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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je poukázat na to, jak důležitou roli hraje při získávání 

informací čas a ukázat, jakou měrou jsou ovlivněny ekonomické výsledky stavební 

firmy časovým skluzem mezi ekonomickými výsledky a skutečností. Nejdříve je 

potřeba seznámit se se současnou situací, ve které se stavebnictví nachází a 

odlišnostmi, které má oproti jiným odvětvím. S tím souvisí i výběr informačního 

systému, bez kterého se dnes žádná firma neobejde. Při práci s informacemi dochází 

k časovému skluzu mezi výrobními a ekonomickými daty, který je objektivně vytvářen 

časovým rozdílem, mezi fyzickým provedením na stavbě a ekonomickým výsledkem 

této činnosti zobrazeným v účetnictví teprve po zaúčtování dokladů.  

Zavedení systému DMS a elektronického oběhu prvotních dokladů uvnitř firmy 

sice zrychlí zaúčtování, ale časový skluz ekonomických informací nemůže nikdy zcela 

odstranit. Efektivnějším řešením, které dokáže časový skluz informací odstranit, je 

důsledné propojení ekonomických a výrobních dat s automatickým generováním 

korekcí. Se svolením firmy Energie stavební a báňská a. s. byl zdokumentován jeden 

kalendářní rok a skluzy veškerých dokladů, které byly v tomto období zaúčtovány. 

Pomocí informačního systému IPOS byla shromážděna veškerá data tak, aby mohla 

být následně pomocí různých grafů zpracována a bylo patrné, s jakým odstupem jsou 

zaúčtována data z předchozího měsíce a jak důležité je odstranit časový skluz 

ekonomických informací 

 

 

Klíčová slova 

specifika stavebnictví proti jiným odvětvím, změna podmínek na stavebním 

trhu, přínos využití informačních systémů pro řízení stavební firmy, odstranění 

časového, skluzu ekonomických informací, digitalizace informací, elektronický oběh 

dokladu uvnitř stavební firmy, časový skluz informací, korekce nákladů, dohadné 

položky, nedokončená výroba 
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Abstract 

The aim of the thesis is to point out how important role has time in gathering 

information time and show how much they are affected by economic results of 

construction companies time lag between economic reality and results. First you need 

to get acquainted with the current situation in the construction industry and with the 

differences that have compared to other sectors. No construction company can work 

without information system. Each construction company must deal with information 

delay between physical implementation of a project and the economic results in the 

accounts. 

The introduction of DMS and electronic circulation of primary documents 

within the company speed up accounting document, but the time lag of economic 

information can ´t completely remove it. More effective solution which can eliminate 

the information delay is consistent interconnection of economic and production data 

with automatic generation of corrrection. With the approval of the company Energie 

stavební a báňská a. s., it was documented slide of all documents of the one calendar 

year, that have been accounted. Using information system IPOS were collected data 

and after there were created graphs, where we can see with witch interval the data 

were accounted and how important is to eliminace the information delay of economic 

information. 
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1 Úvod 

 Stavebnictví je jedním z oborů, který se významně podílí na ekonomice státu, je 

všem na očích a zaměstnává velké množství lidí. Stejně jako ostatní průmyslové obory 

se v tuto chvíli vzpamatovává z právě proběhlé krize, která postihla celý svět. Nedotkla 

se pouze velkých firem, které kvůli nedostatku zakázek propustily mnoho 

zaměstnanců. Mnoho menších firem zanikla úplně, mnoho lidí skončilo bez práce, bez 

finančních prostředků. Přestože nejhorší období zřejmě pominulo, je zapotřebí se 

z minulosti poučit a napravit chyby, které firmy často dělají, které je mnohdy dohnaly 

až na pokraj krachu. Oproti ostatním oborům je stavebnictví specifický obor, proto je 

zapotřebí brát ohled na všechny jeho odlišnosti a také k němu tak přistupovat.  

 Cílem diplomové práce je poukázat na to, jakou roli hraje při získávání 

informací čas. Podstatou práce je zjištění, jak ovlivnění ekonomické výsledky stavební 

firmy časový skluz mezi ekonomickými výsledky a skutečností. Se svolením firmy 

Energie stavební a báňská a. s. bude zdokumentován jeden kalendářní rok a veškeré 

doklady, které byly v tomto období zaúčtovány. Pomocí informačního systému IPOS 

byla shromážděna veškerá data tak, aby mohla být následně pomocí různých grafů 

zpracována a bylo patrné, s jakým odstupem jsou zaúčtována data z předchozího 

měsíce. Po vyhodnocení získaných grafů budou představeny způsoby, pomocí kterých 

lze tuto problematiku efektivně řešit. 

  Úvodem se bude práce zabývat stavebnictvím jako takovým, jeho specifiky, 

odlišnostmi od ostatních oborů. Pro lepší poznání oboru stavebnictví, pro jeho větší 

porozumění je zapotřebí vědět, v jaké situaci se právě nachází, čím si v nedávné době 

prošlo a jaké jsou jeho prognózy do blízké budoucnosti. Práce bude zmiňovat i nový 

pojem, který je slýchán stále častěji, takzvanou digitální revoluci, jež bude mít nemalý 

dopad i na stavebnictví.  

Další kapitola pomůže vysvětlit speciální požadavky na řízení stavebních firem, 

které se diametrálně liší od řízení jakýchkoli jiných společností, a to právě díky již 

zmíněným specifickým znakům stavebnictví.  Pro správné řízení stavební firmy je 

zapotřebí velké množství informací, jež jsou uloženy v informačním systému, který 
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firma používá. Informační systém je důležitým nástrojem pro řízení firmy a její 

následnou kontrolu. Firmy pracují s velkým množstvím dat a informací, které je nejen 

nutné správně získávat, ještě důležitější je správně je uchovávat, předávat a používat 

je. Důležitým aspektem je čas a odstranění časového skluzu ekonomických informací.  

Následující kapitola práce se bude věnovat konkrétnějším datům a informacím 

a především jejich využitím uvnitř informačního systému firmy. Budou v krátkosti 

představeny různé typy informačních systémů, které jsou ve stavebních firmách 

nejčastěji používány. Systémy budou rozděleny do menších okruhů, podle svého 

zaměření, zda jsou to systémy všeobecné, nebo systémy oborové, určené přednostně 

pro stavební firmy a dále systémy, které se zabývají pouze výrobními daty nebo 

naopak pouze daty ekonomickými či systémy, které řeší vše komplexně. V krátkosti 

budou představeny informační systémy, které jsou nejrozšířenější u českých 

stavebních firem.  

Další část práce se bude zabývat časovým skluzem informací a způsoby, jak se 

s touto záležitostí můžou stavební firmy vypořádat. Jednou z možností, jak zrychlit tok 

informací uvnitř firmy, je zavedení systému DMS a elektronický oběh prvotních 

dokladů. Budou zmíněny legislativní změny, které se této problematiky týkají i nutnost 

hardwarových a softwarových požadavků. Zmíněny budou rovněž metody archivování 

dokumentů a všechny náležitosti, které s tím souvisí. Na konci této části budou 

zmíněny typy dokumentů, kterých se digitalizace a elektronický oběh uvnitř firmy týká.   

V závěru bude představena efektivnější metoda pro odstranění časového 

skluzu informací důsledným propojením ekonomických a výrobních dat. Časový skluz 

lze téměř úplně odstranit za pomoci komplexního informačního systému a korekcí, 

které pracují s aktuálními výrobními informacemi pořízenými přímo na stavbě. Bude 

podrobněji vysvětleno, jak lze s korekcemi pracovat, jak lze pracovat s aktuálními 

výrobními daty a zobrazit aktuální ekonomické výsledky stavby bez ohledu na to, zda 

již jsou účetní doklady zaúčtovány či nikoli. Následovat bude grafické vyhodnocení, 

s jakým zpožděním se zaúčtovávají položky předešlého měsíce a jak velký je tudíž 

časový skluz ekonomických informací. Budou zpracovávána konkrétní data od 

konkrétní firmy jak v rámci jednotlivých měsíců, tak během celého kalendářního roku. 
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 Závěrem by mělo být zjištění, jak velký význam má odstranění časového skluzu 

informací pro stavební firmu a proč je důležité snížit časový skluz informací na 

minimum či ho nejlépe odstranit úplně.  
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2 Stavebnictví 

Stavebnictví. Jak vysvětlit několika slovy význam tohoto slova, se kterým se 

denně setkáváme? Můžeme si k ruce vzít na pomoc stavební zákon1, podle kterého je 

definováno slovo stavba, čímž bychom se mohli alespoň částečné odrazit. Stavební 

zákon říká:  „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 

stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání“ [1].  

Staví se již od nepaměti. Stavebnictví jde ruku v ruce s pokrokem lidstva. Odráží 

se v něm lidské schopnosti a dovednosti, nové objevy i vynálezy. Postupem času se 

začaly objevovat nové materiály, lidé přicházejí na jednodušší způsoby výstavby. Staví 

se to, co je v danou chvíli potřebné, na co jsou v onu chvíli dostatečné prostředky. 

Zpočátku stačily síly pravěkých lidí pouze na stavby jednoduchých chýší, dnes se 

podivujeme nad technologií výstavby staveb, jež připomínají kosmickou loď, 

chobotnici či zmuchlaný papír. Nejen stavebnictví, ale i architektura odráží především 

svou dobu. Jsou na první pohled čitelné všem. Gigantické pyramidy egyptských 

faraonů mají poukazovat na jejich nesmrtelnost, zlatem zdobené, mramorem 

prokládané chrámy na neomezenou moc církve, za závratnými výškami mrakodrapů 

stojí soutěživost arabských šejků. Na druhou stranu je tu miliarda lidí, která stále nemá 

pitnou vodu, nemá koupelnu, nezná silnice, beton ani ocel. Tito lidé žijí ze dne na den 

ve svých chýších uprostřed sta tisícových slamů. Finance. Ty řídí stavebnictví. Je-li jich 

dostatek, stavebnictvím se to dává na obdiv. Schází-li, také to poznáme. Daří-li se, 

staví se. Nedaří-li se, nestaví se. Ve stavebnictví se doba odráží snad ještě markantněji, 

než v jiných odvětvích. Stavět je totiž potřeba vždy. Stále je poptávka po nových 

bytech, nových domech, nových kancelářích. Pořád je potřeba nových silnic, železnic, 

tunelů. Když není potřeba stavět nové, je zase nutné opravovat staré, bourat 

nepotřebné a tak je to neustále dokola. Problémem je, že i když je potřeba opravovat, 

stavět nové, nedávná krize poukázala na to, že často již není stavět za co.  

                                                      
1
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 



 

14 
 

2.1 Specifika stavebnictví 

 Stavebnictví je specifický obor, který má oproti průmyslu mnoho odlišností. 

Jeho největším, na jednu stranu pozitivem, na druhou negativem, je jedinečnost 

každého produktu. Ať už se staví bytovka, sportovní hala, silnice, přehrada či jaderná 

elektrárna, vždy se jedná o jedinečnou stavbu, která se více či méně odlišuje od staveb 

jiných. Každá stavba je umístěna na konkrétním místě, v konkrétním čase. Liší se 

tvarem, výškou, šířkou, účelem, použitými materiály a jejich strukturou, dobou 

výstavby, technologií výstavby a mnohým dalším. Proces výstavby je unikátem, na 

kterém se podílí mnoho lidí rozdílných profesí. Dalším specifikem stavebnictví je 

poměrně dlouhá doba výstavby a závislost na velkém množství faktorů. Na rozdíl od 

jiných odvětví průmyslu, strojírenského, automobilového, oděvního či 

farmaceutického, se obvykle staví v otevřeném prostoru, velký vliv má tedy na 

stavebnictví počasí. Velké množství technologických postupů je na počasí přímo či 

nepřímo závislých. Problémem mohou být mrazy, déšť, vítr, ale i dlouhodobá sucha a 

horka, což dokáže nepříjemně ovlivnit průběh celé stavby a prodloužit výstavbu, což 

mnohdy znamená prodražení celého projektu.  

Se stavbou souvisí celá řada legislativních předpisů a norem, které se často 

během výstavbového procesu mění a je nutné je dodržovat. Stavební dílo se vždy 

přizpůsobuje účelu, kterému má v budoucnosti sloužit, majiteli a jeho představám. 

Představy se často odvíjejí právě od současné ekonomické situace. Ať už je 

zadavatelem stavby soukromá osoba, živnostník, firma, nadnárodní společnost či stát, 

vždy je výsledná stavba závislá na množství prostředků, které je zadavatel schopen a 

ochoten vynaložit. Problémem bývá množství neočekávaných problémů, které se 

v průběhu výstavby vyskytnou a které mohou být pro nepřipravené firmy likvidační 

záležitostí. Na rozdíl od strojírenství je při procesu výstavbu riziko těchto 

neočekávaných výdajů několikanásobně vyšší. Míra rizika se úměrně snižuje s větší 

propracovaností a přípravou projektu v jeho počáteční fázi. Právě proto, že je ve 

stavebnictví mnoho faktorů, které mohou stavbu zbrzdit, je naprosto nezbytné mít 
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stavbu od počátku pevně pod kontrolou tak, aby byly případné problémy včas 

podchyceny.  

 

2.2 Změna podmínek na stavebním trhu 

 Poslední desetiletí byla nejen v českých zemích, ale v celém civilizovaném světě 

tématem číslo jedna krize. Slovo krize bylo často skloňováno jak na poli ekonomickém, 

politickém, v průmyslu, ale i doma, u prostřeného stolu. Krize se dotýkala všech, 

někoho více, někoho méně, někomu pomohla, většině vzala.  

 Pro svět ovšem nedávná krize nebyla ničím novým. V historii máme řadu 

obdobných případů. Po velkém rozvoji zákonitě nastupuje útlum. Je otázkou, zda bude 

v řádu měsíců, let, či zda bude trvat celá staletí, jako je tomu v případě obrovského 

rozmachu antického stavitelství s následným úpadkem v době středověku. První velká 

krize začíná krachem Vídeňské a Berlínské burzy roku 18732. Začínala největší 

ekonomická represe tehdejší doby, která postihuje především průmyslové a železniční 

společnosti. Mnohé problémy 20. století startují krachem New Yorské burzy, Černým 

čtvrtkem.  Mezi lety 1929 až 1933 se celý svět, vyjma Sovětského svazu zmítá ve Velké 

Hospodářské krizi. Nespokojenost lidí napomáhá šíření fašistických a socialistických 

myšlenek a nepřímo vede ke vzniku největšího konfliktu v dějinách lidstva, Druhé 

světové válce.  

 Počátek novodobé finanční krize bychom mohli hledat v roce 2006 ve 

Spojených státech. Americká hypoteční krize je způsobená především stylem 

amerického žití, žití na úvěr. Vinou vyšších úroků3 začíná klesat zájem o hypotéky, 

postupně dochází k razantnímu poklesu cen nemovitostí, poklesu prodeje spotřebního 

zboží, ke klesajícímu zájmu o automobily, elektroniku, nábytek, ale i o stavební 

materiál. Krize se začíná dotýkat většiny oborů, začínají se propadat americké burzy, 

                                                      
2
 Krach na Vídeňské burze se datuje k 9. květnu 1873. O 4 dny později, 13. května 1873 padla 

berlínská burza a tento den je nazýván jako černý pátek. 

3
 V červenci 2006 FED zvýšil základní úrokovou sazbu. 
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krachují první americké banky. Krize se začíná šířit za hranice amerického kontinentu. 

Nastává období tvrdých opatření, snižují se stavy zaměstnanců i jejich platy, věk 

odchodu do důchodu se zvyšuje a vzniká tím velká vlna nevole mezi obyvateli 

doprovázená protesty, demonstracemi, bojkoty či stávkami. Hospodářská krize 

zasáhne celý svět. Není divu, že postihuje i ekonomiku České republiky. V prvotní fázi, 

vzhledem k tomu, že banky neposkytují úvěry v cizích měnách, nemá krize na českou 

ekonomiku prakticky žádný vliv. Bohužel je naše ekonomika malá a slabá, je tudíž až 

příliš závislá na vývoji ostatních ekonomik, krize je tedy dovezena i k nám.  

 Postupem času se ekonomická krize dotkla všech odvětví. Průmysl jako takový 

byl zasažen ve velké míře, stejně tak se krize nevyhnula ani stavebnictví. Na přelomu 

tisíciletí bylo stavebnictví na vrcholu. Stavební produkce se neustále zvyšovala, 

stavební firmy zažívaly svá nejlepší období. Bohužel stejně tak, jako v jiných odvětvích 

v roce 2008 nastává zlom. Na obrázku č. 1 je vidět, že čísla jsou lehce zkreslená. 

