stanoví odpočtem (rozdílem) částek za subdodávky, 

částek % zisku a rezervy ze zakázky od odhadované celkové částky za provedení zakázky. 

Krom jiného se do zakázkového listu stanoví termín průběžného splnění zakázky a termín pro 

předání zakázky. 

Dalším krokem je stanovení nákladů na danou zakázku (tab. 2), kdy se pro jednotlivé 

měsíce stanoví pracnosti, tj. potřeba počtu hodin jednotlivých profesních projektantů 

(jednicový pracovník x hodinová sazba). Tyto náklady jsou zaznamenávány po měsíčních 

intervalech pro lepší přehlednost. Zde se pak stanoví mezisoučet pro jednotlivé měsíce 

konečná suma odpracovaných hodin na jednotlivé projektanty dané zakázky. Z konečné sumy 

a mezisoučtu měsíců se zjistí právě výše zmíněný plán vlastních výkonů zakázky.  
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Tab. 2 Plánovaná kalkulace 

 

3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 … 
SUMA                      

Hodiny/Kč 

Bergmann, 

Ing.   0   0   0   0   0 0 0 

Cibulka, Ing. 40 21 040 120 63 120 168 88 368 168 88 368   0 496 260 896 

Fiala, Ing.   0 100 45 100   0   0   0 100 45 100 

Havlová, Bc.   0   0   0   0   0 0 0 

Kačor, Ing.   0   0   0   0   0 0 0 

Kolek, Ing.   0   0   0   0   0 0 0 

Křemenský, 

Ing.   0   0   0   0   0 0 0 

Navrátil, Ing.   0   0   0   0   0 0 0 

Nitka, Ing.   0   0   0   0   0 0 0 

Olbřímek, Ing.   0 120 51 360 60 25 680   0   0 180 77 040 

Petráš, Ing.   0   0   0   0   0 0 0 

Skovajsa, Ing.   0   0   0   0   0 0 0 

Slowik, Bc.   0   0   0   0   0 0 0 

Šindlář, Ing.   0   0   0   0   0 0 0 

Zárybnický, 

Ing.   0   0   0   0   0 0 0 

             

Mezisoučet 

Kč 40 21 040 340 159 580 228 114 048 168 88 368 0 0 776 383 036 

             

Celkem 383 036,00 Kč         

 

Náklady 

plán     390 036,00 Kč   

HV plán     69 964,00 Kč 15,21% 

Úspora/Vicenáklad 964,00 Kč   

 

Nemělo by se však zapomenout na náklady spojené se subdodávkami a shrnutí kalkulace 

z pohledu plánů nákladů (plán vlastních výkonů), hospodářského výsledku zakázky. 

 

 

 



23 

4.1.2   Vyhodnocení zakázky 

Ukázka vyhodnocení zakázky pro společnost TEVA (tab. 3) zobrazuje již konečnou verzi 

kalkulace nákladů vlastních výkonů a je doplněn o termíny plánovaného a skutečného 

dokončení zakázky. 

Tab. 3 Skutečná kalkulace zakázky 

Průběžné   Konečné X              

Zakázkové 

číslo 
                            Zákazník 

Z 1215 TEVA - Potrubí páry, kondenzátu, tl. vzduchu   NOVING 

                     

Vedoucí 

zakázky:     
ing. Jaroslav 

Cibulka              

             Plán Skutečnost 

Cena:     
460 000,00 Kč 

  
Vlastní 

výkony: 
384 000,00 Kč 352 220,00 Kč 

Zisk:     46 000,00 Kč              

Rezerva:     23 000,00 Kč              

Subdodávky:     7 000,00 Kč              

                     

   Plán Skutečnost         

Termín předání:   30.6.2012 28.6.2012         
Průběžný 

termín:   Stavební 30.4.2012 2.5.2012         
 

Průběžný 

termín: OK 15.5.2012 17.5.2012         
 

 

Níže je uvedena tabulka (tab. 4) s přehledem skutečně odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků, plánovanými a skutečnými hodnotami nákladů vlastních výkonů a hospodářského 

výsledku s úsporami.  

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

Tab. 4 Skutečná výsledná kalkulace 

 
3/2012 04/2012 05/2012 06/2012 … … 

SUMA                      

Hodiny/Kč 

Bergmann, 

Ing.   0   0   0   0   0   0 0 0 

Cibulka, Ing. 
32 16 832 140 73 640 120 63 120 100 

52 

600   0   0 392 206 192 

Fiala, Ing. 36 16 236 80 36 080   0   0   0   0 116 52 316 

Havlová, Bc.   0   0   0   0   0   0 0 0 

Kačor, Ing.   0   0   0   0   0   0 0 0 

Kolek, Ing.   0   0   0   0   0   0 0 0 

Křemenský, 

Ing.   0   0   0   0   0   0 0 0 

Navrátil, Ing.   0   0   0   0   0   0 0 0 

Nitka, Ing. 16 13 472 16 13 472   0   0   0   0 32 26 944 

Olbřímek, 

Ing.   0 106 45 368 50 21 400   0   0   0 156 66 768 

Petráš, Ing.   0   0   0   0   0   0 0 0 

Skovajsa, Ing.   0   0   0   0   0   0 0 0 

Slowik, Bc.   0   0   0   0   0   0 0 0 

Šindlář, Ing.   0   0   0   0   0   0 0 0 

Zárybnický, 

Ing.   0   0   0   0   0   0 0 0 

               

Mezisoučet 

Kč 84 46 540 342 168 560 170 84 520 100 

52 

600 0 0 0 0 696 352 220 

               

Celkem 352 220,00 Kč           

 

   Plán Skutečnost % 

Náklady  390 036,00 Kč 364 220,00 Kč   

HV     69 964,00 Kč 95 780,00 Kč 20,82% 

Úspora/Vícenáklad 964,00 Kč 26 780,00      

 

4.2  Současný problém podniku PROVITAS, a. s. 

V současnosti se z výše uvedených důvodů podnik rozhoduje zavést automatizovaný 

systém zpracování dat pro potřeby vedení společnosti. Dosavadní tabulkový aplikační 

procesor Microsoft Excel je pro potřeby podniku nedostačující z hlediska sledování průběhu 

zakázek, a proto podnik uvažuje o koupi softwaru se zaměřením na danou problematiku, který 

je nabízen na tuzemském trhu. 
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Zásadní požadavky podniku na nový informační systém (software): 

 průběžné (denní) navádění odpracovaných hodin a tím naběhlých vlastních nákladů na 

jednotlivých zakázkách,  

 okamžité aktuální informace o stavu rozpracovanosti zakázky, 

 predikce termínu dokončení zakázky, 

 predikce výsledku zakázky, 

 plánování vytížení projekčních kapacit, 

 zavedení objektivního hodnocení projektového týmu a jeho členů. 

Na základě výše uvedených požadavků, se může provést průzkum trhu, zaměřeného na 

prodej softwarů, které nabízejí balíčky programů pro specifické požadavky podniku. O to 

jednodušší bude provést průzkum produktů softwarů, jelikož podnik PROVITAS , a. s. zadal 

požadavek, o prozkoumání produktů společnosti ATLAS consulting spol. s r. o. s pobočkou 

v Ostravě a SwissCentrum software, s.r.o. sídlící v Prostějově, jelikož s oběma podniky již 

dříve spolupracoval. Samozřejmě, že na tuzemském trhu je nepřeberné množství podniků, 

zabývajícími se prodejem produktů softwarů. Avšak pro PROVITAS, a. s. je hlavní prioritou 

prozkoumání produktů společnosti ATLAS consulting spol. s r. o. Prioritní proto, že kdyby 

byl po prozkoumání a následného výběru jejich produktu a instalace do podniku, tak v případě 

jakýkoli komplikací, je společnost ATLAS consulting spol. s r. o. okamžitě k dispozici 

v rámci stejného města. 

4.3  SwissCentrum software, s.r.o. 

4.3.1   O společnosti SwissCentrum, s. r. o 

SwissCentrum software, s.r.o. je firma zaměřená na tvorbu a implementaci informačních 

systémů včetně poskytování souvisejících komplexních služeb. Výsledkem téměř desetiletého 

úsilí více než třiceti odborníků je flexibilní a variabilní informační systém s podrobně 

rozpracovaným work-flow, určený pro široký okruh nejrůznějších podniků, firem a 

organizací. Za dobu existence se podařilo vybudovat stabilní firmu s vlastním know-how, 

která dokáže profesionálně a efektivně aplikovat informační systém do prakticky jakékoliv 

organizační jednotky. Hlavní činností je výroba aplikačního software s relativně širokým 

použitím, jak z pohledu funkčnosti (od univerzálních běžně používaných aplikací, až po 

vysoce speciální, případně zakázkově zhotovené programy), tak i z pohledu cílové skupiny 
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zákazníků. Součástí jejich práce je poskytování komplexních služeb jejich zákazníky v celém 

záběru firemní informační soustavy a ostatních přidružených oblastech.  

Pracovníci firmy jsou připraveni zákazníkům pomoci při analýze informačních toků v 

podniku, případně jejich stávajících řešení, navrhnout a doporučit nové technické a 

programové řešení, zpracovat cenovou nabídku a hlavně provést vlastní implementaci.  

Tímto se představí jejich činnost a nabízí základní komponenty informačního systému 

organizační jednotky v podobě kompletní dodávky – zahrnující technické prostředky, 

software, servis, poradenství a uživatelskou podporu nezbytnou pro vlastní zavedení 

informačního systému. 

Firma SwissCentrum se zaměřuje na potřeby firem: 

 analyzovat firemní informační toky, navrhnout řešení IS, zpracovat projekt IS, 

 vybavit dostupnými standardními i vysoce speciálními programy, zpracovat programy 

formou zakázkového programování, realizovat programové úpravy, 

 realizovat dodávky výpočetní a ostatní kancelářské techniky, 

 poskytnout technické poradenství v oblasti výpočetní techniky, 

 poskytnout softwarový a hardwarový servis, 

 poskytnout komplexní uživatelskou podporu, hotline a servis, 

 poskytnout podporu při haváriích počítačů a ztrátách dat, 

 poskytnout ekonomické a organizační poradenství, zprostředkování, 

 zpracovat projekt zabezpečení a bezpečnosti firemních dat, provést jeho realizaci, 

 zpracovat projekt zálohování a archivace firemních dat, provést jeho realizaci, 

 zabezpečit komplexní i dílčí zpracování firemních agend a účetnictví. 

Samozřejmostí je jejich trvalá podpora zákazníků – uživatelů, kteří s jejich produkty 

pracují, včetně metodické pomoci, konzultací a zajištění poradenských služeb vyššího stupně. 

4.3.2   IS ManIS Milenium – modul DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM 

Jedná se o počítačový systém zpracovaný v rámci informačního systému ManIS 

určený pro automatizované zpracování docházkové evidence zaměstnanců, následné 

vyhodnocení a poskytnutí primárních údajů pro výpočet mezd. Systém umožňuje evidovat 

průchody, obchůzky a ostatní pravidelný i nepravidelný pohyb přes kontrolní místo, otvírání  

dveří pomocí dveřních systémů s možností rozlišení přístupových práv do daného prostoru.  
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Dalšími funkcemi systému jsou evidence vydávané stravy v závodních jídelnách, 

evidence poskytnutí slev v podnikových kantýnách, evidence stravenek, evidence ve výdejně  

nářadí a případné další evidenční funkce. 

Zavedení docházkového systému umožní nahradit registrační hodiny a ostatní 

docházkové evidence, odstraní ruční vyhodnocování z papírových podkladů a píchacích karet 

mistrům, vedoucím pracovníkům a mzdovým účetním, poskytne vedoucím pracovníkům 

okamžitý přehled o přítomnosti na pracovišti a docházkové kázni svých podřízených, a tím 

umožní zefektivnit kontrolu pracovní doby. 

Základem systému je docházkový terminál umístěný obvykle na vrátnici nebo jiném  

vstupním prostoru, na kterém zaměstnanci registrují příchody, přerušení pracovní  

doby, odchody a případně ostatní pohyb. Terminál je spojen s řídícím počítačem,  

který zajišťuje komunikaci s obslužným programem. Pověření pracovníci si následně  

na pracovních stanicích dle svých přístupových práv prohlížejí či upravují údaje  

svých podřízených a aktualizují seznam čipových karet. 

Zaměstnanci se identifikují čipovou plastovou kartou. Kartu lze použít k evidenci  

docházky, otvírání dveří, nebo ve stravovacím systému. Kartu je možno potisknout   

v relativně vysokém rozlišení (běžné je barevná fotografie, logo,…) nebo polepit   

speciálními samolepkami, a tím umožnit používání karty na místo závodního průkazu.  

Data evidovaná docházkovým terminálem jsou v pravidelných intervalech převáděna  

do obslužného softwaru, kde probíhá následné zpracování, aktualizace a vyhodnocování.  

Jedná se o klasický počítačový program, který umožňuje nejrůznější pohledy na docházková  

data a poskytuje podniku jisté možnosti k individuálnímu přístupu a zakázkovým řešením. 