Zpočátku se mohlo zdát, že stavbaři krizi odolávají, ale iluze byla způsobena především 

dlouhodobějším charakterem projektů, hlavně u velkých zakázek z oblasti 

infrastruktury. Graf je pozitivně ovlivněn dobíhajícími zakázkami z předchozích let 

nejen u stavebních firem, ale i u výrobců stavebních hmot. Zlom tedy není tak 

markantní, jako u jiných odvětví. Postupně se začíná stavební produkce propadat a to 

až do roku 2014. Od roku 2008 do roku 2013 pokles činil celých 150 miliard. 

 

Obrázek 1: Stavební produkce - propad od roku 2008 
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 Krizová situace se týká stavebnictví jako celku. Některé sektory byly krizí 

zasaženy více, jiné méně. Je pochopitelné, že čím větší zakázky, tím více budou krizí 

negativně ovlivněny. Jak je vidět na obrázku č. 2, objem inženýrských staveb jde 

strměji dolů než objem staveb z pozemního stavitelství. Je to způsobeno především 

potřebou vyšších investic do inženýrských staveb, které jsou navíc často financovány 

z veřejného sektoru. 

 

Obrázek 2: Index stavební produkce (průměr roku 2010 = 100) 
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Důsledkem poklesu stavebních zakázek se také poměrně výrazně snížil počet 

stavebních firem, což je patrné i z obrázku č. 3. Z počtu více než 760 podniků majících 

více než 50 zaměstnanců ubylo za čtyři roky krize více než 150 firem [2]. V důsledku 

zániku stavebních firem se snížil i celkový počet zaměstnanců pracujících ve stavebních 

firmách. Oproti roku 2008, kdy bylo v podnicích s více než 50 zaměstnanci zaměstnáno 

109 719 pracovníků, o 4 roky později je to již pouze 90 911 [2]. 

 

 

Obrázek 3: Počet stavebních firem nad 50 zaměstnanců – pokles 2008 – 2012,  

 

V současné době je situace ve stavebnictví výrazně lepší, než bývala 

v posledních letech. Krizová situace ve světě pominula, bylo tedy načase, aby se zvedlo 

i stavebnictví v České republice. Oživení stavitelství nastává až jako poslední z oborů, 

který se výrazně podílí na tvorbě ekonomiky. Zlom nastal až v roce 2014, kdy se i podle 

indexu stavební produkce zlepšila nejen situace u pozemního stavitelství, ale i u 

inženýrských staveb4. České stavebnictví prolomilo předchozí krizi a po pěti letech 

neustálých poklesů poprvé vzrostlo o 4,3 %. Podle průzkumů měl být rok 2015 dalším 

                                                      
4
 Výsledek průzkumných, projektových a stavebních prací. 
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rokem mírného oživování sektoru s čtyřprocentním růstem. Další, pozvolné zlepšování 

výkonu stavebnictví je očekáváno v roce 2016 a to o více než 3 % [3]. Celkovou 

spokojenost poněkud kazí stále se snižující hodnota vydaných stavebních povolení a 

nedostatek nově vypisovaných veřejných zakázek, což je znázorněno na obrázcích č. 4 

a č. 5. 

 

Obrázek 4: Počet vydaných stavebních povolení od roku 2004 

 

 

Obrázek 5: Orientační hodnota staveb vydaných stavebních povolení v mld. Kč 
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Stavební produkce opravdu v prvním pololetí roku 2015 vzrostla, a to 

meziročně o 9,7 %, především v důsledku evropských fondů, ze kterých plynou peníze 

do dopravní infrastruktury. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla pouze 

o 4,7 %, zato inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce až 

o 22,3 %. Stavební produkce od počátku roku 2015 do konce července 2015 byla ve 

srovnání se stejným obdobím roku 2008 stále nižší o 17,1 %. I v následujícím období je 

očekáván růst tržeb, a to především u velkých společností. Na rozdíl od předchozích let 

je i vytíženost kapacit jednotlivých firem postupně vyšší a vyšší. Stavební firmy hlásí 

k říjnu roku 2015 vytíženost strojů i zaměstnanců na 94 procent [4]. 

 Pro mnoho stavebních firem byla krize definitivním koncem. Podepsala se na 

nich nepřipravenost na novou dobu. Na dobu, kdy nejsou zakázky předražené, kdy se 

na jedné zakázce již nedokáže uživit několik úrovní subdodavatelů. Poprvé od zavedení 

nového insolvenčního zákona, jež vstoupil v platnost roku 2008, klesl počet 

insolvenčních návrhů oproti předešlému roku, a to o 4,8 %. Ve stavebnictví je rovněž 

zaznamenán mírný pokles, ale v celkovém součtu 544 drží stavebnictví první příčku, co 

se týká insolvenčních návrhů. Toto číslo je poněkud zavádějící, protože zde není 

zohledněn poměr k počtu registrovaných subjektů. Objektivnějším ukazatelem je 

náchylnost k insolvenci, která vyjadřuje poměr počtu insolvenčních návrhů podaných 

na jeden subjekt v průběhu jednoho roku a na 1000 registrovaných firem [5]. V tomto 

srovnání se řadí stavebnictví na 10. příčku, kdy si v tomto negativním žebříčku o 5 

příček oproti roku 2013 pohoršila5.  

Na druhou stranu se stavební trh pročistil, a zbyly firmy, které byly schopny na 

horší časy lépe zareagovat. Ne všechny firmy mají ale vyhráno. Je zapotřebí změnit styl 

práce, být lépe připraveni, lépe předvídat, pracovat efektivněji a úsporněji. Pokud zisk 

na jednotlivých zakázkách klesá, je zapotřebí soustředit se sami na sebe, snížit vlastní 

náklady, vlastní režie, mít vše pod kontrolou a tím udržet firmu v zisku. 

                                                      
5
 V roce 2013 je tabulková náchylnost stavebních firem k insolvenci hodnocena 2,12 a nachází se na 

15. místě v porovnání s jinými obory. V roce 2014 se posunula až na 10. místo, přestože náchylnost se 
snížila na 1,67. 
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3 Digitální revoluce 

 Svět i celá společnost se neustále mění a vyvíjí. Existují zlomy, civilizační 

revoluce, kdy byl vývoj natolik silný, že změnil vše a nebylo návratu.  Začalo to 

neolitickou revolucí, kde zemědělství jako způsob obživy nahrazuje lov a sběr, 

pokračuje průmyslovou revolucí, kde manufakturní ruční výrobu nahrazují stroje. 

Roste dělba práce, lidé se začínají specializovat. S vynálezem parního stroje se zvyšuje 

zájem o stroje všeho druhu. Postupem času průmyslová revoluce zasahuje veškerá 

odvětví,  zemědělství, výrobu, těžbu i dopravu.  

Nyní nastává čas na novou průmyslovou revoluci, na průmyslovou revoluci 

4.06, či pokud chcete revoluci digitální, jak ji někteří odborníci nazývají. Zatímco 

během průmyslové revoluce převzaly podstatnou část fyzické práce od lidí stroje, 

v dnešní, digitální době se lidská síla vytrácí téměř úplně. Snahou digitální revoluce je 

propojování internetu věcí7, internetu služeb8 a internetu lidí9. S tím souvisí velký 

objem generovaných dat. Mění se výrobní prostředí, většinu práce zastanou stroje, 

které se budou řídit samy, digitálně, přičemž produkce bude stoupat, zatímco potřeba 

pracovních pozic bude klesat. Hlavními přínosy by měla být úspora času, výrobky by 

měly být kvalitnější, šité přímo na míru zákazníkovi [6]. Elektronické bankovnictví 

místo nekonečných front u bankovních přepážek, airbnb10 jako konkurence hotelům, 

uber11, jež ubírá práci taxikářům, 3D tisk může v budoucnosti nahradit jakoukoli 

výrobu. Papír a tužka jsou stále častěji nahrazovány počítači, tablety či chytrými 

                                                      
6
 První průmyslová revoluce v 18. století začíná vynálezem parního stroje, kdy byla výroba poprvé 

zmechanizována, s nasazením technologií masové výroby ve 20. století začíná druhá průmyslová 
revoluce, třetí průmyslová revoluce vzniká v 70. letech automatizací výroby pomocí elektronických 
systémů a počítačových technologií. 

7
 Internet věcí – prvky fyzického světa, které budou navzájem propojeny prostřednictvím napojení 

na internet. Každý takový prvek bude mít svou vlastní IP adresu [6]. 

8
 Internet služeb je nástroj, pomocí něhož softwarové moduly reprezentující fyzické věci společně 

řeší úlohy, koordinují činnost a rozhodují [6]. 

9
 Na internet lidí jsou napojeny pomocí speciálních rozhraní mobilní aplikace, které umožňují 

komunikaci [6]. 

10
 Airbnb – webová služba, která zprostředkovává pronájem a nabízí ubytování namísto hotelů 

11
 Uber taxi – taxi služba, kde si pomocí mobilní aplikace objednáte řidiče, taxi či spolujízdu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEba
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telefony. To, co je pro některé oblasti třetího světa naprostou utopií, pro západní svět 

je již naprosto běžnou skutečností.  

Naše společnost je na prahu nové éry, éry digitálního světa. Digitální svět je 

plný informací, je pouze potřeba, umět je správně získávat, uchovávat a používat. Lidé 

už nebudou chtít vlastnit ani výrobky ani stroje a raději si je budou pronajímat [7]. 

Digitální technologie mění svět. Ne všichni jsou ale na novou etapu, která se snaží 

hodně záležitostí zjednodušit, zpřesnit a zefektivnit, připraveni. Dle studie Centra DBT 

se pouze čtvrtina firem aktivně připravuje na změny, které přinese digitální revoluce. 

Dle výzkumu v tomto důsledku ztratí 40 % firem, které momentálně dominují trhu, své 

pozice [7].  

Státy s nejvyspělejšími ekonomikami světa se snaží nezaspat a udržet si své 

postavení na výsluní. Průkopnickými státy se stává Německo, Spojené státy, Čína a 

Japonsko. Vzhledem k tomu, že průmysl tvoří podstatnou složku HDP České republiky, 

snaží se i Vláda ČR v tomto ohledu nezaspat a vytvořit pro společnost i podniky takové 

prostředí, aby v novém digitálním světě obstály [6]. O digitalizaci mluví zástupci vlády, 

podnikatelů i odborů, častým tématem je na jednáních tripartity12. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu v čele s jeho nejvyšším představitelem, ministrem Janem 

Mládkem, představuje Národní iniciativu Průmysl 4.0, která se stává prvním krokem 

k zavedení nové generace průmyslu v České republice. Vědí, že je zapotřebí vytvořit 

podnikům podmínky, aby se nevyvíjely izolovaně, ale aby byly připraveny na vývoj 

stejně jako zahraniční společnosti. Bude samozřejmě zapotřebí upravit stávající 

legislativu, která umožní používání digitálních technologií v praxi. Změny nastanou ve 

školství, protože bude zapotřebí vychovat nové odborníky, jelikož mnoha stávajících 

pracovních pozic zanikne, zatímco vznikne mnoho nových pozic, na které budou 

chybět kvalifikovaní pracovníci. Jako motivaci pro podniky by měla Česká republika 

poskytovat firmám, které budou do nového trendu investovat, finanční podporu. 

Stejně tak bude potřeba počítat s vyššími investicemi do vzdělání, vědy ale i do sociální 

oblasti, protože průběh celé revoluce by měl být chápat jako nová výzva pro celou 

                                                      
12

 Tripartita – označení pro radu hospodářské a sociální dohody ČR 
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společnost. Na začátku je potřeba mít jasnou vizi, kam by nová, digitální doba měla 

směřovat a jaké jsou nezbytné kroky k jejímu úspěšnému pokračování. Vzniká tak 

představa, kde budou propojeny dva světy, svět fyzických objektů se světem 

virtuálním. Průmysl 4.0 bude provázen trvalou inovací, neustálým vývojem a 

zlepšováním. Je to běh na dlouhou trať, kde je zapotřebí nezaspat na startu [6].  

Stavebnictví nebude digitální revolucí zasaženo v takové míře, jako například 

strojírenství či energetika, které jsou na nových digitálních technologiích mnohem více 

závislé. Už nyní je ale jasné, že se digitální revoluce dotkne i stavebnictví a to nejen 

v podobě nových technologiích, které usnadní proces výstavby, ale také již ve fázi 

přípravné, která je čím dál více závislá na množství a kvalitě informací, které máme 

k dispozici a které jsme schopni včas získat. Čím více informací máme před zahájením 

stavby, tím lépe budeme připraveni na samotnou výstavbu. Nejde pouze o to, jakým 

způsobem informace získáme, ale především o jejich správné využívání a předávání. 

S nástupem internetu a digitálních technologií je tento proces značně ulehčen, protože 

ihned po získání dat je možné je dále přenášet, zaznamenávat a upravovat přímo na 

stavbě, ve skladu či v kanceláři.  
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4 Informační systémy 

4.1 Informace  

Hlavním motorem podnikání se stávají informace. Pojem informace vymezil ve 

40. letech 20. století Claudie Shannon13, který o informaci tvrdí, že informace je 

statistická pravděpodobnost výskytu signálu či znaku, který odstraňuje apriorní 

neznalost příjemce [8]. Čím menší je pravděpodobnost výskytu daného znaku, tím 

větší má informace hodnotu pro svého příjemce. Peter Drucker14 dokonce ve své knize 

Postkapitalistická společnost [8] říká, že informace jsou jediným smysluplným zdrojem 

pro podnikání, že ostatní výrobní faktory, jako jsou práce, půda a kapitál se stávají až 

druhořadými. Známé je rovněž jeho druhé tvrzení, kde tvrdí, že informační revoluce 

nespočívá v rychlosti zpracování dat, ale ve změně koncepce. Důležití jsou koncoví 

uživatelé, ti budou nositeli informační revoluce [9]. Tomáš Baťa, Henry Ford i Gerard 

Philips, zakladatelé světoznámých korporací, považují zdroj informací za hlavní zdroj 

podnikání, stejně jako půdu, kapitál či práci. Již před mnoha desítkami let věděli, že je 

potřeba informace shromažďovat, ale podstatnější je informační toky umět efektivně 

řídit [10]. 

Poněkud srozumitelnější definice tvrdí, že informací se rozumí data, kterým 

jejich uživatel přisuzuje určitý význam, které uspokojují konkrétní objektivní informační 

potřebu svého příjemce. Nositelem informací jsou číselná data, text, obraz či zvuk. 

Informace z dat vzniká až v okamžiku jejich užití [11]. Pouhá informace pro nás má 

význam pouze v případě, že to bude informace kvalitní. Posuzuje se z hlediska obsahu, 

dále pak její relevantnost, aktuálnost, úplnost, podrobnost a pravdivost a z hlediska 

formy, zda je předána včas a srozumitelně správným osobám a zda je cena jejího 

získání relevantní jejímu významu [12]. Správná informace je taková informace, která 

                                                      
13

 Claudie Shannon (1916 - 2001) – americký elektronik a matematik, který je považován za otce 
teorie informace 

14
 Peter Drucker (1909 - 2005) – americký teoretik a ekonom, zakladatel moderního managementu 
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je pro uživatele potřebná a srozumitelná. Je důležité, aby byla informace předána ve 

správnou dobu, aby byla včas k dispozici pro rozhodování. Informací by mělo být právě 

tolik, kolik je pro rozhodování nezbytně nutné, neměly by dotyčné zahltit. 

Samozřejmostí je předání informací v dostatečné kvalitě tak, aby nebyly zkreslené, 

byly dostatečně podrobné a připravené k použití. V neposlední řadě by pro své 

příjemce měly být snadno dostupné. 

Pakliže máme dostatečné informace, musíme s nimi správně naložit, správně je 

zařadit do systému. Systémem myslíme účelové uspořádanou množinu prvků a 

množinu vazeb mezi nimi s dynamickým, účelovým chováním. Definujeme jej pomocí 

prvků a jejich vazbami, pomocí parametrů, kterými hodnotíme vazby a prvky, dle 

účelových funkcí a funkcí, kterých chceme dosáhnout, funkcí cílových. [13] 
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4.2 Informační systémy 

Informační systémy existují již odpradávna. Jen se mění jejich forma podle 

toho, jaké prostředky pro zaznamenávání informací jsou v dané době dostupné. Od 

hliněných destiček, papyru či kouřových signálů po nejmodernější digitální 

technologie, jejichž mohutný nástup začíná ve 2. polovině 20. století. Doba, kdy 

k řízení firmy stačila tužka a papír, je pryč. Novodobé informační systémy by se mohly 

rozdělit do tří etap. První etapa využívá především sálové počítače, které bývají 

zpravidla odděleny od samotného pracoviště. Zabývá se zadanými úlohami bez vazby 

na řídicí složky. Druhou éru představují informace poskytované řídicí složce, které mají 

na jejich základě možnost lepšího rozhodování. Třetí etapou je éra strategických 

informačních systémů, které jsou provázány v celé společnosti a snaží se mapovat 

veškeré dění uvnitř firmy [13].   