 

K základním funkcím software patří: 

 přehled příchodů a odchodů zaměstnanců, vytváření sestavy odpracované doby, 

 volitelné zaokrouhlování příchodů a odchodů v závislosti na Vámi požadované  

přesnosti (minuty, čtvrthodiny, půlhodiny, atd.), 

 automatické doplnění příchodu, nebo odchodu, pokud tuto funkci dané přerušení 

povoluje, 

 automatický výpočet příplatků za sobotu, neděli a svátek, 

 automatický výpočet příplatků za odpolední a noční směnu, 

 zaznamenat tvorbu i čerpání náhradního volna, 

 evidovat celodenní nepřítomnosti (D, A, N, OČR,…), 
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 automatické doplnění neodpracovaného svátku v pracovní dny, 

 evidovat pohotovost, 

 při provedení ručních změn a oprav na PC zůstávají uloženy původní data ke kontrole, 

 nastavení přídavného časového limitu pro příchod na vzdálené pracoviště, převlečení, 

přípravu pracoviště, 

 vyhodnocení a nastavení odpracované doby pracovníka v závislosti na druhu  

pracovní doby nebo jejich okolnostech (pružná pevná, turnusová, jednosměnný  

až nepřetržitý provoz, zákaz či možnost přesčasů), 

 okamžitý přehled o přítomnosti, 

 vyhodnocuje dny, na které chybí docházka, 

 tisknout směnovnici, 

 vyhodnocení stravování (stravenky), 

 víceúrovňový systém přístupových práv při síťové verzi, 

 převod dat docházky do mzdového sytému – podklad pro výpočet mezd. 

 

Systém je možno připojit přes záložní zdroje umožňující provoz docházkového 

terminálu a zadávání nových údajů i v případě výpadku dodávky energie. Při vlastní 

implementaci systému, se snaží v maximální míře respektovat požadavky zákazníka a 

dodržovat základní legislativní pravidla definované převážně zákoníkem práce. Pro dodržení 

uvedených zásad je nutné provést podrobnou analýzu stávajícího stavu zpracování 

docházkové, personální a mzdové agendy, a definovat cílový stav zpracování. Skutečnost, že 

data docházkové evidence jsou zpracovávány v uživatelském  programu na PC, jim umožňuje 

individuální přístup k požadavkům jednotlivých zákazníků. 

 

Práci s docházkovou evidencí je možné rozdělit do dvou skupin: 

 vlastní registrace docházkové evidence – elektronické zařízení pracující jako 

pořizovač dat, 

 manipulace se zaznamenanými údaji – ruční, pomocí specializovaného programu. 

 

Právě manipulace s docházkovými údaji je klíčovým bodem celé problematiky. Ani 

zdaleka nelze počítat se závaznými a stálými pravidly, které by určitým způsobem tento 

proces determinovaly. Naopak je počítáno s tím, že každý podnik, každá organizace má své 

specifické zvyklosti, které není ochoten měnit. Informace, že daný pracovník přišel do práce v 
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8 hodin a 05 minut, odešel v 15 hodin a 58 minut, přičemž od 11 hodin 05 minut  

do 11 hodin 37 minut byl na obědě, může být interpretována v jednotlivých firmách  

zcela odlišně.  

Vyhodnocování docházky z hlediska každého podniku, každé organizace je zcela 

jedinečná a mnohdy velmi komplikovaná záležitost. V řadě případů je to i neujasněnost 

vlastních organizačních pokynů daných organizací, které až v průběhu zkušební doby a 

vlastního náběhu identifikačního systému zjišťují, jak vlastně má v jejich podniku probíhat 

výpočet, jaké parametry by jej měly ovlivňovat, objevují se problémy s výjimkami. 

Zde je uvedeno pouze několik typických situací pro dokreslení tvrzení: 

 definice množiny typů absencí, které mohou v dané organizaci být využívány, 

 stanovení způsobu, jak vlastně započítávat resp. Nezapočítávat tyto absence do 

celkových součtů, 

 definice vyjímek, u kterých se tyto absence započtou jinak, 

 zaokrouhlování docházkové evidence a jakými algoritmy, 

 stanovení způsobu, jak je možné přijít na pracoviště dříve, než je v organizaci zvykem, 

 stanovení způsobu, jak započítávat dobu, strávenou na pracovišti PO oficiálním konci 

pracovní doby, 

 stanovení algoritmu, jak započítat absence, které končí až po oficiálním konci 

pracovní doby, 

 definice situace, kdy na každý den má konkrétní pracovník nařízen jinou pracovní 

dobu, jiný počet hodin, který má odpracovat, tzv. turnus, 

 stanovení způsobu, jak započítat docházku v případě volných dnů (sobot a nedělí), 

svátků. 

Uvedené situace jsou pouze částečným výpisem problémů, které se mohou vyskytnout.
[11]

 

4.4  ATLAS consulting spol. s r. o. 

Softwarová společnost ATLAS consulting je ryze českou společností, která se už od roku 

1992 věnuje vývoji, výrobě a distribuci právních, ekonomických a informačních systémů a 

aplikací. Sídlo společnosti se nachází ve vlastní nově zrekonstruované budově v Ostravě na 

ulici Výstavní 13, nedaleko centra města. V roce 2001 vznikla společnost ATLAS software a. 

s., která zajišťuje výhradní obchodní zastoupení. Její pobočky se nachází v Praze, v Brně a 

v Ostravě. V současné době má její společnost přes 80 stálých zaměstnanců a nabízí 16 
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právních, informačních a ekonomických softwarů, které neustále rozvíjí o další moduly a 

vylepšení. Každoročně přichází na trh s dalšími novinkami. 

Nejrozšířenějším produktem je bezesporu právní informační systém Codexis, který je 

nejkomplexnějším právním informačním systémem v České republice, Je zcela jedinečný 

díky svému zaměření, úplnost rozsahu, originálnímu způsobu zpracování, pestré řadě 

výkonných funkcí a mnohým dalším užitečným vlastnostem. 

Všechny jejich softwary jsou vystavěny na modulárním principu, který umožňuje 

sestavení individuální kolekce prvků dle požadavků a potřeb zákazníka. Pravidelně jsou 

prováděny aktualizace a zdokonalování funkcionalit každého systému. Při vývoji i dodávkách 

produktů stojí v popředí jejich zájmu vždy uživatel, který ocení bezchybný, bezproblémový a 

intuitivně ovládaný software. Není ambicí jejich softwarových řešení donutit zákazníka stavět 

od základů, právě naopak. Vychází z jeho podmínek a snaží se navázat na jeho zvyklosti. 

Díky dokonalé znalosti českého prostředí se jim dlouhodobě daří vyvíjet systémy 

aplikovatelné na širokou škálu používaných hardware a software. 

Od března roku 2011 je společnost ATLAS consulting spol. s r. o. držitelem systému 

managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a obhájila tak certifikát, který 

získala v břenu 2008. Certifikát je platný do března 2014 v rozsahu: vývoj, výroba, prodej a 

servis právní a ekonomických informačních systémů a aplikací. 

Produkty, které společnost ATLAS consulting na českém trhu realizuje, jsou původní 

české a díky tomu nejlépe vyhovují tuzemským podmínkám. O jejich vývoj, výrobu, 

aktualizace i servis se stará mateřská společnost ATLAS consulting spol. s r. o.
[12]
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5. Experimentální část 

Jelikož se zabýváme především ekonomickými a manažerskými informačními systémy, 

budeme v experimentální části analyzovat tři typy softwarů (softwary LOGINET, 

PRACOVNÍ DOBA a THEMIO) z pohledu: 

 rozsahu zaměření produktu, 

 technických požadavků, 

 přehlednosti zobrazení, 

 ceny. 

Na základě těchto získaných informací dle požadovaných hledisek, se stanoví 

nejvhodnější software a bude doporučen podniku PROVITAS a. s. pro zavedení do jejich 

stávajícího informačního systému. 

5.1  Software LOGINET 

5.1.1   Produkt 

Propracovaná základní technologie umožní snadno zajistit přístup pro libovolný počet 

uživatelů, organizace si pak mohou samy nebo s pomocí ATLAS consulting nastavit 

zabezpečení – přístupová práva pro jednotlivé uživatele nebo i jejich skupiny. LOGINET 

nabízí několik typových řešení, kde si lze vybrat konkrétní modul a nechat si jej zobrazit na 

stránce s podrobnějšími informacemi. Typové řešení lze instalovat a využívat v produktu 

LOGINET verze 4.0.0 a vyšší. V nižších verzích produktu nelze otevřít ani databázi ani 

vzorový příklad tohoto typového řešení. 

Uživatel si vybere téma (typové řešení), které nejvíce odpovídá jeho požadavkům. Poté, 

co navede jednotlivé údaje do systému, stačí jen udržovat aktuální stav. Doplnění nových 

objektů, vlastností nebo upřesnění definování nových vazeb do již provozovaného řešení je 

zcela přirozenou činností. Objekty i jejich vlastnosti je možno organizovat do témat, typizovat 

a vytvářet z nich skupiny vlastností či objektů. S pomocí jednoduchého nastavení vazeb, 

struktur nebo seznamů může každý téměř intuitivně využívat všech funkcí systému. Fyzicky 

přemístěné objekty je možno přenášet jednoduchým přetáhnutím myší. Snadno lze sledovat 

například dopad provedených změn, provádět analýzy, shrnutí nebo přehledy o sledovaných 

skutečnostech. Informace o změnách se automaticky zaznamenávají do historie hodnot a díky 

tomu si uživatelé mohou snadno udržovat přehled např. o předcházejícím umístění 
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sledovaných prostředků (např. LCD monitor přenesen z kanceláře personalisty do kanceláře 

manažera). 

V produktu LOGINET jsou od počátku zabudovány možnosti, které uživatelům dovolují 

samostatně a velmi pružně vytvářet a modifikovat formuláře, náhledy na jednotlivé typy 

objektů, výstupní sestavy, filtrované seznamy a další. Každý uživatel má navíc plnou kontrolu 

nad navrhováním těchto prvků do systému. 

Systém je díky otevřenosti v prostředí internetu přístupný pro všechny uživatele kdykoli a 

odkudkoli. Dovoluje prohlížení a aktivní práci přímo v aplikaci také vzdáleným uživatelům 

v závislosti na jejich přístupových právech. Není pak obtížné udržovat si vždy aktuální 

přehled o důležitých skutečnostech v organizaci. 

Významnou vlastností celé koncepce systému LOGINET je rozšiřitelnost a schopnost 

akceptovat měnící se požadavky. Každá organizace může operativně měnit, co chce sledovat, 

může přidávat funkce k existujícím řešením a v neposlední řadě lze také sdílet informace mezi 

různými typovými řešeními navzájem. Základní prostředí a zakoupené typové řešení lze 

v určitých ohledech pozměnit podle specifických požadavků klientů. Složité výstupy mohou 

být dotvořeny formou dotazů a sestav a dopěny do systému. Dokonce lze do systému začlenit 

určité výkonné funkční vlastnosti pro speciální účely, které se zpravidla importují jako skripty 

a aplikační doplňky (Plug-Ins). 

Systém LOGINET nabízí několik již připravených typových řešení. Zde je rozebrán na 

jednotlivé části: 

 evidence smluv, 

 majetek, 

 kontrolní plán, 

 hardware/software, 

 nářadí a nástroje, 

 operativní sklad, 

 správa hrobových míst, 

 zakázky, 

 spisová služba. 
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5.1.2   Technické požadavky 

Doporučená konfigurace serveru: 

 procesor – Pentium Intel kompatibilní, 1,6 GHz, 

 paměť – 256 MB (1 GB RAM pro systém), 

 místo na disku – jednotky GB (zálohy, testovací, příkladové, ostré verze DB), 

 systém – MS Windows XP SP 3/ VISTA/ 7, 2003/2008 server. 

Podporované operační systémy jsou MS Windows XP SP 3, Windows Vista, Windows 

7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32 i 64 bit). 

5.1.3   Zobrazení na ploše monitoru 

Zobrazení tabulek softwaru LOGINET je uvedeno v přílože č. 1, kde jsou možnosti 

zobrazení různých typových řešení, jako je majetek či správce zabezpečení.  

5.1.4   Cena produktu 

Zobrazení ceníku software LOGINET je uveden v příloze č. 2, kde je tabulka rozdělena 

dle okruhu a ceny základní dodávky a ceny servisní smlouvy. 

Cena nejlevnějšího okruhu Nářadí a nástroje je po zaokrouhlení 9.500 Kč (servisní 

smlouva 7.200 Kč), kdežto cena nejdražšího okruhu Zakázky činí po zaokrouhlení 20.700 Kč 

(servisní smlouva 6.800 Kč). Cena LOGINETu celkem (všechny okruhy dohromady) činí 

něco málo přes 119.000 Kč se servisní smlouvou v hodnotě 76.300 Kč. 