V současnosti, kdy světem vládnou digitální technologie, je informační systém 

prakticky ve všech případech spjat s použitím počítačů, tabletů či jiných mobilních 

zařízení. Každá organizace, ať už se jedná o nemocnici, školu, cestovní kancelář, 

potravinářskou či stavební firmu, ať má pět nebo tisíc zaměstnanců, musí mít svůj řád, 

nějaký systém, jak uchovávat data a informace. Informační systém lze popsat jako 

soubor lidí, technických prostředků a metod, které zabezpečují sběr, přenos, 

zpracování a uchování dat a to především za účelem prezentace informací pro potřeby 

uživatelů činných v systémech řízení [14]. Slouží jako podpůrný prostředek pro lepší 

rozhodování a řízení. Je to vlastně cokoli, co vytváří nějaký systém, shlukuje informace, 

shromažďuje je, ukládá či předává. Požaduje se od něj jeho spolehlivost, efektivita, 

pružnost, udržovatelnost a v neposlední řadě také bezpečnost. Neměl by své uživatele 

zahltit velkým množstvím informací, ale poskytnout takové informace, které jsou pro 

uživatele žádoucí v co možná nejjednodušší a nejpřehlednější formě. Nutně musí 

obsahovat několik podstatných složek, bez kterých by nemohl existovat. Potřebuje mít 

softwarové i hardwarové vybavení, databáze, organizační uspořádání, ale především 

by nemohl fungovat bez lidské složky a reálného světa, ve kterém bude aplikován. 

Každá společnost uchovává obrovské množství informací, se kterými je nutné umět 
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patřičně zacházet. Vzhledem k čím dál většímu objemu informací, které firmy mají a 

které potřebují ke svému chodu, je nad lidské schopnosti obejít se bez pomoci 

nejmodernější výpočetní techniky.  

Z počátku se může zdát, že si malá firma vystačí s vytvořením tabulek, které 

budou pomocí sdílení informovat o stavu firmy. Mnoho firem vytváří velké množství 

takových přehledů, čímž si vytváří záznamy o prodeji, připravuje takto rozpočty, 

eviduje docházku i dovolenou. Jako statistické hodnocení jsou tabulky jistě pěkným 

ukazatelem, otázkou ovšem zůstává, jakou mají vypovídající hodnotu, kolik času 

zaměstnanci jejich vytvářením ztratili a kolikrát se dopustili omylu a kolikrát záměrně 

některé informace změnili či vypustili. Nejenže takovéto výstupy nejsou nijak 

provázané, ale jsou zároveň velmi obtížně kontrolovatelné a často i špatně 

vyhodnotitelné. Postupem času se ukazuje, že tento způsob uchovávání informací 

začíná být nedostatečný. Tabulkové aplikace jsou sice velká pomůcka, na řízení firmy 

ovšem ani desítky, ani stovky excelů prostě nestačí.  Prvním zádrhelem zpravidla bývá 

účetnictví, na které chtě nechtě, pokud firma nemá najatou externí službu pro 

zpracování účetnictví, nějaký program obvykle potřebuje. Čím více má firma dat, tím 

více je zapotřebí standardizovat procesy a zavedení informačního systému se stává 

pro firmu nezbytností. Bez správných informací je prakticky nemožné udržet ve firmě 

pořádek.  První důležitou věcí je získávat správné a včasné informace, druhou neméně 

podstatnou věcí je informace správně uchovávat a vyhodnocovat. Informační systém 

by měl uchovávat veškeré informace týkající se stavební firmy tak, aby byl schopen 

poskytnout kdykoli potřebná aktuální data.  

Informační systém bývá zpravidla systém, který zahrnuje a propojuje velké 

množství dílčích procesů spojených s fungováním podniku. Je možné je rozčlenit do tří 

skupin. Nejběžnějšími systémy jsou univerzální systémy. Jako základní kámen 

informačního systému je považován systém plánování podnikových zdrojů, známý jako 

ERP15 [15], dále pak subsystémy pro komunikaci se zákazníky CRM16 či systém pro 

                                                      
15

 ERP – Enterprise Resource System – plánování podnikových zdrojů 

16
 CRM – Customer Relationship System – řízení vztahu se zákazníky 
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správu dokumentů DMS17, dodavatelské systémy nebo manažerský informační systém 

MIS a další. Druhou, méně početnou skupinou jsou informační systémy, které jsou 

speciálně navrženy pro daný typ oboru. Nakonec, nejméně zastoupená skupina 

informačních systémů, skupina systémů, které jsou navržené a vyvíjené přesně na 

míru dané firmě.   

Na trhu je velké množství informačních systémů různých typů. Je velice 

důležité a leckdy hodně složité vybrat pro danou firmu takový systém, který pro ni 

bude nejlepší volbou a bude co nejvíce splňovat požadované funkce a poskytne firmě 

co nejvíce potřebných informací. Záleží na velikosti, stylu řízení firmy, ale především 

na odvětví, kterému se věnuje. Informační systém bývá poskládán z mnoha modulů. 

Zpravidla se skládá z různých okruhů rozdílných funkcí. Každá firma by měla mít 

přehled o svých zaměstnancích, jejich docházce, nástupech a odchodech, dovolených 

či přesčasech, stejně tak všichni potřebují evidovat majetek dlouhodobý i krátkodobý, 

evidovat dopravu, sledovat knihu jízd, evidovat automobily, skladové zásoby. 

Informační systém obsahuje přehled o nákupech a dodavatelích, nabídky, objednávky, 

smlouvy, analýzy zákazníků a s tím spojený marketing společnosti. Důležitou součástí 

je plánování, na které navazuje projektová činnost a dále to nejdůležitější, výrobní 

činnost. Nepostradatelná jsou ekonomická data poskytovaná účetnictvím, vycházející 

ze zaúčtovaných dat různých agend jako jsou faktury, mzdy, sklady či investiční 

majetek.  

Mnohé firmy používají informační systémy, které mají poskládány z dílčích 

agend od různých dodavatelů. Samostatné softwarové aplikace se ale zabývají pouze 

jednotlivými agendami. Výhodou může být uživatelské rozhraní, na které jsou různí 

pracovníci uvnitř firmy zvyklí, ale nese to sebou také mnoho nevýhod. Tou 

nejzásadnější je absence provázanosti jednotlivých agend, čímž může docházet ke 

ztrátě některých dat, jejich duplicitnímu pořizování a jejich zkreslování.  

Druhou možností je pořízení uceleného informačního systému, který je 

dodávám jediným dodavatelem a obsahuje veškeré vzájemně provázané agendy a je 

                                                      
17

 DMS – Document Management System – systém pro správu dokumentů 
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schopen poskytnout informace o chodu celé firmy. Největší předností je samozřejmě 

schopnost důsledně propojovat a vyhodnocovat data.  

Firmy by si měly uvědomit, že pořízení informačního systému je především 

prostředkem pro zlepšení chodu firmy, s čímž úzce souvisí snížení rizik a zvýšení zisku. 

Mnoho majitelů firem vidí pouze náklady vynaložené na informační systém, které se 

snaží dát do poměru s finančními přínosy, které zavedení systému přineslo. Na rozdíl 

od fakturovatelných nákladů je ovšem vyčíslení přínosů poněkud obtížnější a zpočátku 

třeba i méně viditelné, protože se ten největší efekt dostaví až se zpožděním. Další 

věcí je to, že přínos bývá často málo viditelný z toho důvodu, že zavedením systému 

došlo díky správným informacím ke správným rozhodnutím, což někteří nedávají 

k dobru novému informačnímu systému, nýbrž své osobě. Užitek z informačního 

systému by měl být patrný u všech skupin lidí, kteří s ním mají co dočinění. Majitelům 

by měl přinést to, kvůli čemu podnikají, tedy vyšší zisk. Pro management na všech 

úrovních je důležitý pro vydávání správných rozhodnutí, zaměstnancům by měl 

usnadnit práci a zlepšit pracovní prostředí a pro zákazníky zpravidla zajišťuje kvalitnější 

a spolehlivější služby a výrobky.  

 

4.3 Informační systémy pro stavební firmy 

Na trhu je velké množství obecných informačních systémů, které s mírnými 

úpravami jsou použitelné pro většinu oborů na trhu. Stavební firmy rovněž mohou 

využívat takovéto systémy, ale je třeba nezapomenout na specifika, která tento obor 

má. Pro management na všech úrovních je pro učinění správných rozhodnutí a řízení 

důležitý aktuální obraz reálné situace v reálném čase. Informační systém musí dávat 

stavební firmě trvalý obraz o stavu nejen uvnitř, ale i vně firmy tak, aby poskytoval 

pracovníkům informace, které umožní co nejlépe rozhodovat v průběhu stavby.  

Různé úrovně managementu mají na informační systémy různé požadavky. 

Nejnižší úroveň managementu, které se říká také operativní management, což jsou 

lidé pracující přímo na stavbě, potřebuje konkrétní informace ve velké podrobnosti. 
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Mistři, stavbyvedoucí či vedoucí jednotlivých stavebních úseků využívají hlavně 

harmonogramy stavby pro vyjádření potřeb a nákladů v čase, členěné v různém 

období, na dny, týdny nebo měsíce.  

Práce středního managementu, vedoucích úseků, divizí, těch, kteří se zabývají 

spíše taktickými rozhodnutími, vyžaduje po informačním systému především 

informace týkající se plnění smluvních termínů vůči investorovi, dodržení limitů potřeb 

či podmínek smluv se subdodavateli. Na základě dostupných informací mají za úkol 

zpracování plánů a bilancí, dodržení stanovených celkových nákladů.  

Nejvyšší úroveň managementu se zabývá především strategickými 

rozhodnutími, tudíž je nezajímají příliš podrobné informace, ale využívají komplexní 

informace o zakázkách, financích, investicích nebo marketingu a zároveň se musí 

zabývat otázkami souvisejícími s konkurencí, vývojem nových technologií či 

legislativními změnami.  

Pro informační systém stavebních firem je největším problémem popasovat se 

s velkými odlišnostmi jednotlivých zakázek, různými technologiemi, materiály a 

teritorii a především časovým skluzem ekonomických informací. Informační systém 

musí informovat nejen o již vynaložených nákladech evidovaných účetnictvím, ale 

ještě důležitější jsou aktuální informace o fyzickém plnění na probíhajících stavbách a 

nákladech nutných k jejich dokončení, včetně všech projektových změn. 

Informační systém stavebních firem, ať už je zajištěn jakýmkoli způsobem, 

zahrnuje mnoho rozdílných okruhů. Nutným požadavkem pro správné fungování je 

bezproblémová a udržovaná datová základna s číselníky a rovněž rychlá a spolehlivá 

distribuce dat mezi závody a ředitelstvím podniku.  
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4.3.1 Výrobní část informačního systému 

Nejdůležitější částí informačního systému je ta část, která firmě generuje zisk. 

V případě stavebních firem je to samozřejmě stavební výroba, na kterou by měl být 

kladen největší důraz, protože právě ona zajišťuje firmě konečný efekt, tedy zisk. 

Stavební výroba by měla poskytovat pravdivé informace od zpracování cenové 

nabídky až po ukončení a předání stavby do provozu. Přestože každá stavební firma 

očekává od informačního systému něco jiného, jsou jisté moduly, které potřebují 

všechny firmy, jako jsou například: 

 Cenové nabídky. Každá stavební společnost potřebuje modul, který jí 

pomůže zpracovat cenovou nabídku. Aby bylo možné zpracovat kvalitní 

nabídku, je zapotřebí znát co nejpřesněji vlastní náklady.  K dispozici musí být 

přesný výkaz výměr a pomocí vybrané normativní základny, která stanovuje 

ceny stavebních prací, se vytvoří položkový rozpočet. K tomu je nutné mít 

normativní základnu, která bude pravidelně udržována a aktualizována.  

 Výrobní kalkulace. Informační systém stavební firmy musí umět 

pracovat s výrobní kalkulací, kde pomocí detailního rozpadu položek na 

materiál, profese, stroje a další náklady umožňuje přesněji stanovit nákladovou 

cenu a podle ní správnou odbytovou cenu pro zákazníka. Díky kalkulaci mohou 

vznikat kvalifikované požadavky na nákup materiálu, strojů i podklady pro 

výběr vhodného subdodavatele. Čím detailnější výrobní kalkulace bude, tím 

přesněji je možné stanovit cenu a eliminovat rizika zvyšování vlastních nákladů 

na stavbu. Jako pomůcka mohou sloužit dříve realizované podobné stavby.  

 Harmonogramy staveb. Důležitou součástí informačního systému 

stavební firmy by měl být plán průběhu stavby promítnutý v čase. K tomu 

slouží harmonogramy, pomocí nichž je možné sledovat detailní průběh 

výstavby jednotlivých staveb včetně rozložení nákladů, zaměstnanců i strojů 

v čase. 
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 Výrobní a odbytové faktury. Systémy musí obsahovat moduly pro 

vystavování a kontrolování stavu odbytové a výrobní fakturace.  

 Subdodávky. Velmi často stavební firmy pro dosažení stanoveného 

termínu využívají služeb subdodavatelů. Informační systém by měl zajistit 

přehled o aktuálních subdodavatelských vztazích, o subdodavatelských 

smlouvách a fyzickém i finančním plnění subdodavatelů. 

 Výkaz hospodaření. Ve výkazu hospodaření by měly být porovnávány 

plánované náklady se skutečně vynaloženými náklady v čase.  

 Grafické vyhodnocení. Samozřejmostí by mělo být grafické vyhodnocení 

výkazu hospodaření tak, aby bylo co nejvíce názorné. Grafické porovnání 

plánovaných a skutečných nákladů na realizaci staveb výrazně zjednodušuje 

orientaci v obrovském množství informací. 

 

4.3.2 Ekonomická část informačního systému 

Druhou částí informačního systému stavební firmy, která má poněkud 

obecnější charakter než výrobní část, je část ekonomická. Moduly ekonomické části 

slouží obvykle jako podpora výrobního procesu, samy o sobě nepřinášejí firmě zisk. 

Ekonomická část obsahuje stejné moduly, ať už se jedná o stavební firmy či firmy 

z ostatních odvětví. Bez těchto, převážně ekonomických modulů se v dnešní době 

neobejde žádná firma. Zde jsou příklady některých z nich, které jsou pro firmy 

nepostradatelné. 

 Účetnictví. Každá firma musí vést účetnictví, jak finanční, umožňující 

kompletní účtování se zpracováním průběžných, měsíčních nebo ročních 

rozvah výsledovek, tak účetnictví vnitropodnikové, které umožňuje sledování a 

účtování podle vnitřního členění firem tak, aby byl co možná nejlepší přehled o 

skutečném hospodaření na úrovni, středisek, celé firmy, ale i jednotlivých 

staveb.  
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 Zásobování. Modul k zajištění materiálu, eviduje množství zásob, jeho 

aktuální stav, přijaté a vydané objednávky. 

 Skladové hospodářství. Veškeré skladové pohyby by měly být evidovány 

a poté rovnou zaúčtovány. Sklady rovněž obsahují aktuální ceny materiálů pro 

tvorbu nabídek. 

 Prodej a spotřeba materiálu. Slouží jako přehled o stavu materiálu na 

jednotlivých stavbách, umožňuje porovnávání skutečných nákladů na materiál 

v porovnání s cenovou kalkulací. Umožňuje také prodej zásob nevyužitého 

materiálu. 

 Pokladna. Dalším modulem, který je běžný i u jiných odvětví, je 

pokladna, která řeší toky peněz v přímých platbách.  

 Banka. Finanční operace na elektronické bázi jsou řešeny pomocí 

modulu banky, který zpracovává doklady k úhradě, vystavují se zde doklady, 

párují se výpisy z banky proti vyfakturovaným položkám.  

 Statistika. Pro účely srovnání musí firmy odevzdávat statistické údaje, 

k čemuž by měl být informační systém co nejvíce nápomocný. 

 Mzdy a personalistika. Otázka lidských zdrojů bývá zaznamenávána 

v modulu mezd a personalistiky. Řeší se zde běžná agenda mzdové a personální 

problematiky, personální karty, kde jsou evidováni zaměstnanci, mzdové listy. 

Dle informací o docházce z výroby jsou zpracovávány podklady pro mzdy. 