5.2  Software PRACOVNÍ DOBA 

5.2.1   Produkt 

Aplikace je přístupná všem uživatelům přímo přes okno www prohlížeče, není proto 

nutná žádná složitá instalace a systém je tak uživateli okamžitě přístupný. Tento software je 

navržen pro firmy bez směnného provozu a s pracovišti vybavenými PC, která jsou připojená 

k internetu nebo firemní síti intranet. Systém je určen zejména pro malé a střední podniky 

„administrativního typu“ jako jsou softwarové firmy, státní správa, projekční kanceláře apod. 
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Velkou výhodou je použití stávající výpočetní techniky, není nutné utrácet za nový 

hardware jako čtečky čipů, vstupních karet, čipy nebo karty, vstupní brány, turnikety a 

podobně. 

Zaměstnavatel tímto systémem plní svou zákonnou povinnost, která mimo jiné také 

umožňuje zaměstnanci nahlédnout do evidence jeho pracovní doby. Systém se skládá 

z několika jednoduchých funkcí, které si každý uživatel rychle osvojí. 

Docházka slouží ke zpracování informací o příchodech, odchodech a přerušení pracovní 

doby, na jejichž základě probíhá zpracování mezd bez nutnosti používat jakoukoli papírovou 

verzi. Podává okamžitý přehled o přítomnosti zaměstnanců na pracovišti a jejich docházkové 

kázni. 

Aplikace slouží i pro plánování dovolených, náhradního volna, služebních cest a podobně. 

Systém je rozdělen na část uživatelskou a administrátorskou, kdy jeho některé funkce mohou 

využívat jen uživatelé s vyhrazenými právy. 

Zaměstnavateli také poskytuje automatické vyhodnocení docházky, statistické výstupy a 

přehledy za jednotlivé zaměstnance i za skupiny zaměstnanců a celých oddělení. Obecné 

algoritmy výpočtů jsou v souladu s požadavky vyplývajícími ze Zákoníku práce. 

Jednotlivé výkazy jsou možné v případě potřeby vytisknout, popřípadě jen jeho vybrané 

části. Veškeré dokumenty jsou automaticky archivovány, je tedy možné dohledat dokumenty 

zpětně a vytisknout kdykoli později. 

Základní chování systému je možné přizpůsobovat potřebám firmy, k tomu slouží 

propracovaný systém administrátorských nástrojů, například: 

 hromadné změny modelů pracovní doby, 

 plánování absencí za středisko, 

 sledování přítomnosti pracovníků, 

 reporty a statistiky. 

Díky zvolenému technickému řešení s využitím internetové sítě je aplikace snadno 

přístupná i z odloučených pracovišť firmy. 

 

Modul Projekty je určen pro sledování postupu práce na projektech, zakázkách nebo 

konkrétních úkolech. Umožní sledovat rozpracovanost jednotlivých projektů a včas 

zareagovat na nepříznivý stav. Celý systém je otevřený pro všechny uživatele připojené k síti. 

Přehledné tiskové sestavy podají přesnou informaci o čase stráveném na zakázce a lze je 

použít také jako informačně cenný podklad pro shrnutí nákladů na práci zaměstnanců. Vedení 
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má tak nepřetržitou kontrolu, kolik bylo na daném projektu/zakázce/úkolu odvedeno práce. 

Získané informace slouží jako relevantní zdroj pro analýzy produktivity práce ve firmě. 

Každý projekt, zakázku nebo úkol lze sledovat podrobně a účelně  rozdělené na konkrétní 

aktivity. 

Předností softwaru je snadná obsluha, každý zaměstnanec jednoduchým způsobem 

vyplňuje počet odpracovaných hodin na konkrétní činnosti. Také administrátorsky nenáročná 

kontrola dat doplňuje komfortní obsluhu celého systému. Veškeré výpočty i výchozí data jsou 

uloženy na serveru, je tak usnadněno jejich zálohování a zajištěná bezpečnost. Software však 

vyžaduje povinnou roční technickou podporu, software proto není možné provozovat bez 

zakoupení Servisní smlouvy. 

5.2.2   Technické požadavky 

Minimální konfigurace serveru: 

 procesor – Pentium 1 GHz, 

 paměť – 512 MB RAM, 

 místo na disku – 5 MB, 

 systém – MS Windows NT, 2000, XP, Vista / Linux, PHP, MySQL, IIS, Apache. 

Podporované operační systémy jsou MS Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 

Windows Server 2003, Windows Server 2008, Linux. 

Instalace i provoz webového serveru a databázového serveru MySQL je v zodpovědnosti 

klienta. OS Linux je možné použít jako klienta i jako server. Webový prohlížeč pak může být 

libovolný. 

5.2.3   Zobrazení na ploše monitoru 

Zobrazení tabulek softwaru PRACOVNÍ DOBA je uvedeno v přílože č. 3, kde jsou 

možnosti zobrazení různých oddělení se stavem zaměstnance vůči přítomnosti na pracovništi, 

detailů měsíců příslušného roku, aj. 

5.2.4   Cena produktu 

Zobrazení ceníku software PRACOVNÍ DOBA je uveden v příloze č. 4, kde je tabulka 

rozdělena dle počtu zaměstnanců a typu modulu. 
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Cena modulu Docházka se pohybuje od 18.000 Kč do 60.000 Kč a cena modulu Projekty 

se pohybuje v rozmezí od 12.000 Kč do 36.000 Kč. Servisní smlouva je stanovena na 18.000 

Kč. 

5.3  Software THEMIO 

5.3.1   Produkt 

Systém pro celou organizaci – cílem tohoto produktu je přispět k zavedení systému a 

pořádku do velkého množství informací, které má povinnost zpracovat každá organizace. 

Aplikaci THEMIO ocení nejen pracovníci zodpovědní za sledování a pohyb prostředků ve 

firmě. Svou účelnost tento produkt projeví například při evidování majetku, stanovování 

odpisů, při vypracování přehledů o docházce zaměstnanců, o práci na různých zakázkách atd. 

Systematicky zpracované údaje z tiskových sestav je možno využít mimo jiné jako podklady 

pro inventarizaci, účetnictví firmy, management při řízení výroby (např. plány výroby), při 

kontrole efektivity práce apod. 

Na přání zákazníka můžeme definovat přístupová práva pro jednotlivé uživatele aplikace 

v organizaci tak, aby to vyhovovalo jejich individuálním potřebám. Díky moderní SQL 

technologii se ke zpracovaným informacím každý snadno dostane, kdykoli bude zapotřebí. 

V závislosti na přístupových právech mohou s aplikací aktivně pracovat i vzdálení uživatelé 

prostřednictvím internetu. 