Standardně umí informační systémy zpracovat veškeré typy mezd pro 

zaměstnance pracující na různé pracovní poměry. Automaticky se vypočítávají 

daně i odvody sociálního a zdravotního pojištění. Podstatnou věcí bývá 

aktualizace této agendy podle aktuální legislativy. 

 Práce s cizími měnami. Hodně firem se zabývá nejen českým trhem, ale 

obchoduje i se zahraničními zákazníky, je tedy zapotřebí, aby informační 
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systém uměl pracovat i v jiných měnách než jsou koruny, zejména eurem a 

dolarem. 

 Controlling. Pro správné vedení firmy je důležitá kontrola. Data by měla 

být přehledně zpracována tak, aby byla kontrola co možná nejnázornější a 

nejpřesnější.  

 Přehledy a výkazy DPH. Každá firma musí odvádět povinné platby – 

daně – do rozpočtu státu. Vzhledem k vysokým postihům za špatné plnění 

daňových povinností je zapotřebí přesné odvádění daných částek v zadaných 

termínech. Systém musí umět zpracovat například daň z přidané hodnoty, daň 

z příjmů, silniční daň. Důležité jsou pravidelné aktualizace, neboť procentuální 

hodnoty daní se často mění. 

 Majetek. Agenda zabývající se majetkem eviduje všechen hmotný i 

nehmotný majetek firmy. Kromě inventarizace majetku se zabývá daňovými i 

účetními odpisy, splátkami leasingu. 

 DMS. Dokument management systém. Systém, který se zabývá správou 

elektronických dokumentů a digitalizováním papírových dokumentů a 

elektronickým oběhem digitalizovaných dokumentů.  

 Půjčovna. Pro správné hospodaření s investičním majetkem uvnitř firmy 

je výhodné využívat modul půjčovny, kde jsou stavby zatěžovány nájemným 

podle vnitropodnikových sazeb, což nutí stavbyvedoucí efektivně využívat 

pořízený investiční majetek. 

 Doprava a mechanizace. Pro stavební firmu je důležitý modul, který se 

týká dopravy a mechanizace. Kromě evidence vozidel jsou řešeny platby CCS18, 

karty vozidel, fakturují se a účtují se jízdy a půjčování vozidel, připravují se 

podklady pro mzdy řidičů i jiných zaměstnanců. 
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 Cestovní příkazy. V tomto modulu se zpracovávají, evidují a zaúčtovávají 

pracovní cesty.  

 Dílenská výroba. Některé stavební firmy mohou vlastnit dílny, které je 

rovněž nutné mít zaevidované tak, aby byly poskytovány potřebné informace o 

chodu těchto provozů. 

 

4.4 Informační systémy stavebních firem na českém trhu 

Na trhu existuje velké množství českých i zahraničních společností, které se 

zabývají vývojem či distribucí informačních systémů v různé kvalitě i ceně. Některé 

firmy se zabývají komplexním informačním systémem, jiné pouze určitými, povětšinou 

ekonomickými moduly. V druhém případě je nutné umět napojit jednotlivé moduly na 

hlavní řídicí systém firmy. V následující kapitole se bude práce zabývat přehledem 

speciálních modulů určených pro stavební firmy, případně ucelených informačních 

systémů, které využívají stavební firmy na českém trhu a jejich krátkým popisem. 

 

4.4.1 Všeobecné informační systémy 

Mnoho stavebních firem stále využívá informační systémy obecného 

charakteru a to především pro zpracování ekonomických informací. Stavební firmy u 

nás často využívají ekonomické informační systémy Helios, SAP, Navision, menší firmy 

často volí účetní systém Pohoda, Karát a další. 
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Helios 

Jedním z obecnějších informačních systémů je systém Helios poskytovaný 

společností Asseco Solutions, která o sobě tvrdí, že je největším producentem 

podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Na trhu je již od 

roku 1990 a za 25 let rozšířil své působení do celé střední Evropy. Své pobočky má 

kromě Česka a Slovenska také v Rakousku, Německu a Švýcarsku. Z větších stavebních 

firem používá ekonomickou část systému Helios například firma SMP CZ, PSJ, státní 

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

(ŘSD), IMOS group a další. Všechny tyto společnosti pro zpracování výrobních 

informací využívají programové vybavení od jiných dodavatelů a musí řešit propojení 

těchto dat na ekonomická data ze systému Helios. Helios obsahuje moduly jako 

například účetnictví, fakturace, banka, pokladna, majetek, zakázka, odpis pohledávek, 

logistika, mzdy, personalistika, manažerské vyhodnocování, finanční řízení, smlouvy a 

další. Společnost Asseco se zabývá softwarem pro širokou skupinu zákazníků bez 

ohledu na obor podnikání. Své potenciální zákazníky rozdělují do několika skupin 

podle oborového řešení. Mají řešení pro obchodní společnosti, sektor služeb, veřejnou 

správu, živnostníky a dále systém pro výrobní společnosti, pro strojírenskou, 

elektrotechnickou, zemědělskou a další výroby, částečně i stavební výrobu.  

Firma se sice specializuje výhradně na softwarové služby, ale protože se 

nezabývá konkrétními obory, není toto řešení takzvaně ušito na tělo stavebnictví a 

nezná detailně jeho specifika. Produkty Helios proto nabízejí i jiné partnerské firmy, 

které doplňují Helios o nadstavbu pro stavebnictví. Jednou z takových firem je 

společnost FIRST informatic systém, která se zabývá softwarovým řešením pro 

stavební výrobu, dopravní a přepravní služby a obchod. Firma dodává ERP systém 

Helios, který je doplněn systémem řízení výroby RSV [16]. 

 

http://www.helios.eu/oborova-reseni/vyrobni-spolecnosti/
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SAP 

Jednou z největších firem, zabývajících se informačními systémy je nadnárodní 

společnost SAP19. Firma, založena před 43 lety, je v současnosti lídrem na světovém 

trhu, co se týká podnikových informačních systémů. Její systém je používán v téměř 

190 zemích a v dnešní době má 296 tisíc zákazníků. Zaměstnává 76 000 pracovníků 

v pobočkách ve 130 zemích světa včetně České republiky. Přestože jej používají firmy 

napříč všemi odvětví, stavební, finanční, průmyslové i mnohé další, primárně byl 

vytvořen pro strojírenství [17]. 

Firma SAP těží především z velkého rozsahu působnosti firmy. SAP, jakožto 

informační systém od prestižní nadnárodní společnosti, využívají u nás většinou 

stavební firmy se zahraniční účastí, kde jim management toto řešení často určí bez 

ohledu na jejich stávající, častokrát fungující informační systém. Vzhledem k velmi 

vysoké finanční náročnosti systému SAP je tento systém dostupný spíše pro velké 

stavební firmy. 

 

Microsoft Dynamic  

Americký softwarový gigant Microsoft má několik produktů určených ke 

zpracování ekonomických dat a nástrojů pro řízení firem. Microsoft Dynamics nabízí 

řadu softwarů poskytující různé druhy informací. Microsoft vyvinul několik typů 

softwaru pro řízení pod názvem Microsoft Dynamics.  

Microsoft Dynamics CRM se zabývá řízením vztahů se zákazníky (CRM). Firma 

nabízí rovněž 2 typy ERP systémů pro podnikové řízení ekonomiky a financí. Pro větší 

firmy je určen Microsoft Dynamics AX, známý též jako Axapta. Původně byl systém 

Axapta vyvinut dánskou společností, kterou později odkoupila společnost Microsoft 

Corporation. Podporuje obecné i oborové byznys procesy a zároveň poskytuje ucelené 

funkce ERP pro finanční řízení a pro řízení lidských zdrojů. Existují různá oborová 
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řešení pro maloobchod, výrobu, služby, sklady a logistiku i pro veřejnou správu. Nově 

obsahuje verze přednastavené role pro různé uživatele, jako pro finančního ředitele, 

manažera obchodu či vedoucího skladu. 

Druhým řešením ERP softwaru je Microsoft Dynamics NAV, který býval dříve 

známý jako produkt dánské společnosti s názvem Navision. V roce 2002 jej koupil 

počítačový gigant Microsoft a změnil jeho jméno právě na Microsoft Dynamic NAV, 

pod kterým vystupuje dodnes. Microsoft Dynamics NAV je podnikový informační 

systém, jenž je určený pro řízení klíčových procesů ve společnosti. Spravuje účetnictví 

a finance, dodavatelsko-odběratelské vztahy, marketing a obchod i ostatní provozní 

procesy jak u výrobních firem, firem zabývajících se financemi, službami i pro veřejný 

sektor. Je určen pro zpracování účetnictví malých a středně velkých společností. 

Řešení Microsoft Dynamics NAV používá více než milion uživatelů u 100 000 firem na 

celém světě a je k dispozici ve více než čtyřiceti jazykových verzích. Program je po 

celém světě prodáván přes partnery nebo distributory.  V České republice se 

implementací systému Navision i Axapta zabývají například firmy AutoCont CZ nebo 

Navisys [18]. 

 

Microsoft Office 

Mnoho stavebních firem stále nevyužívá komplexní informační systémy, ale svá 

data zpracovává v jednotlivých programech, které spolu nejsou nikterak propojeny a 

integraci dílčích výsledků z těchto jednotlivých programů řeší přes MS Excel.  

Mezi programy hojně využívané stavebními firmami z kancelářského balíku 

Microsoft Office patří například Microsoft Project. MS Project je aplikace pro 

plánování a řízení projektů. Slouží k podpoře projektového řízení, správě úkolů, zdrojů 

a zjišťování aktuálního stavu projektu. Obsahuje harmonogramy, přehledy peněžních 

toků, i některé analýzy, jako například EVA či PERT. Lze v něm plánovat pomocí 

síťových grafů a vypočítat kritickou cestu. MS Project je ve stavebnictví velmi často 

využíván pro předávání informací o průběhu stavby mezi investorem a dodavatelem. 
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Druhým, ještě více využívaným nástrojem z programového balíku Microsoft 

Office je tabulkový procesor MS Excel. Je oblíbený především pro svoji jednoduchost, 

dostupnost a cenu. Nesmí se ovšem zapomínat, že Excel není informačním systémem, 

ale pouhým tabulkovým procesorem, který sečte, vydělí a vynásobí taková čísla, jaká 

mu zadáme, ovšem s minimální provázaností a minimální kontrolou. MS Excel se také 

velmi často ve stavebnictví využívá k předávání dat mezi jednotlivými partnery 

výstavby. Jde především o výkazy výměr, poptávky, rozpočty a fakturaci provedených 

prací. 

 

Pohoda 

Menší firmy často nepoužívají komplexní informační systémy. Účetnictví vedou 

pomocí jednodušších subsystémů, které jsou přímo pro tyto menší firmy určeny, které 

však nijak nereflektují oblast, ve které daná firma podniká. Většina těchto subsystémů 

obsahuje moduly pro vedení účetnictví podniku jako například daňovou evidence, 

podvojné účetnictví, fakturace, mzdy a personalistiku, skladové hospodářství, 

maloobchod, knihu majetku, knihu jízd a další moduly a funkce potřebné pro moderní 

a efektivní práci účetních. Jedním z takových programů je účetní program POHODA, 

který je jednoduchým kompletním účetním a ekonomickým softwarem. Jeho 

jednotlivé varianty obsahují různý rozsah a kombinují více funkcí. Umožňuje vést 

účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Jelikož je oborově 

neutrální, používají jej živnostníci, podnikatelé a společnosti různého zaměření, spíše 

menšího charakteru [19].  

 

 



 

40 
 

4.4.2 Informační systémy vytvořené speciálně pro stavební firmy 

Aspe 

Firmou, která se zabývá tvorbou softwaru pro stavebnictví, je firma Valbek. 

Tato společnost se nezajímá pouze o vývoj softwaru, ale věnuje se rovněž projektování 

silniční infrastruktury. V roce 1990 společnost začíná jako projekční kancelář 

inženýrských staveb a mostů. Původní činnosti, jako je projektování silnic a mostů, 

byly postupně rozšiřovány o projektování tunelů, pozemních a vodohospodářských 

staveb, geodetické práce, ekologické studie, vývoj a prodej stavebního softwaru a 

poradenskou, konzultační a inženýrskou činnost. Software pro řízení projektů 

dodávaný touto společností se nazývá Aspe. Je nasměrován především na investory a 

zpracování cenové nabídky. Vzhledem k původnímu zaměření firmy, což bylo 

projektování inženýrských staveb a mostů, je i software podřízen především 

dopravním stavbám. V dnešní době tvoří převážnou část cenových výkonů firmy 

projektová činnost v oblasti pozemních komunikací, mostů a tunelů. Softwarové 

produkty Aspe jsou zastoupeny pouhými 8 procenty [20]. Otázkou tedy je, zda firma, 

která se zabývá velkým množstvím odlišných činností, dokáže vytvořit kvalitní software 

a jaký je kladen důraz na jeho inovaci, když tvoří méně než desetinu celkových výnosů 

a tím pádem není hlavním zdrojem příjmů společnosti. 

 

Callida 

Firma Callida působí na trhu se softwarem výhradně pro stavební firmy již od 

roku 1990. Již od svého založení se zabývá tvorbou programů pro řízení staveb. 

Nejvýraznějším produktem je oceňovací systém euroCALC PREMIUM, který slouží 

především k vytváření rozpočtů, zpracování nabídek nebo vyhodnocování těchto 

nabídek.  Systém euroCALC je v současnosti používán ve 2000 licencích ve stavebních, 

projekčních nebo montážních firmách v celé České republice. Systém euroCALC 

Solution přináší ucelené řešení, je systémem pro přípravu, realizaci a monitoring 

zakázek. Zabývá se plánem – přípravy výroby i realizace – v porovnání se skutečností a 
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obchodem i následným controllingem. Callida nezpracovává ekonomické informace a 

musí vždy řešit napojení na ekonomickou část informačního systému dodanou jiným 

dodavatelem. Nejvýznamnějších zákazníci programu Callida jsou BAK a.s., GEOSAN 

GROUP a.s. nebo SWIETELSKY stavební a. s. [21]. 

 

RSV 

Vývoj první verze systému RSV byl zahájen v roce 1997. Systém spojuje 

jednotlivé moduly od různých dodavatelů, importuje rozpočty, soupisy provedených 

prací a zabývá se následným controllingem. Jako nástroj pro tvorbu harmonogramů 

byl již od začátku používán nástroj od firmy Microsoft MS Project. Systém nemá 

ekonomickou část, tudíž je nutné vždy vyřešit napojení na účetnictví od jiného 

dodavatele. Z českých firem služby softwaru RSV využívá například Skanska CZ a. s., 

Průmstav a. s., POHL cz a. s. a další [22]. 

 

KROS 

Společnost ÚRS Praha, inženýrská a poradenská firma, je známá především 

vydáváním cenových soustav ÚRS, které slouží jako databáze oceňovacích podkladů 

stavebních prací. Jejich stavební software KROS plus slouží pro tvorbu rozpočtů, 

kalkulací stavebních prací a sledování fakturace stavební zakázky. Pracuje s kompletní 

podobou Cenové soustavy ÚRS, ale je schopen pracovat i s ostatními cenovými 

úrovněmi. Obsahuje moduly od hrubého plánování nákladů až po realizaci. Využívají 

jej nejen stavební firmy, ale i projektanti a investoři, kteří pomocí něj dokáží lépe 

odhadnout a kontrolovat investiční náklady. Nejčastějším uživatelem jsou rozpočtáři, 

kteří jej využívají pro tvorbu rozpočtů s různými variantami, výkazy výměr, soupisy 

prací i pro kalkulace individuálních cen. Pro specializované a řemeslné firmy existuje 

program KROS profi obsahující řemeslné a specializované práce. Pro tvorbu nabídek a 

soupisů prací je vytvořen program SMART plus. Za programem KROS stojí vývojáři ze 

sousedního Slovenska. Cenová soustava ÚRS je uceleným systémem pro oceňování 
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stavební produkce. Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro 

oceňování stavební produkce v České republice. Cenová soustava ÚRS je v kompletní 

podobě součástí programů řady KROS a SMART [23]. Slovenská firma vyvíjející 

rozpočtový a kalkulační program KROS taky dělá moduly pro zpracování účetnictví, ale 

pouze na Slovensku. 

 

BUILDpower 

Softwarovým řešením, které se zaměřuje na přípravu a realizaci stavebních 

zakázek, se zabývá rovněž firma RTS [24]. Firma RTS je známá hlavně díky vydávaným 

sborníkům cen stavebních a montážních prací, které jsou využívány pro tvorbu 

rozpočtů a cenových nabídek moravskými stavebními firmami. Datová základna RTS 

vznikla z datové základny ÚRS tím, že skupina bývalých pracovníků ÚRS začala 

upravovat normativní základnu ÚRS na podmínky a ceny specifické pro moravský kraj. 