Po instalaci produktu může uživatel i při běžném provozu sám nebo s pomocí ATLAS 

consulting dále rozšiřovat použití daného řešení THEMIO. Pomocí aplikačních doplňků 

definuje přesně podle svých požadavků nové parametry, výstupy, seznamy, vlastnosti atd. 

Originální koncepce produktu THEMIO je založena na tom, že všechny funkce, které 

klient využívá, jsou vytvořeny přesně podle jeho požadavků. Veškeré modely jsou vytvářeny 

s ohledem na konkrétní použití, to znamená, že jednotlivé prvky jsou definovány jako obrazy 

objektů, situací nebo činností, se kterými se běžně setkáváme. 

Při vývoji zákaznického řešení se ATLAS consulting soustředí mimo jiné na to, aby byl 

uživatel při zadávání údajů do systému, definici vlastností i při vlastním provozu systému co 

nejvíce samostatný, nemusí se obávat abstraktních pojmů nebo nepředstavitelných vztahů, 

systém THEMIO s ním bude vždy hovořit pro něj srozumitelným jazykem. 

Poté, co klient definuje a analyzuje problém, tým specialistů ATLAS consulting vypracuje 

návrh řešení. Po oponenturách je předložen konkrétní technický návrh realizace a návrh 
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kalkulace. Podle požadavků je vytvořeno individuální řešení a je předložen k závěrečné 

oponentuře. Celý produkt je po schválení připraven k instalaci. Pak už stačí jen udržovat 

aktuální stav zadaných informací. 

Činnosti ve všech krocích jsou prováděny formou spolupráce mezi dodavatelem a 

klientem, která začíná již při vstupním zadávání. Celý následující postup je provázen 

konzultacemi mezi oběma subjekty a po zaškolení poskytuje ATLAS consulting stálou 

podporu také interním pracovníkům zadavatelské společnosti – uživatelům a správcům 

produktu. Aby všichni mohli aplikaci dlouhodobě a plně využívat, sestaví ATLAS consulting 

individuální uživatelskou příručku a zajistí komplexní školení. 

Použitý technologický základ umožňuje realizovat celý cyklus tvorby řešení od prvotní 

analýzy klienta až po implementaci z hlediska času i nákladů mnohonásobně efektivněji než 

při použití klasických postupů a technologií návrhu a vývoje aplikací. 

5.3.2   Technické požadavky 

Doporučená konfigurace serveru: 

 procesor – P III / P IV ú kompatibilní, 1 GHz, 

 paměť – 1 GB RAM, 

 místo na disku – 20 MB pro aplikaci, 60 MB pro příklady (v případě instalace), 150 

MB pro podpůrné součásti 

 systém – MS Windows 2000, XP, VISTA, Windows 2003 server. 

5.3.3   Zobrazení na ploše monitoru 

Zobrazení tabulek softwaru THEMIO je uvedeno v přílože č. 5. Je možné zobrazit 

evidenci zásob, administraci hmotného i nehnmotného majteku v návaznosti na účetnictví 

nebo správu výpočetní techniky provozované ve spoleřnosti aj.  

5.3.4   Cena produktu 

Cena u tohoto produktu není nikde zveřejněna, jelikož se jedná o velmi individuální 

produkt. Každému podniku je předložen konkrétní technický návrh realizace a návrh 

kalkulace. 
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5.4  Porovnání softwarů 

Jelikož si podnik PROVITAS, a. s. stanovil své zásadní požadavky na nový informační 

systém (software), v této části kapitoly budou softwarové produkty LOGINET (tab. 5), 

PRACOVNÍ DOBA (tab. 6) a THEMIO (tab. 7) posouzeny z hlediska splnění podmínek 

požadavků stanovených podnikem PROVITAS, a. s., a následně se softwary porovnají mezi 

sebou (tab. 8). 

 

Tab. 5 Splnění zadaných požadavků – software LOGINET 

požadavky PROVITAS, a.s. možnosti LOGINET 
splnění 

požadavku 

Průběžné (denní) navádění 

odpracovaných hodin a tím 

naběhlých vlastních nákladů na 

jednotlivých zakázkách 

Ve svých typových řešeních nenabízí 

možnost sledování zakázky z pohledu 

docházky zaměstnanců a na základě toho 

určit nabíhající náklady 

NE 

Okamžité aktuální informace o 

stavu rozpracovanosti zakázky 

Pomocí filtrů získáte nejrůznější přehledy o 

zakázkách, úkolech a událostech (přehled 

nedokončených zakázek, přehled 

dokončených zakázek, přehled všech 

zakázek, nesplněné úkoly a události 

uživatele a nesplněné úkoly a události všech 

uživatelů) 

ANO 

Predikce termínu dokončení 

zakázky 

Pomocí filtrů o přehledu stavu zakázek lze 

stanovit přibližný termín dokončení zakázky 
ANO 

Predikce výsledku zakázky 

Software nenabízí možnosti sledování 

výsledku zakázky na základě docházky a 

nákladů 

NE 

Plánování vytížení projekčních 

kapacit 

Software nenabízí možnosti sledování 

vytíženosti projekčních kapacit na základě 

docházky a nákladů 

NE 

Zavedení objektivního hodnocení 

projektového týmu a jeho členů 

Software nenabízí možnosti sledování 

výsledku zakázky na základě docházky a 

nákladů, a proto nemůže poskytnout 

potřebné informace pro ohodnocení 

projektové týmu jako celku, tak jeho 

jednotlivých členů 

NE 
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Produkt LOGINET bych nedoporučovala z důvodu malého využití pro potřeby podnik 

PROVITAS, a. s.  Jedná se spíše o software vhodný pro drobné podnikatele a malé firmy, 

které chtějí mít přehled o veškerém dění v jejich podniku. 

 

Tab. 6 Splnění zadaných požadavků – software PRACOVNÍ DOBA 

požadavky PROVITAS, a.s. 
možnosti PRACOVNÍ DOBA 

(modul Projekt) 
splnění požadavku 

Průběžné (denní) navádění 

odpracovaných hodin a tím 

naběhlých vlastních nákladů na 

jednotlivých zakázkách 

Přehledné tiskové sestavy podají přesnou 

informaci o čase stráveném na zakázce a lze 

je použít také jako informačně cenná podklad 

pro shrnutí nákladů na práci zaměstnanců 

(vedení má tak nepřetržitou kontrolu, kolik 

bylo na daném projektu/zakázce/úkolu 

odvedeno práce). 

ANO 

Okamžité aktuální informace o 

stavu rozpracovanosti zakázky 

Umožní sledovat rozpracovanost 

jednotlivých projektů (zakázek) a včas 

zareagovat na nepříznivý stav. 