Kromě ceníků a normativní základny nabízí i vlastní software pro řízení firem. Jejich 

systém INFOpower je využíván jako komplexní ERP systém pro firmy s vazbou na 

ekonomické agendy určené pro management. Dalším produktem je BUILDpower S, 

který slouží k sestavování nabídek a rozpočtů, vytváří časové plány, sleduje 

prostavěnost. Samozřejmostí uvnitř těchto programů je používání cenové soustavy 

RTS DATA. Systém určen především pro rozpočtáře stavebních firem nebo projekční 

kanceláře.  Produkt s podobným názvem BUILDpower I je zaměřen na přípravu a 

realizace staveb se zaměřením na investora a jeho potřeby. Součástí systému jsou 

Cenové soustavy RTS, které slouží aplikacím ke stanovení orientační ceny investičního 

záměru. Zpracovává soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr, vyhodnocuje a 

posuzuje nabídky, vytváří elektronické formy dokumentů potřebné ke komunikaci 

s uchazeči. Z dodavatelských společností jej využívá například UNISTAV a. s. nebo OHL 

ŽS a. s. RWE Transgas nebo Telefónica 02 pro změnu používá Buildpower z opačné 

strany, jako investor pro kontrolu dodavatelských cen nebo pro výběr nejvhodnějšího 

dodavatele. Pro stanovení orientační ceny investičního záměru je dobrým nástrojem i 

pro developerské společnosti jako například společnosti CENTRAL GROUP [25]. 
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IPOS 

Společnost IPOS-SOFT je jednou z mála společností na českém trhu, která se již 

více jak 20 let zabývá vývojem kompletního informačního systému určeného speciálně 

pro řízení stavebních firem. Její systém IPOS poskytuje firmám komplexní informační a 

řídicí systém, obsahující jak výrobní tak ekonomickou část. Základním principem 

tohoto informačního systému je procesní nákladové řízení a provázání informací z 

veškerých činností uvnitř stavební firmy tak, aby výsledkem bylo snižování nákladů na 

realizaci staveb. Systém IPOS obsahuje výrobní a ekonomickou část. Výrobní část může 

být dodána samostatně s napojením na jiný ekonomický informační systém, čímž 

ovšem zákazník ztrácí velkou výhodu v detailnějším propojení obou částí, které jsou již 

od počátku na rozdíl od jiných modulových systémů vytvářeny společně, aby spolu co 

nejlépe komunikovaly.  

Oproti ostatním firmám má firma IPOS - SOFT dvě výhody. Největší výhodou je 

to, že je systém vyvinut speciálně pro stavební firmy, tudíž se již od začátku zabývá 

stavebními specifiky a odlišnostmi, které nemusí být v obecných systémech zahrnuty, 

nebo je při ohýbání systému pro stavební firmy přespříliš složité a zbytečně 

komplikované. Druhou nespornou výhodou oproti jiným firmám, které se zabývají 

stavebními softwary, je existence jak výrobní části, tak části ekonomické od jednoho 

dodavatele. Toto komplexní řešení uživatelům poskytuje přesnější informace a navíc 

informační systém IPOS umožňuje jako jediný pracovat stavebním firmám bez zatížení 

časovým skluzem ekonomických informací. Kompletní systém s výrobní i ekonomickou 

částí využívají například firmy COLAS a. s., IMOS BRNO a. s., Energie stavební a báňská 

a. s., PSG a. s., SYNER s.r.o. a další. Některé firmy mají pouze výrobní část, která je 

provázána s jiným, obecnějším ekonomickým systémem. Tento způsob řešení je 

možný vidět u firem jako je SMP CZ a. s., GEMO Olomouc a. s. nebo u Rekultivací a.s. 

[26]. 
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5  Časový skluz ekonomických informací 

Časové nesrovnalosti mezi výrobními a ekonomickými informacemi bývají 

patrné u firem napříč všemi odvětvími. Ve stavebnictví, které má, oproti klasickému 

průmyslu, velké množství specifických odlišností, je však tento problém 

nejmarkantnější, protože proces výstavby je dlouhý a nikdy není možné vzhledem 

k jedinečnosti každé stavby přesně určit spotřebu materiálu, pracovní náročnost ani 

přesnou dobu výstavby. Náklady, které jsou aktuálně vynaloženy na stavbě, se 

v jakémkoli ekonomickém informačním systému projeví s určitým zpožděním.  

Vše začíná na stavbě. Teprve po potvrzení dodacího listu, záznamu o provozu 

vozidla, případně soupisu prací, potvrzeném dodavateli přímo na stavbě, může 

účtárna tohoto dodavatele vystavit a odeslat fakturu za dodaný materiál či 

provedenou práci. Takto vystavený doklad putuje poštou do podatelny stavební firmy. 

U stavební firmy následuje další zdržení, kterým musí doklad před zaúčtováním projít. 

Jakmile je prvotní doklad podatelnou přijat, ať už ve formě papírové či ve formě 

elektronické, musí být tento doklad před zaúčtováním odsouhlasen odpovědnými 

pracovníky. To znamená, že z podatelny bude dokument rozeslán předem stanoveným 

pracovníkům, kteří za něj nesou odpovědnost a musí potvrdit, že splňuje všechny 

náležitosti a může být zaúčtován.  

Často se vyžaduje potvrzení od vícero pracovníků, což celý proces výrazně 

prodlužuje. Někdy potvrzující pracovníci vznášejí připomínky, které přikládají 

k dokumentu. Pokud vše proběhne v pořádku a vznesené připomínky jsou 

zodpovězeny a vyřešeny, může být doklad vrácen zpět do ekonomického úseku, který 

jej teprve nyní může zaúčtovat. Až v tuto chvíli se teprve doklad stává součástí 

výsledků uvnitř ekonomického systému, přestože prakticky byl fyzicky naplněn již před 

dlouhou dobou. A právě tímto přístupem, který ovšem nelze nijak změnit, vzhledem 

k účetním pravidlům, vznikají časové posuny mezi skutečným prováděním na stavbě a 

mezi ekonomickými výsledky v účetnictví. Takovéto problémy musí řešit každá 

stavební firma, ovšem každá trochu jiným způsobem. Když firmy používají dva rozdílné 

informační systémy pro zpracování ekonomických a výrobních dat, přímé propojení 
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těchto dat bývá problémem. Pokud ovšem firma vlastní takový informační systém, kde 

jsou data z ekonomické části procesně provázána s daty ve výrobní části, umí si s tímto 

problémem informační systém poradit. 

Prvním krokem, který pomůže částečně zkrátit časový rozkol mezi ekonomikou 

a výrobou, je včasné získávání informací a urychlené předávání dat a dokladů uvnitř 

firmy. Jedním ze způsobů, pomocí kterého se předávání informací výrazně urychlí, je 

využívání systému DMS a využití elektronickém oběhu dokumentů. Pokud ekonomické 

oddělení bude získávat rychleji zpět odsouhlasené veškeré doklady, jak faktury, tak 

různé typy smluv a objednávek, výrazně se sníží časová prodleva mezi skutečností a 

ekonomickým záznamem skutečnosti v účetnictví. S elektronickým oběhem dokladů  

souvisí řada legislativních a právních skutečností, které ještě donedávna tvořily a 

bohužel ještě stále tvoří, ač v menší míře, pro firmy bariéru ve využívání 

elektronických dokumentů nejen uvnitř firmy, ale i pro komunikaci se zákazníky, 

dodavateli i úřady. Kromě legislativních změn, které musely být pro využívání 

digitalizace dokumentů přijaty, a firma s nimi musí být náležitě seznámena, je 

zapotřebí i několik technických inovací uvnitř firmy. Kromě nákupu potřebného 

hardwaru a využívaní patřičných softwarových aplikací je nutné si u certifikačních 

autorit vytvořit digitální podpis a časové razítko, které jsou potřeba k elektronické 

archivaci dokumentů. Digitalizace dokumentů a následný elektronický oběh 

dokumentů je nicméně pouze jeden ze způsobů, který dokáže jednak urychlit tok 

informací, ale i snížit časové manko, které je mezi výrobní a ekonomickou částí. 

Nedokáže jej ale bohužel nikdy úplně odstranit.  

Druhým krokem, kterým většina stavebních firem částečně řeší problém 

časového skluzu ekonomických informací, je urychlení termínu měsíční účetní 

uzávěrky zaúčtováním dohadných položek a zaúčtováním nedokončené výroby. Pro 

rychlejší získání skutečných měsíčních výsledků jednotlivých staveb se ve stavebních 

firmách využívá zaúčtování dohadných položek (očekávaných nákladů) a zaúčtování 

nedokončené výroby (hodnot očekávaných výnosů), které nahrazují nezaúčtované 

opožděné prvotní doklady. To znamená ale vést ručně přímo na stavbách jakési 

duplicitní účetnictví o všech vynaložených nákladech i výnosech, aby bylo možné 
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kvalifikovaně určovat a do účtárny předávat hodnoty dohadných položek a 

nedokončené výroby na všech rozestavěných stavbách k jejich předběžnému 

zaúčtování před měsíční účetní uzávěrkou. Toto je ale velice náročné nejen pro 

stavbyvedoucí přímo na stavbách, ale i pro účetní, kteří musí po obdržení a zaúčtování 

skutečných opožděných prvotních dokladů dohadné položky a nedokončenou výrobu 

pracně vypárovat.  

Pro odstranění časového skluzu ekonomických dat je ale možné, v případě 

důsledného propojení výrobních a ekonomických informací uvnitř jednotného 

komplexního informačního a řídicího systému, využít automatické generování korekcí. 

Korekce v tomto případě nahrazují jak dohadné položky, tak i nedokončenou výrobu a 

umožňují získávat z informačního systému aktuální informace o skutečných nákladech 

i výnosech, bez čekání na časově posunutou účetní uzávěrku.  Toto ale není možné, 

pokud je informační systém složen z různých modulů od různých dodavatelů. Pokud 

má stavební firma zaveden komplexní informační a řídicí systém, který je vytvořen 

speciálně pro potřeby stavební firmy a umí generovat korekce, pak je možné se 

s tímto problémem vypořádat. Pakliže existuje dokonalé propojení výrobních dat 

s daty ekonomickými, je možné vytvořit skutečný aktuální obraz stavby, kde jsou 

k dispozici aktuální ekonomické výsledky dokonce každý den. Není pak zapotřebí 

vypořádávat se se skluzem pomocí dohadných položek a nedokončené výroby, kde 

mohou stavbyvedoucí navíc měsíční výsledky staveb velmi snadno zkreslovat a tím 

ohrožovat nejen stavbu, ale i celou stavební firmu.  

Korekce doplňují aktuálně zaúčtované doklady o chybějící doklady, které zatím 

nemohly být zaúčtovány, na základě jednoznačných podkladů a jasných pravidel. 

Vzniká tak pravdivý obraz skutečných ekonomických výsledků, který není založen na 

odhadech, ale je podložen zaúčtovanými doklady, detailním rozpočtem, kalkulací a 

skutečně provedenými pracemi přímo na stavbách. Včas získané pravdivé informace o 

průběhu výstavby jsou velmi důležité pro kvalifikované a efektivní řízení průběhu 

staveb a dokážou předejít možným problémům, které mohou v průběhu výstavby 

nastat. Pokud se o problémech s výstavbou nebo o zvýšených nákladech ví včas, pak je 

dostatek času na vyřešení a zjednání nápravy tohoto problému. V opačném případě, 
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kdy se o nákladových nesrovnalostech či dalších problémech vedení firmy dozví až se 

zpožděním, často bývá již pozdě a firmě může hrozit kromě špatné pověsti místo zisku 

ztráta. 
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6 Správa dokumentů 

6.1 Document management systém 

Document management systém, neboli správa dokumentů je při čím dál větší 

digitalizaci horkým tématem i ve stavebnictví. DMS20, jak je dokument management 

systém často zkracován, začíná být nedílnou součástí každé firmy, bez ohledu na obor 

působnosti, a tento trend je vidět často i u stavebních firem, kterým inovace trvají 

poněkud déle než jiným oborům. Tvorba elektronických dokumentů znamená pro 

mnoho zaměstnanců změnu v systému jejich práce, se kterou se často jen těžko 

smiřují, ač jim zpravidla jejich práci ulehčuje. 

 Zavedení digitalizace dokumentů je spojena nejen se softwarovými, ale i 

hardwarovými prvky, které je nutné před zavedením systému DMS obstarat. Samotné 

zavedení systému DMS pro firmu znamená úsporu nejen finanční, ale především 

úsporu času, která je spojena s výrazně vyšší kontrolovatelností a snazším dohledáním 

dokumentů. Spoustu nepřehledných stohů papíru nahradí databáze naskenovaných 

dokumentů, kde jsou všechna data dobře dohledatelná a navíc i bezpečně uložená. 

Pro mnoho lidí je stále papírová forma dokumentu nepostradatelnou záležitostí, bez 

které si nedokážou chod firmy představit. Mnozí ekonomové se cítí bezpečněji, když 

mají daný papír v ruce, nemusí dokument ani číst, stačí jim pouhá fyzická přítomnost 

listu papíru na stole bez ohledu na obsah.  

Ve stavební firmě, kde často jeden list papíru obíhá i 5 a více lidí, a čeká se, až 

každý z nich lejstro opatří svým podpisem, je riziko zdržení dokumentu, či jeho ztráta, 

příliš vysoké. Při velkém množství dokumentů, které uvnitř firmy koluje, je prakticky 

nemožné mít v papírové podobě nějaký řád. Vzhledem k tomu, že množství informací 

a dokumentů uvnitř firmy je čím dál větší a stále stoupá, začínají firmy pociťovat 

nutnost zavedení systému, který jim ulehčí práci a zároveň proces zrychlí a zpřesní. 

Zavedení systému DMS nejenže ulehčuje komunikaci nad dokumenty obíhajícími 
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 Poprvé se lze s pojmem dokument management systém setkat kolem roku 1980, kdy se poprvé 
začínají prodejci softwaru zabývat správou tištěných dokumentů, fotografií a grafických prací 
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uvnitř firmy, ale zároveň umožňuje firmě snazší uchování relevantních dat. Legislativa 

dnes po firmě požaduje uchovávání velkého množství dat po poměrně dlouhé časové 

období, což je často náročné jak na evidenci, tak na čas a prostor k jejich uskladnění. 

Principem systému DMS je pokud možno co nejefektivněji spravovat a sdílet 

informace a dokumenty [27].  Přestože to na první pohled vypadá, že chod 

dokumentů, které probíhají firmou, by neměl příliš ovlivnit výrobu a následné výsledky 

firmy, opak je pravdou. Mnoho procesů ve firmě je závislých na schvalování 

dokumentů, které často projdou rukama vícero zaměstnancům. Zavedení systému 

DMS by mělo nejen zrychlit předávání jednotlivých dokumentů, zabezpečit jejich 

přečtení, ale také jejich zpětné a hlavně snadné dohledání. Přechod od papírové 

podoby dokumentů do podoby elektronické se postupně bude týkat všech firem. Pro 

začátek se mnoho firem odmítá rozloučit s papírovou formou dokumentů, tvoří tedy 

dokumenty duplicitně jak v elektronické, tak pro jistotu i v papírové podobě. 

V některých případech je papírová podoba stále vyžadována, v jiných případech může 

dokument mít papírovou podobu s tím, že je až později naskenován a elektronicky 

archivován. S archivací souvisí další nesporná výhoda systému DMS. Při velkém 

množství dokumentů může být pro firmu nereálné skladovat několik let, či dokonce 

několik desítek let takové množství dokumentů, které za ty roky naplní tolik šanonů, že 

je problém je někde uložit a skladovat, nemluvě o riziku odcizení, poškození či ztráty 

dokumentů.  

 

6.2 Digitalizace dokumentů 

Digitalizací dokumentů se rozumí převod papírových dokumentů do 

elektronického formátu v takové formě, která je vhodná pro práci v elektronickém 

prostředí. Nejčastějšími formáty pro ukládání dokumentů jsou formáty gif, tiff, png 

nebo jpeg21, žádanější jsou poté formáty pdf, nejlépe formát pdf/A, který je 

doporučený Národním archivem ČR pro dlouhodobou archivaci [28]. Ve stavebnictví 
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  gif, tiff, png nebo jpeg – formáty pro ukládání rastrové počítačové grafiky 
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jsou často používanými formáty dwg, dxf, pln a jiné, které jsou výstupními soubory 

výkresů z CAD aplikací. Pro elektronický oběh dokladů uvnitř firmy je ideálním 

formátem zápisu pdf/A, modifikovaná verze všeobecně známého formátu pdf. 

Standard formátu pdf/A je zakotven v ISO normách ISO 19005 – 1 : 2005 a ISO 19005 – 

2 : 2011 [29] pojednávajících o elektronické archivaci a problémech s ní spojených. 

Formát pdf/A je oficiální archivační verzí formátu pdf, je vhodnější pro archivaci, 

eliminuje rizika spojená s dlouhodobým ukládáním klasického souboru pdf22 a 

zaručuje, že bude i v budoucnosti pro nové softwary čitelný. Formáty pdf mohou 

obsahovat prvky, které nemusí být v budoucnosti dostupné, čímž může docházet ke 

ztrátám informací.  Byl tedy vytvořen nový formát, který zaručuje, že dokumenty 

budou čitelné a přístupné po dlouhou dobu. Archivační verze neobsahuje žádný audio 

ani video obsah a dle normy nesmí obsahovat žádné spustitelné soubory. Všechny 

fonty musí být vloženy do souboru a musí se jednat o takové fonty, které je možné 

univerzálně zobrazit. Aktualizovaná verze formátu pdf/A – 2 se řídí novější ISO normou 

z roku 2011 a podporuje digitální podpisy a dokonce umožňuje spojovat několik 

souborů v jeden. Novější varianta pdf/A – 3 je navíc schopna pracovat i s jinými 

formáty. Přestože formát pdf/A není veřejností zatím příliš znám, je zmiňován i 

v zákoně č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a mluví se zde o něm jako o 

formátu, který zaručuje čitelnost dokumentu v jeho elektronické podobě [28].  

Některé dokumenty jsou vytvářeny již přímo v elektronické podobě, jiné je 

potřeba převést z fyzického papírového stavu do stavu elektronického. Aby bylo 

možné získat elektronický formát papírové verze dokumentu, je zapotřebí nějakým 

způsobem opatřit kopii dokumentu v digitální formě. Nejprimitivnějším způsobem 

převodu je přepsání dokumentu klasicky v počítači za pomocí klávesnice. Tento způsob 

lze aplikovat pouze na jednotlivé případy a spíše pro soukromé účely, protože je 

zdlouhavý, neefektivní a doprovázený řadou přepisů a překlepů.  

Praktičtějším způsobem je dokument naskenovat, udělat tedy jeho kopii, která 

se vytvoří v počítači jako otisk původního dokumentu. Jednodušší přístroje vytvoří 
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 PDF (Portable Document Format) - Přenosný formát dokumentů je souborový formát vyvinutý firmou 
Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. 
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pouhý grafický záznam, který se nepřevádí na žádné znaky, a tudíž nelze dále pracovat 

s obsahem dokumentu jinak, než jako s fotografií. V současnosti existují takové 

skanery, které dokážou efektivně pracovat i s obsahem dat v dokumentu a takzvaně 

jej vytěžit. Informace v naskenovaném dokumentu jsou za pomoci výkonných 

technologií na optické rozpoznávání znaků OCR23 nebo ICR24 analyzovány a potřebná 

data jsou vytěžena bez ohledu na uspořádání dokumentu [30]. V praxi to funguje tak, 

že z jedné či více stran naskenovaného textu se vytvoří počítačový soubor s obrazem 

skenované předlohy. Pomocí systému na rozpoznávání znaků je možné získat 

z předlohy nejen její otisk, ale i text, se kterým lze později dále pracovat a upravovat 

jej nebo automaticky přenést do námi zvoleného místa. Vždy je tento proces závislý na 

kvalitě skenu, souboru či fotografie, protože ne všechny znaky umí OCR program 

0rozpoznat a přenést je.  Důležitou součásti této metody je téměř vždy důsledná 

kontrola. Princip získávání textu z vytvořeného skanu, či z fotografie je rozdělen do 

několika fází, jako je uvedeno na obrázku č. 6.  

 

       

   

 

 

 

Obrázek 6: Princip metody OCR 

 

První fází je vždy získání digitální podoby dokumentu, tedy naskenování 

dokumentu, získání fotografie či jiného digitálního souboru, ze kterého potřebujeme 
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 OCR (Optical Character Recognition) – metoda optického rozpoznávání znaků umožňující 
digitalizaci textu, přičemž lze s textem později pracovat jako s normálním počítačovým textem. 
Počítačový program převádí obraz buď automaticky, nebo se musí naučit rozpoznávat znaky 

24
 ICR (intelligent character recognition) – metoda inteligentního rozpoznávání znaků je pokročilejší 

verzí OCR, která dokáže rozpoznat a převést na znaky ručně psaný text 
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získat určité informace. Následně se kontroluje rozložení textu, tabulek a grafiky 

stránky. Text je později rozdělen do řádků, slov až po jednotlivé znaky. Aby mohly být 

jednotlivé znaky zatříděny a rozpoznány, musí být nejdříve získány jejich základní rysy. 

Při nekvalitním skenování může být otisk hůře čitelný, proto si jej musí programy 

vylepšit, zaostřit a odstranit šum. Po získání základních rysů znaku je každý znak 

porovnám se známými prototypy a přiřazen k nejlepší shodě tak, aby mohl být 

následně každý znak konkrétně klasifikován a mohl z něj být vytvořen rozpoznaný text 

[31]. 

Tato služba se často využívá při oběhu elektronických dokumentů, při zakládání 

elektronického dokumentu. V principu je důležité naučit vytěžovací systém jak 

pracovat, seznámit jej se základními situacemi a případy, které obvykle u skenovaných 

dokladů nastávají. Při přenášení znaků z faktur či smluv do hlavičky dokumentu to 

bývá například způsob uvádění variabilního symbolu, jmen zúčastněných stran či 

různých dat, která jsou ve smlouvách uvedena. Pokud se systém naučí rozpoznávat 

různé typy formulářů, které firma nejčastěji dostává, pak se bude umět vypořádat 

s různými typy naskenovaných dokumentů. Systémy pro rozpoznávání znaků jsou 

velkou pomocí především, pakliže je pořizováno velké množství dat podobného typu.  

 

6.3 Elektronická archivace 

Potřeba archivovat informace je známá již od pradávna. Každý za svůj život 

nastřádá velké množství úředních dopisů, smluv, formulářů a dalších listin, některé 

v originálu, jiné v úředně ověřené kopii, mnoho z nich opatřené vlastnoručním 

podpisem. Zpočátku si lidé předávají různé pověsti a pověry pomocí ústního podání. 

Jak je známo, tu si někdo něco přidal, jinde něco ubral a z předávaného příběhu se po 

pár předání stává příběh úplně jiný.  A stejně je tomu tak se zachováním informací. 

Lidé přišli na to, že je potřeba příběhy zaznamenat tak, aby byly uchovány v co možná 

nejpřesnější podobě pro další generace. Prvními pokusy by při troše fantazie mohly 

být nástěnné malby v jeskyních, které spíše než nějaké informace zachycují výjevy 

z běžného života obyvatel, to na co jsou pyšní, čím se chtějí pochlubit a co chtějí dát 
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na obdiv ostatním, jako je lov zvířat či boj. Dalším pokrokem byly hliněné destičky či 

papyrus. Od vynálezu papíru jsou informace zaznamenávány, uchovávány a šířeny 

výhradně v papírové podobě, ať už jako jednotlivé listiny, knihy či celé obsáhlé sbírky 

knih. Vše se odvíjí od aktuálních potřeb a momentálních schopností.  

V dnešní době, kdy objem dat stále roste a informační technologie se stávají 

nedílnou součástí života je zapotřebí vyřešit nové možnosti, které se týkají uchovávání 

dat pomocí elektronické archivace dat. Nejdříve je nutné vyřešit, jakým způsobem lze 

zrovnoprávnit elektronické dokumenty s jejich papírovými předchůdci. Vlastní 

technologické řešení již dávno není problémem, překážkou po dlouhou dobu byla 

chybějící legislativní podpora elektronických dokumentů. V současnosti stále dochází 

k vývoji a úpravám legislativního rámce, který již obsahuje několik zákonů a novel či 

vyhlášek, které problematiku archivace elektronických dokumentů řeší. Bez legislativní 

podpory nemůže být o nových metodách ukládání řeč, proto jsou pro dlouhodobou 

archivaci elektronických dokumentů podstatné novely zákonů, které v nedávné době 

vešly v platnost. Jedním ze zákonů je zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, 

který umožňuje využívání elektronického podpisu v rámci elektronické komunikace 

jako ekvivalent k vlastnoručnímu podpisu. Druhým inovovaným zákonem je zákon č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který 

řeší elektronickou komunikaci mezi občany a úřady i mezi samotnými úřady. Dalším 

zákonem, který podpořil nový způsob archivace je zákon č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě.   

Všechny zákony se inspirují u evropské legislativy a norem ETSI25, které říkají, 

jak se má k dokumentu připojit elektronický podpis či časové razítko.  Aby dokument 

splnil veškeré, nejen legislativní požadavky, je zapotřebí zajistit důvěryhodnost 

archivovaného dokumentu. Dle uvedené legislativy je nutné, aby dokument obsahoval 

takové prvky důvěryhodnosti, které umožní jeho dlouhodobou archivaci. Je nutné 

zajistit věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost. Věrohodnost původu je 

                                                      
25

 ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – organizace, která vytvořila otevřené 
standardy elektronického podpisu a která je Evropskou komisí uznávaná jako oficiální standardizační 
organizace 
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zajištěna pomocí elektronického podpisu, jenž obsahuje kvalifikovaný certifikát 

vydávaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Aby byla zaručena 

neporušitelnost obsahu, nestačí pouze opatřit dokument elektronickým podpisem, ale 

je nutné i kvalifikované časové razítko a jeho přerazítkování, pokud platnost časového 

razítka po určité době vyprší. Poslední nezbytnou podmínkou pro kvalitní archivaci je 

čitelnost dokumentu. Je zapotřebí použít takové formáty dokumentu, které umožní 

jeho dlouhodobé uchování a které je uznáváno mezinárodními předpisy [32].  

 

Metody šifrování 

Pro archivování je důležitá důvěryhodná archivace, která úzce souvisí s různými 

metodami šifrování26. Při archivaci dat je zapotřebí některé údaje utajit, zašifrovat tak, 

aby dokument byl čitelný pouze se speciální znalostí, kterou je v tomto případě 

šifrovací klíč. Při procesu šifrování se z obecně čitelného dokumentu za použití 

šifrovacího klíče vytvoří šifrovaná sekvence dat. Zašifrovaný text je tudíž bez 

šifrovacího klíče nečitelný. Existuje několik druhů šifer. Prvním a nejjednodušším 

typem jsou šifry symetrické. Pro šifrování i pro dešifrování se používá stejného klíče, 

čímž je celý proces velmi rychlý a jednoduchý. Nevýhodou je, že každý, kdo zprávu 

dešifruje, má klíč, který ji může rovněž zašifrovat [32]. 

 

 

  Dokument              Zašifrovaný dokument 

 

  Zašifrovaný dokument           Dokument 

 

Obrázek 7: Využití symetrické šifry 
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 Vědní obor, který se zabývá metodami šifrování, se jmenuje krytografie 

Šifrovací / dešifrovací klíč 

šifrování 

dešifrování 

Šifrovací / dešifrovací klíč 
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Druhou metodou šifrování je šifrování pomocí asymetrické šifry. Na rozdíl od 

symetrické šifry obsahuje tato asymetrická šifra rovnou dva klíče, klíč veřejný a klíč 

soukromý, které dohromady tvoří klíčový pár, který je pomocí matematického 

algoritmu svázán tak, že oba klíče k sobě neoddělitelně patří, což je patrné na obrázku 

č. 8. Při generování se nejprve vygeneruje klíč soukromý a posléze je vygenerován klíč 

veřejný. Pro šifrování je používán klíč veřejný a nelze jej použít pro dešifrování dat. 

K tomu je naopak určen klíč soukromý. Tento způsob je využíván u vytváření 

digitálních podpisů a jejich ověřování i pro vytváření a ověřování časových razítek. Pro 

vytvoření podpisu a časového razítka je používán klíč soukromý, pro ověřování je 

v obou případech použit klíč veřejný, což umožňuje komukoli, kdo má veřejný klíč 

k dispozici, podpis ověřit. Nevýhodou tohoto systému je rychlost šifrování, která je 

oproti předchozí metodě o poznání nižší. Výhodou ovšem zůstává, že pro dešifrování 

dokumentu musí být vygenerován privátní klíč, bez něho není způsob, jak se 

k šifrovanému obsahu nepovolaná osoba dostane [32]. 

 

 

  Dokument                Zašifrovaný dokument 

 

  Zašifrovaný dokument             Dokument 

 

  Podepsaný dokument           Ověřený podepsaný dokument 

  

  Dokument                  Podepsaný dokument 

 

Obrázek 8: Využití asymetrické šifry 
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Další důležitou šifrou při archivaci elektronických dokumentů jsou takzvané 

hashe, jejichž úkolem je vytvoření jednoznačného otisku, který vznikne aplikací 

hashovaní funkce na data. Důležité jsou dvě vlastnosti hashe, neboli otisku. První je 

jednosměrnost, což znamená, že z otisku již nelze vytvořit původní data. Druhou, 

neméně důležitou vlastností, je jednoznačnost otisku pro každou datovou sekvenci. 

Těchto vlastností se využívá pro vytvoření otisku dokumentu, aby se zajistila jeho 

neměnnost. Jakmile dojde ke změně dokumentu, bude vytvořen nový hash. Pokud 

budou jednotlivé otisky srovnány, lze jednoznačně dokázat, že byl dokument změněn 

[32].  

  

  Dokument              Otisk (hash) dokumentu 

 

Obrázek 9: Využití hashe (otisku) 

 

Mnoho uživatelů stále považuje elektronickou archivaci dat za nebezpečnou, 

mají pocit, že papírovou podobu důležitých dokumentů dokážou lépe uchránit před 

nežádoucími lidmi než podobu elektronickou. Nicméně opak je pravdou. Vzhledem 

k tomu, že informační technologie se neustále zlepšují a vyvíjí, je tedy pravděpodobné, 

že již dnes existují, nebo v blízké budoucnosti budou existovat ještě propracovanější a 

bezpečnější formy šifrování obsahu.  

 

Digitální podpis 

Tak jako je většina dokumentů v papírové podobě je opatřena vlastnoručním 

podpisem odpovědné osoby, stejně tak by tomu mělo být v případě elektronického 

dokumentu, kde se využívá podpisu digitálního. Digitální podpis lze definovat jako 

sekvenci binárních dat, která je připojená k podepsanému dokumentu, nijak však 

nezasahuje do jeho struktury. Digitální podpis stejně jako vlastnoruční podpis zajišťuje, 

že podepsaný dokument byl podepsán konkrétní osobou nebo systémem. Je to 

Hashování 

Hashovací funkce 
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nástroj, který rovněž dokáže ověřit identitu podepisované osoby. Lze jím opatřit jak 

dokumenty, tak e – maily, statistiky i mnohé další. Dokonce i webové servery mohou 

podepisovat odesílaná data, čímž deklarují jejich původ. Důležitými vlastnostmi pro 

digitální podpis jsou nezfalšovatelnost a nepopíratelnost. To znamená, že digitální 

podpis nelze nijak zfalšovat, pakliže nemáte soukromý klíč podepisované osoby a na 

druhou stranu digitální podpis dokládá, že daný obsah byl opravdu podepsán, jelikož 

nelze podepsat prázdný dokument, tak jako lze podepsat prázdný papír. Dalšími 

výhodami je jednoduché a rychlé ověření. Digitální podpis zároveň dokládá, že 

dokument je ve stejném stavu, v jakém byl podepsán a zůstává tedy neporušen.  

Samotný proces digitálního podpisu je založen na asymetrickém šifrování 

společně s hashovými funkcemi. Pro vytvoření digitálního podpisu je zapotřebí mít 

klíčový pár, jak klíč soukromý, tak klíč veřejný a rovněž hashovací funkci. Samotný 

proces vytvoření digitálního podpisu probíhá ve dvou fázích. Nejdříve se vytvoří hash 

(otisk) podepisovaného souboru a ten se následně pomocí privátního klíče 

podepisovaného uživatele zašifruje. Digitální podpis je tedy vlastně hash dokumentu, 

který je zašifrován privátním klíčem. Když je podpis vytvořen, připojí se 

k podepisovanému souboru a stává se jeho součástí. Softwary jsou na digitální podpisy 

zpravidla připraveny a dokážou tedy lehce rozpoznat, zda je daný soubor podepsaný či 

nikoli [32].   