ANO 

Predikce termínu dokončení 

zakázky 

Software nabízí možnosti sledování termínu 

dokončení zakázky na základě docházky 

zaměstnanců a nákladů s tím spojenými 

ANO 

Predikce výsledku zakázky 

Software nabízí možnosti sledování výsledku 

zakázky na základě docházky zaměstnanců a 

nákladů s tím spojenými 

ANO 

Plánování vytížení projekčních 

kapacit 

Získané informace o odvedené práci slouží 

také jako relevantní zdroj pro analýzy 

produktivity práce ve firmě. 

ANO 

Zavedení objektivního hodnocení 

projektového týmu a jeho členů. 

Díky přesnému zaznamenávání docházky a 

přehledu režijních nákladů se může 

rozhodovat o objektivním hodnocení 

projektového týmu jako celku, tak 

jednotlivých členů 

ANO 

 

Produkt PRACOVNÍ DOBA splňuje všechny požadavky zadané podnikem PROVITAS, 

a. s. Svým jednoduchým designem a okamžitým přístupem všem uživatelům, je jedním 

z nejvhodnějších nabízených softwarů. 
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Tab. 7 Splnění zadaných požadavků – software THEMIO 

požadavky PROVITAS, a.s. možnosti THEMIO splnění požadavku 

Průběžné (denní) navádění 

odpracovaných hodin a tím 

naběhlých vlastních nákladů na 

jednotlivých zakázkách 

Svou účelnost projeví při vypracování 

přehledů o docházce zaměstnanců, o práci na 

zakázkách atd. 
ANO 

 

Okamžité aktuální informace o 

stavu rozpracovanosti zakázky 

Pro aktuální stav rozpracovanosti zakázky 

není tak úplně naprogramování – ano, pouze 

v případě,  pokud by si podnik zažádal o 

přidání specifických požadavků k programu 

NE 

 

Predikce termínu dokončení 

zakázky 

Software nabízí možnosti sledování termínu 

dokončení zakázky na základě docházky 

zaměstnanců a nákladů s tím spojenými 

ANO 

 

Predikce výsledku zakázky 

Software nabízí možnosti sledování výsledku 

zakázky na základě docházky zaměstnanců a 

nákladů s tím spojenými 

ANO 

Plánování vytížení projekčních 

kapacit 

Systematicky zpracované údaje z tiskových 

sestav je možno využít mimo jiné jako 

podklady pro management při řízení výroby 

(např. plány výroby) a při kontrole efektivity 

práce (dále jako podklady pro inventarizaci, 

účetnictví firmy apod.) 

ANO 

Zavedení objektivního hodnocení 

projektového týmu a jeho členů 

Při vypracování přehledů o docházce 

zaměstnanců a o práci na zakázkách je 

podnik schopen objektivního hodnocení 

projektového týmu a jeho členů 

ANO 

 

Produkt THEMIO taktéž splňuje požadavky, avšak je naprogramován podobně jako u 

produktu LOGINET (pro celou organizaci), proto není tak vhodný pro podnik PRVITAS, a. 

s., jelikož záměrem je především přehled o docházce a nákladech (THEMIO je zbytečně moc 

rozsáhlý pro potřeby PROVITAS, a. s.). 

 

 

 

 

 

 



41 

Tab. 8 Porovnání softwarů mezi sebou 

Produkt ATLAS consulting 

spol. s. r. o. LOGINET 

(L) 

PRACOVNÍ 

DOBA 

(PD) 

THEMIO 

(T) 

Nejvhodnější 

varianta 

produktu požadavky PROVITAS, a.s. 

 

Průběžné (denní) navádění 

odpracovaných hodin a tím 

naběhlých vlastních nákladů na 

jednotlivých zakázkách 

NE ANO ANO PD/T 

 

Okamžité aktuální informace o 

stavu rozpracovanosti zakázky 

ANO ANO NE L/PD 

 

Predikce termínu dokončení 

zakázky 

ANO ANO ANO L/P D/T 

 

Predikce výsledku zakázky 
NE ANO ANO PD/T 

 

Plánování vytížení projekčních 

kapacit 

NE ANO ANO PD/T 

 

Zavedení objektivního 

hodnocení projektového týmu a 

jeho členů 

NE ANO ANO PD/T 

   

5.4.1   Nejlépe vyhodnocený software pro potřeby podniku  

Dle výše porovnaných produktů softwarů, se vyhodnotil jako nejlepší produkt 

PRACOVNÍ DOBA, který jako jediný splnil veškeré zadané požadavky podniku PROVITAS, 

a. s. Také cenová dostupnost produktu je z hlediska nákladů na pořízení z pohledu podniku 

přijatelná. 
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5.5 Doporučení pro podnik 

Před nějakým časem podnik PROVITAS, a. s. navštívili zástupci společnosti ATLAS 

consulting spol. s r. o. s tím, že vedení podniku představili své produkty softwarů. Ředitel 

společnosti Ing. Luděk Nitka zvažoval koupi a následnou instalaci jednoho z nabízených 

produktů (PRACOVNÍ DOBA – modul Docházka a Projekt). Skrz jistých okolností se na tuto 

návštěvu pozapomnělo a pořízení nového softwaru se odložilo na dobu neurčitou. 

Shodou okolností jsem oslovila podnik PROVITAS, a. s. kvůli možnosti zpracování 

diplomové práce. Tím, že dosavadní systém kontroly a řízení zakázek již neodpovídal 

požadavkům podniku, zadalo vedení zpracování průzkumu z pohledu možnosti nákupu a 

následné instalace softwaru, který ušetří čas a náklady spojené s kontrolou a řízením zakázek. 

Díky rozboru nabízených softwarů společnosti ATLAS consulting spol. s r. o., byli vybráni tři 

zástupci (z pohledu ekonomického zaměření) a byli podrobeni zkoumání z hlediska plnění 

požadavků, které si vedení podniku PROVITAS, a. s. stanovily. 

Pomocí porovnání produktů LOGINET, PRACOVNÍ DOBA a THEMIO se dospělo 

k závěru, že nejvhodnějším produktem je software PRACOVNÍ DOBA, která ve všech 

směrech splnila zadané požadavky, svým jednoduchým designem je velmi přehledný, snadno 

se instaluje na prohlížeč a cenová relace je dostupná. Také umožní, díky přehledu docházky a 

úrovně splnění zakázky, objektivně ohodnotit projekční tým (jednotlivce). 