Dokument   

 

 

Hash dokument  

 

 

Digitální podpis  +  dokument  =  Podepsaný dokument 

 

Obrázek 10: Princip vytvoření digitálního podpisu na dokumentu 
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Druhou věcí po podepsání dokumentu je jeho ověření, které rovněž probíhá ve 

dvou fázích. Nejdříve je vytvořen hash originálního dokumentu pomocí stejné funkce, 

která byla použita při podepisování. Pomocí veřejného klíče je poté hash dešifrován, 

aby bylo zjištěno, kdo dokument podepsal. Posléze se oba hashe porovnají. Jsou-li 

stejné, platnost elektronického podpisu je úspěšně ověřena, pokud stejné nejsou, 

elektronický podpis se stává neplatným [32].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Princip ověření digitálního podpisu na dokumentu 

 

Pro důvěryhodnost digitálního podpisu je důležitá třetí strana, kterou je 

certifikační autorita27. Právě ona je tou důvěryhodnou třetí stranou, která vydává 

důvěryhodný certifikát uživateli na základě znalosti jeho identity a garantuje tím tedy 

identitu uživatele digitálního podpisu. Certifikační autorita má právo vydávat 

kvalifikovaný digitální certifikát, kvalifikovaný systémový certifikát a kvalifikované 

časové razítko. 

                                                      
27

 Certifikační autorita – důvěryhodná třetí strana vydávající certifikáty k veřejným klíčům, garantuje 
identitu osob a systémů v digitálním světě a zaručuje, že podepsaná osoba je tou, za kterou se vydává. 
V ČR existují dva typy CA. Komerční certifikační autorita, která vydává certifikáty a časová razítka pro 
komerční účely a kvalifikované certifikační autority, které je vydávají dle přesně stanovených podmínek 
tak, aby bylo možné je použít pro elektronický styk se státní správou. V současnosti existují 3 
kvalifikovaní poskytovatelé certifikačních služeb: První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p., 
eIdentity a. s. 
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Je možné setkat se s termínem elektronický podpis a s termínem digitální 

podpis. Rozdíl je pouze v terminologii, kde se používá. Jako o digitálním podpisu se 

mluví o podpisu v technologické oblasti v souvislosti se vznikem podpisu, se 

šifrováním. Termín elektronický podpis je používán v právní a legislativní terminologii 

a mimo technických aspektů zahrnuje i aspekty právní.  

 

6.3.1 Časové razítko 

Pokud je dokument opatřen elektronickým podpisem, je sice digitálně 

podepsaný, samotný podpis nicméně říká pouze to, že dokument byl podepsán a 

v době podpisu již opravdu existoval a zároveň byl podepsán člověkem nebo 

systémem, který je držitelem platného elektronického podpisu. Vzhledem k tomu, že 

některé dokumenty je zapotřebí archivovat ještě dlouhou dobu, autor podpisu již 

v dané firmě dávno nemusí být, je proto zapotřebí opatřit garanci dokumentu 

takovým způsobem, aby byla po celou dobu zajištěna důvěryhodnost dokumentu. Pro 

tento účel je zde časové razítko. Jedná se v podstatě rovněž o elektronický podpis 

s rozdílem, že je vytvořený autoritou časových razítek28, která garantuje čas vytvoření 

časového razítka.  

Tvorba časového razítka a elektronického podpisu je ve své podstatě velmi 

podobná pouze s rozdílem, kdo jej vytváří. U elektronického podpisu jej vytváří 

uživatel, který je vlastníkem privátního klíče. Pokud klíč vlastní, může vytvořit 

libovolné množství svého digitálního podpisu a nemusí se již obracet na certifikační 

autoritu. V případě časových razítek je situace odlišná. Vytvoření časového razítka 

probíhá výhradně na straně autority časových razítek, která svým podpisem garantuje 

přesný čas vytvoření časového razítka. Proto je zapotřebí mít online připojení na 

autoritu časových razítek. Vznik časového razítka probíhá jak na straně uživatele, tak 

                                                      
28

 Autorita časových razítek bývá jednou ze služeb certifikačních autorit. Legislativa vyžaduje, aby 
byla vydávána a používána pouze kvalifikovaná časová razítka, která vydávají akreditovaní 
poskytovatelé certifikačních služeb. Jedině takovéto razítko je možné používat při kontaktu se státní a 
veřejnou správou. 
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na straně autority časových razítek. Uživatel musí vlastnit aplikaci, která je určena 

k tvorbě časových razítek. Ve většině případů je k dostání právě u autority, u které je 

poté možné časová razítka nakupovat. Nejdříve je zapotřebí, aby uživatel pomocí 

vlastního klíče podepsal dokument svým vlastním elektronickým podpisem. Následně 

je vytvořen otisk podepisovaného dokumentu pomocí hashovaní funkce, aby byl poté 

online poslán k autoritě časových razítek. Ta k otisku dokumentu přidá ještě přesný 

čas a následně je vše společně zahashováno. Po přidání přesného času k druhému 

otisku je dokument podepsán privátním klíčem s označením časového razítka. Autorita 

posílá otisk zpět k žadateli, který časové razítko přikládá k podepsanému dokumentu. 

K ověření razítka již není potřeba využívat služby autority, funguje stejně jako ověření 

u digitálního podpisu, kdy je zapotřebí pouze vlastnit certifikát autority., kterým je 

podepsáno [32].  
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Obrázek 12: Princip vytvoření časového razítka 
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Některé dokumenty mohou být opatřeny pouze elektronickým podpisem. Kvůli 

časové garanci se využívá spojení elektronického podpisu s časovým razítkem. Opatřit 

dokument pouze časovým razítkem pozbývá významu, jelikož bez digitálního podpisu 

není jasné, kdo je za dokument zodpovědný, kdo jej podepsal. Platnost elektronického 

dokumentu je maximálně rok od doby, kdy byl podepsán. Po skončení platnosti 

podpisu nelze garantovat platnost dokumentu. Aby byla stále garantovaná originalita 

dokumentu, opatřují se dokumenty právě časovými razítky, které garantují 

prodloužení platnosti dokumentu o dobu, na kterou je vydáno, což zpravidla bývají 3 

roky nebo 5 let. Pokud je nutné znovu prodloužit platnost, využije se další časové 

razítko. Ve většině případů se časové razítko vkládá do dokumentu v okamžiku, kdy je 

dokument vložen do archivu [32]. 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

Obrázek 13: Princip ověření časového razítka 
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6.4 Elektronický oběh dokumentů uvnitř stavební firmy 

Každou firmou, nejen tou stavební, koluje denně velké množství dokumentů 

v jakékoli podobě. I ve stavebních firmách jsou to stále častěji k vidění dokumenty 

v elektronické podobě. Čím větší firma, tím více dokumentů se uvnitř firmy objevuje. 

S rostoucím počtem zaměstnanců i dokumentů roste nepřehlednost a zmatenost 

v oběhu dokumentů. Pro každý typ dokumentu by mělo být stanoveno, kdo jej 

vystavuje, kdo je za něj odpovědný, kdo jej musí potvrdit a kdo jej po ukončení 

koloběhu archivuje. Čím složitější koloběh dokument musí absolvovat, tím více jeho 

elektronická podoba zrychlí celý proces jeho odsouhlasení. Při papírové podobě, kdy 

jednotlivé smlouvy či faktury fyzicky kolují firmou, mají účetní hodně práce s tím, aby 

včas sehnali potvrzené doklady zpět od všech osob, kterých se daný doklad týká.  

Další věcí jsou připomínky, které vznášejí jednotliví účastníci koloběhu dokladu. 

Při papírovém oběhu jsou zpravidla poznámky přikládány k faktuře na větších či 

menších útržcích papíru, které se často cestou ztratí. Při elektronickém oběhu mohou 

jednotliví potvrzovatelé dokumentu kromě kladného či záporného vyjádření, také 

přidávat poznámky a připomínky k danému dokladu a nemůže dojít k jejich ztrátě. 

Připomínky se archivují a jsou kdykoli k dispozici všem pracovníkům, kteří mají přístup 

k datům o elektronickém oběhu dokumentů. Výhodou je rovněž omezení práv 

některým uživatelů. Již při sestavování koloběhu daného dokumentu je možné 

jednotlivým účastníkům nastavit pravomoc tak, aby každý měl možnost změnit pouze 

to, k čemu je skutečně oprávněn.  
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Na následujících obrázcích je uveden příklad detailního nastavení vlastností 

jednoho z uzlů koloběhu. V případě obrázku číslo 14 je to nastavení práv jednoho 

z definovaných pracovníků při schvalování subdodavatelských faktur. Je zde vidět, jaká 

práva má při schvalování výrobní ředitel.  V tomto případě může výrobní ředitel 

fakturu vrátit zpět k účetní nebo si může vyžádat podklady od dalších uživatelů. 

Nemůže ale například měnit koloběh dokumentu nebo měnit potvrzovatele. 

 

 

Obrázek 14: Práva a možnosti při schvalování subdodavatelských faktur u výrobního 
ředitele 
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U obrázku č. 15 jsou pro změnu vidět práva a možnosti při schvalování 

v definici uzlu smluvního referenta při koloběhu investorských smluv. Zde je vidět, že 

kromě vracení zpět a vyžádání si podkladů od jiných uživatelů může měnit příslušnost 

elektronického dokumentu. Stejně jako v předchozím případě nemá uživatel 

oprávnění měnit koloběh dokumentu ani měnit potvrzovatele, ale na rozdíl od 

výrobního ředitele při potvrzování subdodavatelských smluv, zde má smluvní referent 

právo měnit příslušnost elektronického dokumentu.  

 

 

Obrázek 15: Práva a možnosti při schvalování referenta smluv 
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Výhodou elektronického odsouhlasení je především rychlost, kterou daný 

dokument obíhá firmu. Účastníky koloběhu na nově došlý doklad zpravidla upozorňují 

ohlašovací emaily, které jednotlivé pracovníky upozorňují na nově došlý doklad k 

odsouhlasení. Rychlost koloběhu ocení i firmy, které mají více poboček a posílání 

papírových dokumentů se stává velice pracnou a zdlouhavou akcí, která nezřídka kdy 

končí ztrátou dokladu nebo jeho velkým zdržením mezi množstvím dalších dokladů. 

Výhodou je rovněž historie schvalování, kterou mohou vidět všichni účastníci 

koloběhu společně s připojenými poznámkami. Zároveň má management podniku 

přehled, jakou rychlostí jeho zaměstnanci jednotlivý doklad schvalují a jak dlouho trvá 

proces oběhu jednoho dokumentu od jeho přijetí po jeho zaúčtování.  

Pomocí elektronického oběhu dokladu lze posílat prakticky jakékoli 

dokumenty, ale zvláště takové, u kterých je zapotřebí průkazné potvrzení o přečtení. 

Mohou to být jakákoli upozornění, předpisy i výkresy. Největší efekt přináší 

elektronický oběh dokladů především u všech druhů faktur, smluv a objednávek. 
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6.4.1 Faktury 

Důležitým dokladem, bez něhož se neobejde žádná firma bez ohledu na obor 

podnikání, jsou doklady pro zaplacení, takzvané faktury. Faktura představuje splněný 

závazek a hlavně částku, která má být zaplacena za provedenou práci nebo za dodané 

zboží. Fakturou může být papírová podoba dokladu osobně předaná či zaslána poštou, 

či dokument v elektronické podobě, který je příjemci zaslán nejčastěji pomocí emailu. 

Samotná data se stávají dokladem ve chvíli, kdy bude zajištěna autenticita a integrita 

dokladu, která bude akceptována příjemcem dokladu. Příjemce ji může buďto 

vytisknout a opatřit podpisem osoby, která jej zaúčtovala a následně ji uložit do 

archivu, nebo může fakturu ponechat v její elektronické podobě, musí ji pak ale opatřit 

elektronickým podpisem a časovým razítkem, které společně zajistí legitimnost 

dokladu a pak teprve může být doklad uložen do elektronického archivu.  

Každá vystavená faktura, jakožto průkazný účetní doklad, musí dle zákona o 

účetnictví obsahovat následující předepsané informace. Na každé faktuře musí být 

správné označení účetního dokladu, nemusí být označen jako faktura v případě, že se 

fakturuje s DPH, pak bude stačit označení jako daňový doklad. Musí splňovat obsah 

účetního případu a jeho účastníky, jak příjemce, tak vystavovatele faktury, jejich 

jména či názvy firem a jejich adresy. Rovněž zde musí být uvedena požadovaná 

peněžní částka, případně informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření 

provedeného množství. Dalším nezbytným údajem je datum vystavení faktury a datum 

splatnosti. Je-li faktura určena plátci DPH, poté zde bude ještě datum zdanitelného 

plnění. Nutností je podpis osoby, která je zodpovědná za zaúčtování faktury, a to 

podpis vlastnoruční u papírové podoby nebo podpis elektronický u elektronické verze 

faktury. Kvůli evidenci musí být také každá faktura opatřena pořadovým číslem 

dokladu [33].  

U jednotlivých příchozích faktur je nutné, aby každá faktura prošla jistým 

schvalovacím koloběhem uvnitř firmy tak, aby byla potvrzena zodpovědnými osobami 

dříve, než ji ekonomické oddělení, které o jejím obsahu zpravidla nemá dostatečné 

informace, zaúčtuje. Každá firma má zaveden jiný schvalovací koloběh dokladu. U 
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všech však samotný koloběh dokladu vždy začíná a končí u účetní. Jakmile se dostane 

faktura zpět do rukou účetní, musí se z odsouhlaseného dokladu jednoznačně zjistit, 

zda se má faktura proplatit a zaúčtovat. Vzhledem k tomu, že ve většině případů nemá 

účetní potřebné znalosti a pravomoci rozhodnout, zda fakturu může proplatit a 

zaúčtovat, proto je nutné, aby jí potvrdili zaměstnanci, kteří tyto pravomoci mají, kteří 

jsou v definici odsouhlasení uvedení jako schvalující účastníci koloběhu. Zpravidla by 

to měli být takoví pracovníci, kterých se konkrétní přijatá faktura týká, a kteří dokážou 

určit, zda je daný doklad v pořádku a může být proplacen.  

 

  Příchozí faktura  

 

  Kontrola správnosti  

 

  Skenování faktury, je-li v papírové podobě 

 

  Schvalování faktury   Koloběh schvalování   Vrácení

    

  Zaúčtování faktury                      Připomímky 

 

  Proplacení faktury 

 

Obrázek 16: Proces schvalování elektronické faktury 

 

Uvnitř firmy jsou pro určité skupiny faktur nastaveny různé definice, které 

říkají, kterým pracovníkům daná faktura přijde k potvrzení. Zpravidla to bývá řetězec 

jako na obrázku č. 16, který začíná na podatelně, kde došlý dokument v papírové 

podobě pracovníci naskenují, vyplní potřebné údaje a připojí naskenovaný dokument 
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a tím spustí schvalování dokumentu. Faktura přejde k prvnímu z uživatelů, který je 

zadán v definici. Ten zkontroluje data uvedená na faktuře a podle přednastavených 

práv, buďto fakturu posune dál ke schvalování bez připomínek, nebo připojí 

připomínky či podmínky schválení, které budou zobrazeny i ostatním účastníkům 

koloběhu, případně rovnou fakturu zamítne a vrátí ji zpět. Častokrát se stává, že jedna 

faktura obsahuje položky, například materiál, který byl dodán pro více staveb, proto je 

zapotřebí vyjádření z každé jednotlivé stavby, která materiál měla převzít. Pokud nikdo 

z účastníků koloběhu dokladu nemá námitky a faktura je všemi potvrzena, vrátí se 

zpět do ekonomického oddělení, kde je později zaúčtována a následně proplacena. 

V opačném případě, kdy účastníci mají připomínky, musí být tyto připomínky 

vyřešeny, případně bude faktura vrácena dodavateli. 

V následujícím obrázku č. 17 je zobrazen konkrétní koloběh subdodavatelských 

faktur, jak jej mají nastaven u firmy Energie stavební a báňská. Celý proces je 

odstartován u účetní, která jej spustí, jakmile subdodavatelskou fakturu obdrží. 

Následně je poslána ke schválení výrobnímu řediteli, poté k odboru nákupu a jakmile ji 

schválí i finanční ředitel, vrátí se faktura zpět k účetní, který ji může, pokud je všemi 

členy koloběhu odsouhlasena, zaúčtovat a proplatit. 

 

 

 

 

Obrázek 17: Koloběh subdodavatelských faktur firmy Energie stavební a báňská a. s. 
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6.4.2  Objednávky 

Dalším typem dokladu, u kterého je výrazný přínos s jeho digitalizací a 

elektronickým odsouhlasením, jsou objednávky. Objednávka je v podstatě 

zjednodušená smlouva mezi potenciálním odběratelem a dodavatelem. Objednávka je 

dokladem, který slouží jako doklad pro dodávku zboží nebo služeb. Při vystavení 

objednávek je často zapotřebí jejich odsouhlasení více pracovníky, což může výrazně 

urychlit elektronický oběh těchto dokladů. Pomocí digitalizace a elektronického 

odsouhlasení objednávky se celý proces objednávky urychlí, což je v případě 

stavebních firem velmi žádoucí.  