Společnost SwissCentrum, s. r. o. nebyla zahrnuta do porovnávání, jelikož její produkt IS 

ManIS Milenium – modul DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM je veden na stylu čipových karet, 

kterými se zaznamenává příchod a odchod zaměstnanců. Jelikož podnik PROVITAS, a. s. 

zamítl zavedení čipových karet či vsazení turniketů do vchodu budovy, nepřicházel tento 

software v úvahu pro porovnávání produktů nabízených softwarovými firmami. 
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6. Závěr 

Protože informační systémy/informační technologie nemají pouze svoji technickou stránku, 

dá se říci, že v podstatě neexistuje jeden všeobecně platný a vždy úspěšný návod, jak pro 

kterou celopodnikovou aplikaci, ve zkratce ERP (Enterprice Resource Planning), se 

rozhodnout, jak najít pro podnik ten nejlepší, a jak jej pak optimálně zavést a provozovat. 

Přesto lze vysledovat určité společné základní rysy. Tento přístup vznikl na základě vlastních 

zkušeností se systémy ERP a jako výsledek konzultací s uživateli i dodavateli ERP řešení jak 

v praxi, tak i na různých odborných seminářích. Vychází z předpokladu, že podniky si 

nevytváří vlastní ERP řešení, ale nakupují a implementují řešení dodavatelských firem. Na 

velikosti podniku, velikosti jeho informačních technologií oddělení a zkušenostech 

pracovníků záleží, zda bude celý následující postup realizován vlastními silami podniku nebo 

za podpory externí organizace, například poradenské firmy.
[7]

 

První etapou je a informační strategie, kterou schvaluje vedení firmy, analýza potřeb 

podniku. Zavedení systému ERP představuje zpravidla velmi hluboký zásah do zažitých 

struktur podniku. Nezávislé a co nejobjektivnější poznání vlastních potřeb a uvědomění si 

vlastních možností v podniku, je pro další zavádění ERP velmi podstatné. Někdy je výhodné, 

pokud budoucí uživatel ERP spolupracuje s poradenskou firmou. Právě v této etapě se totiž 

významně rozhoduje o budoucím efektivním fungování IS v podniku. Poradenská firma může 

pomoci i při formulaci zadání pro následná výběr vhodného řešení ERP. 

Druhou etapou je výběr vhodného ERP a jeho dodavatele. Vychází z rozhodnutí, že se 

v podniku systém ERP bude zavádět, bude proveden nákup nového ERP systém. Tato druhá 

etapa obsahuje výběr vhodného ERP systému a jeho dodavatele. Je přínosné věnovat 

zvýšenou pozornost především provedení co nejobjektivnějšího srovnání na trhu dostupných 

ERP řešení s ohledem na potřeby podniku a finanční možnosti stanovené v rámci první etapy. 

Druhá etapa končí výběrem konkrétního ERP řešení a podepsáním smlouvy s dodávající 

firmou. 

Třetí etapou je vlastní implementace vybraného ERP. Pro některé dodavatele je typické, že 

před uzavřením smlouvy zpracují nabídku na základě úvodní studie, která z jejich pohledu 

detailně mapuje situaci v podniku a vychází z potenciálu možností jimi dodávaného ERP 

řešení pro dané konkrétní podmínky. Po podepsání smlouvy je realizován nákup vybraného 

systému ERP a jsou zahájeny vlastní implementační práce dodavatele. 

Pro vyhodnocování přínosů spojených se zavedením informačního systému existují obecně 

tzv. tvrdá a měkká kritéria. Tvrdá kritéria obsahují hodnocení přínosů ve formě maximalizace 
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zisku, návratnosti investic, dosahované výše produktivity, realizace prioritního postavení na 

trhu a růstu organizace apod. Měkká kritéria jsou obtížněji měřitelnou skupinou a zahrnují 

například zohlednění dlouhodobé prosperity podniku, veřejného úspěchu, materiálních výhod, 

osobního uspokojení, možnosti tvořit, rozvíjet se apod. Je nutné, aby podnikový management 

měl již od samého počátku k dispozici přehled a do značné míry i přesnou představu o 

přínosech, které konkrétně může zavedením ERP získat.
[6] 

Cílem diplomové práce bylo zjištění, zda tuzemský trh nabízí softwary, které zpracovávají 

informace z pohledu docházky zaměstnanců a poskytují podrobné přehledy o rozpracovanosti 

zakázky. Jelikož bylo na výběr z více variant těchto softwarů, podnik PROVITAS, a. s. 

projevil důvěru společnosti ATLAS consulting, a požadoval, aby byl proveden výběr 

softwarů z řad jejich nabízených produktů. Po přezkoumání tří softwarů se vybral ten 

nejvhodnější, který splňoval ve všech bodech zadané požadavky podniku PROVITAS, a. s. 

Vedení podniku schválil výběr a během blízké doby hodlá tento software nainstalovat do 

svého interního informačního systému. 
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Příloha č.  1  Software LOGINET - zobrazení na ploše monitoru 

 

 



 

Příloha č.  2  Software LOGINET - ceník 

Okruhy Cena základní dodávky Cena Servisní smlouvy 

Hardware/Software 13.200,- 8.200,- 

Majetek 13.200,- 8.800,- 

Zakázky 20.680,- 6.800,- 

Nářadí a nástroje 9.460,- 7.200,- 

Spisová služba – datové schránky 16.500,- 10.000,- 

Operativní sklad 11.220,- 9.800,- 

Kontrolní plán 11.220,- 8.800,- 

Správa hrobových míst 10.780,- 6.800,- 

Evidence smluv 12.800,- 9.900,- 

CENA LOGINET CELKEM 119.060,- 76.300,- 

Výpočet ceny víceuživatelských síťových verzí. 

Počet uživatelů Kód verze Cenový koeficient 

S S x 1,0 

2-5 N/5 x 1,3 

6-10 N/10 x 1,5 

11-25 N/25 x 1,8 

26-50 N/50 x 2,0 

51-100 N/100 x 2,2 

 

Cenu víceuživatelské verze získáte vynásobením základní ceny koeficientem podle tabulky.  

 

 

 



 

Příloha č.  3  Software PRACOVNÍ DOBA - zobrazení na ploše monitoru 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.  4  Software PRACOVNÍ DOBA - ceník 

Docházka 

Počet zaměstnanců Cena 

0-20 18.000,- 

21-50 24.000,- 

51-100 36.000,- 

101-250 48.000,- 

250 a více 60.000,- 

Projekty 

Počet zaměstnanců Cena 

0-20 12.000,- 

21-50 18.000,- 

51-100 24.000,- 

101-250 30.000,- 

250 a více 36.000,- 

Servisní smlouva 

Cena 18.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.  5  Software THEMIO - zobrazení na ploše monitoru 

 

 