 

  Příchozí objednávka 

 

  Kontrola správnosti  

 

  Skenování objednávky, je-li v papírové podobě 

 

  Schvalování objednávky       Koloběh schvalování  Vrácení 

 

  Kompletování objednávky         Připomínky 

 

  Podepsání objednávky 

Obrázek 18: Proces elektronického schvalování objednávky 
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6.4.3 Smlouvy 

Dokumenty, které se ve velké míře objevují ve stavební firmě a mají podstatný 

vliv na hospodářský výsledek staveb, jsou různé smlouvy. Nejčastěji jsou to smlouvy 

dodavatelské, smlouvy subdodavatelské nebo smlouvy investorské. Stejně jako u 

ostatních dokumentů mají smlouvy předem předdefinované koloběhy, kterými musí 

projít, než budou podepsány. Každý typ smlouvy má koloběh dokladu přednastaven 

jinak, jeho jednotlivé uzle mají různé vlastnosti tak, aby pracovníci měli pouze ty 

pravomoci, které jim náleží. Vždy koloběh začíná u toho, kdo se zabývá smlouvou jako 

takovou, kompletuje ji a má na starosti, aby byla odsouhlasena tam, kde má. 

Navrhovanou smlouvu pak odešle do koloběhu odsouhlasení a čeká na vyjádření. 

Pokud je kladné, smlouva se vrátí zpět k němu a on ji poté může zkompletovat a 

nechat podepsat od odpovědné osoby. Stejně jako u faktur, veškeré dění, které 

během koloběhu nastane, připomínky, dotazy, či jiné vyžádané dokumenty, vše je 

bezpečně zaznamenáno v informačním systému a v případě potřeby je možné 

informace kdykoli vyhledat. 

  Příchozí smlouva 

 

  Kontrola správnosti  

 

  Skenování smlouvy, je-li v papírové podobě 

 

  Schvalování smlouvy  Koloběh schvalování   Vrácení 

 

  Kompletování smlouvy         Připomínky 

 

  Podepsání smlouvy 

Obrázek 19: Proces elektronického schvalování smlouvy 
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Dodavatelské smlouvy 

 Dodavatelskými smlouvami jsou myšleny takové smlouvy, které uzavírají mezi 

sebou obchodní partneři. Nejčastěji jsou to smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo, ale 

není definováno, že musí být takto označené, nemusí nést žádné označení. Většinou 

se uzavírá na delší časové období a často se uzavírá jako takzvaná smlouva rámcová, 

na jejímž základě posléze probíhají další obchody mezi smluvními partnery. U 

stavebních firem se často uzavírají rámcové smlouvy s dodavateli materiálu. Pro 

potřeby objednávky je zapotřebí, aby byla navrhovaná smlouva odsouhlasena několika 

pracovníky, podle předem definovaného koloběhu.  

Koloběh může být rozdílný nejen u každé firmy, ale může se lišit i podle typu 

smlouvy. Pro příklad je zde na obrázku č. 20 uveden koloběh dodavatelské smlouvy 

tak, jak jej mají zaveden u stavební firmy Energie stavební a báňská. Vše začíná u 

referenta smluv, který rozešle elektronický vzor smlouvy k potvrzení dále k vedoucímu 

nákupu. Pokud zde nebudou řádné připomínky, dále se vyžaduje potvrzení od 

výrobního ředitele a následně od ředitele finančního. Po kladném vyjádření všemi 

zúčastněnými se dokument vrací zpět k referentovi smluv a může být smlouva po 

podpisu všech zúčastněných stran uzavřena. 

 

 

 

 

Obrázek 20: Koloběh dodavatelských smluv firmy Energie stavební a báňská a. s. 
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Subdodavatelské smlouvy 

Podobným typem smluv jako jsou smlouvy dodavatelské, jsou i smlouvy 

subdodavatelské. Ve stavebnictví se často řeší výstavba tak, že dodavatelská firma 

nestaví celou stavbu pouze s vlastními pracovníky, ale část stavby staví na základě 

subdodavatelské smlouvy jiná firma. Nejčastějšími subdodavatelskými smlouvami jsou 

smlouvy o dílo. Vzniká tím pádem trojúhelník odběratel – dodavatel – subdodavatel, 

kdy při vzniku škody či nedodržení podmínek je stále odpovědnou stranou strana 

dodavatele s tím, že dodavatel má oprávnění vzhledem k subdodavatelské smlouvě 

chtít náhradu po subdodavateli. Pochopitelně je také zapotřebí, aby dokument 

proběhl určitým kolečkem a vyjádřili se k němu v tomto případě většinou vedoucí 

pracovníci. Vše začíná a končí u referenta smluv. Než se k němu dokument dostane 

podruhé, musí projít schvalovacím procesem. První zastávkou je u firmy Energie 

stavební a báňská a. s. vedoucí nákupu, dále dokument pokračuje k výrobnímu řediteli 

a ekonomickému řediteli a na rozdíl od dodavatelských smluv je požadováno i stvrzení 

od obchodního ředitele. Jak je vidět na obrázku č. 21, dokument se nakonec vrací zpět 

k referentovi smluv. 

 

 

 

 

Obrázek 21: Koloběh subdodavatelských smluv firmy Energie stavební a báňská a. s. 
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Investorské smlouvy 

 Často se využívá elektronického oběhu dokumentů také pro urychlení při 

procesu schvalování investorských smluv. Příklad koloběhu investorských smluv u 

firmy Energie stavební a báňská je k vidění na obrázku č. 22. Kolečko jako obvykle 

začíná u referenta smluv, následují finanční ředitel a obchodní ředitel, od kterého se 

smlouva vrací zpět k referentovi smluv.  

 

 

 

 

Obrázek 22: Koloběh investorských smluv firmy Energie stavební a báňská a. s. 
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7 Časový skluz ekonomických informací 

To, že informace z ekonomické části informačního systému mají oproti 

informacím z výrobní části informačního systému stavební firmy značný časový skluz, 

je známým faktem. Účetnictví musí poskytovat pravdivý obraz o skutečně 

vynaložených nákladech i výnosech jednotlivých staveb, a proto nelze do účetnictví 

zaúčtovat prvotní doklady bez jejich odsouhlasení odpovědnými pracovníky. 

Elektronický oběh dokladů sice urychluje zaúčtování prvotních dokladů, ale časový 

skluz mezi fyzickým provedením určité činnosti na stavbě a získáním prvotního 

dokladu a jeho následném zaúčtování nelze v účetnictví nikdy úplně odstranit.  

Otázkou je, jakou měrou to ovlivňuje hodnocení stavebních zakázek a 

následující chod celé firmy. V následující kapitole budou vyhodnocena data, která byla 

za pomoci systému IPOS poskytnuta se svolením firmy Energie stavební a báňská. Ze 

zpracovaných dat vyplývá, s jak velkým časovým odstupem po konci měsíce jsou 

jednotlivé doklady patřící do tohoto měsíce zaúčtovány a jak velký je tudíž jejich 

časový skluz oproti skutečnosti.  
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V následujícím obrázku č. 23 je zpracován graf, který ukazuje, jak vypadá 

zaúčtování nákladů a výnosů v čase po skončení sledovaného měsíce. V tomto případě 

jsou zkoumány zaúčtované doklady měsíce ledna 2015 a následně vypracován graf, ve 

kterém je vidět počet dokladů k jednotlivým datům v následujícím měsíci tak, jak jsou 

skutečně zaúčtovány. Vzhledem k tomu, že jsou to data z jednoho měsíce, může být 

jiný měsíc odlišný. 

 

 

Obrázek 23: Počet dokladů zaúčtovaných za období - leden 2015 
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 V předchozím grafu bylo názorně zobrazeno, jaké je rozložení zaúčtování 

dokladů podle počtu dokladů. Důležitější informací je, s jakým zpožděním jsou 

zaúčtovány doklady podle jejich hodnoty. V následujícím grafu č. 24 je vidět, že 

celková hodnota dokladů, které byly zaúčtovány již v měsíci lednu, je prakticky 

zanedbatelná oproti dokladům, které teprve docházejí v průběhu následujícího 

měsíce. V tomto měsíci nastává největší zlom v nákladech někdy kolem 10. dne 

měsíce. V grafu nejsou všechny dny v měsíci, jsou zde uvedena pouze data, ve kterých 

došlo k zaúčtování, jsou to tedy vždy pouze pracovní dny, kdy se doklady skutečně 

zaúčtovaly. 

 

Obrázek 24: Hodnota dokladů v mil. Kč. zaúčtovaných za období - leden 2015 
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 V předchozích obrázcích byly znázorněny doklady, které se vztahují pouze 

k jednomu měsíci. Aby byl graf více vypovídající, byla opět zpracována data firmy 

Energie stavební a báňská, tentokrát ale za celý rok 2014 a zprůměrována na jeden 

reprezentativní průměrný měsíc tak, že je vidět, jaký je skutečný průměrný posun 

zaúčtování jednotlivých dokladů minulého měsíce.  Vzhledem k tomu, že je to průměr, 

už se zde vyskytují všechny dny. Doklady zaúčtované ve správném předchozím měsíci 

jsou vždy staženy k poslednímu dni účetního období reprezentativního měsíce. 

 Na obrázku číslo 25 je vyobrazen průběh počtu nákladových dokladů. Křivka 

stoupá podle počtu dokladů, které již jsou v daném dni po ukončení období 

zaúčtovány. Je zde vidět, že k prvnímu dni po daném měsíci je to v průměru za celý rok 

zhruba 10 000 dokladů, z celkového počtu 32 000 dokladů. Podle křivky je patrné, že 

počet dokladů roste bez výrazných skoků či zlomů s tím, že větší část dokladů je 

k dispozici přibližně v polovině měsíce. Data jsou lehce zkreslena, protože doklady za 

jeden měsíc nechodí pouze v následujícím měsíci, ale některé mohou dobíhat i dva 

nebo tři měsíce. Vzhledem k legislativním požadavkům je ovšem nutné tyto doklady 

účtovat již do následujícího měsíce. 

 

 

Obrázek 25: Počet nákladových dokladů, zaúčtovaných až po daném období 
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Důležitějším ukazatelem, než je počet dokladů v čase, je pro stavební firmu 

hodnota zaúčtovaných dokladů v čase. Na obrázku č. 26 je vidět, že křivka dokladů už 

není zdaleka tak plynulá, jako tomu bylo v předchozím grafu, který byl vztažen pouze 

k počtu dokladů bez ohledu na to, jaká je hodnota zaúčtovaných nákladů. K prvnímu 

dni v měsíci je zde zaúčtována částka přesahující 100 milionů korun, zatímco 29. den je 

tato částka mnohonásobně vyšší a dosahuje 1,5 miliardy korun. Zajímavý je i průběh 

křivky, která stoupá nejvíce mezi 8. a 12. dnem v měsíci. Vzhledem k tomu že jsou 

brána data za celý rok, neměl by být graf příliš ovlivněn nárazovými výdaji 

v jednotlivých měsících. 

 

Obrázek 26: Hodnota nákladů v mil Kč, zaúčtovaných až po daném období 
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 Pro větší názornost byla data na obrázku č. 27 vložena do grafu, který ukazuje 

procentuální rozložení počtu dokladů zaúčtovaných s posunem podle dnů 

následujícího měsíce. Při porovnaní obrázku č. 27, kde je vidět procentuální zaúčtování 

dokladů podle počtu a následujícího obrázku č. 28, kde je pro změnu k vidění 

procentuální hodnota v Kč zaúčtovaných nákladů, je patrné, že se oba grafy výrazně 

liší.  

Přestože je první den po sledovaném období zaúčtována téměř třetina všech 

dokladů získaných již v minulém měsíci, jejich hodnota dosahuje méně než deseti 

procent. Stejně jako u předchozích grafů je zde trochu mylné znázornění sta procent 

zaúčtovaných dokladů ke konci měsíce. Pravdou zůstává, že 29. den jsou zaúčtovány 

veškeré obdržené doklady, ovšem doklady dobíhající více než měsíc po ukončeném 

účetním období již jsou zahrnuty logicky v následujícím měsíci a do tohoto měsíce již 

zaúčtovány nemůžou být. 

 

Obrázek 27: podíl (%)počtu zaúčtovaných a nezaúčtovaných dokladů - náklad 
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 V obrázku č. 28 je vidět procentuální zaúčtování dokladů podle počtu dnů po 

ukončeném období vztažené k hodnotě zaúčtovaných dokladů. Jak již bylo zmíněno, 

první den je zaúčtováno pouhých 8 % hodnoty veškerých dokladů, což je při potřebě 

vyhodnocení uplynulého měsíce tristně málo. Největší procento nákladů je 

zaúčtováno vždy mezi 8. a 12. dnem měsíce. V těchto dnech výrazně stoupají náklady 

především vlivem zaúčtování mezd, které jsou zaúčtovány každý měsíc ve stejný den. 

Stejně tak bývají ve stejné dny každý měsíc zaúčtovány odpisy majetku, nebo náklady 

spojené s chodem firmy či splátky úvěrů. 

 

 

Obrázek 28: Podíl v % hodnoty zaúčtovaných a nezaúčtovaných dokladů- náklady 
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Obdobným způsobem jako u nákladů jsou zpracovány data o počtu 

zaúčtovaných výnosů. Počet dokladů oproti nákladům je podstatně nižší, jejich 

rozložení v čase se ovšem příliš neliší. Při porovnání křivek na obrázku č. 29, kde je 

znázorněn počet dokladů podle dnů po období a obrázku č. 30, kde je křivka vytvořena 

podle hodnoty výnosů, které byly již zaúčtovány, se průběh liší. Počet dokladů nejvíce 

stoupá v první třetině následujícího měsíce, přičemž hodnota po 15. dnu měsíce již 

příliš nestoupá. 

 

Obrázek 29: Počet dokladů - výnosů, zaúčtovaných až po daném období 
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 Při pohledu na graf na obrázku č. 30, kde je graf přepočítán na peníze je vidět, 

že hodnota výnosů prudce stoupá mezi 10. a 17. dnem měsíce, kdy jsou zaúčtovány 

největší položky. Zde je jasně vidět, že se nelze orientovat na počet dokladů, které jsou 

zaúčtovány, ale směrodatná je jejich hodnota. 

 

 

Obrázek 30: Počet doklad - výnosů, zaúčtovaných až po daném období 
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Obrázek 31: Podíl (%) počtu zaúčtovaných a nezaúčtovaných dokladů- výnosy 
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Obrázek 32: Podíl (%) hodnoty zaúčtovaných a nezaúčtovaných dokladů- výnosy 
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8 Využití korekcí k odstranění časového skluzu informací 

Jak již bylo zmíněno dříve, většina stavebních firem časový skluz ekonomických 

informací řeší zaúčtováním dohadných položek a nedokončené výroby, nahlášených 

stavbyvedoucích před účetní uzávěrkou stavbyvedoucím. Nutit stavbyvedoucí, aby 

ručně vedli duplicitní účetnictví a předávali do účtárny podklady k zaúčtování 

dohadných položek, nahrazujících zpožděné faktury dodavatelů a ostatní dosud 

nezaúčtované doklady je velmi pracné a navíc svádí ke zkreslování skutečných nákladů 

i výnosů v průběhu stavby.  

Nespolehlivost ručně zpracovávaných podkladů pro zaúčtování dohadných 

položek i nedokončené výroby lze nahradit daleko přesnějšími korekcemi, které jsou 

generovány přímo informačním systémem na základě přesných a kdykoli doložitelných 

dat uložených uvnitř informačního systému. Korekce se díky přímým a pevným 

vnitřním vazbám mezi procesně provázanými výrobními a ekonomickými daty uvnitř 

komplexního informačního a řídicího systému stavební firmy generují automaticky a 

bez zbytečného zaměstnávání jak stavbyvedoucích tak i účetních. Korekce se každý 

den mění s ohledem na aktuální dění na stavbě a s ohledem na aktuální stav 

zaúčtovaných prvotních dokladů v účetnictví. V případě využití korekcí jsou informace 

o skutečných nákladech i výnosech k dispozici pro řídicí pracovníky ke kterémukoliv 

konkrétnímu dni. Proto mohou být ekonomické výsledky uplynulého měsíce, pro 

srovnání se skutečně provedenými pracemi na stavbě, k dispozici ke kvalifikovanému 

řízení a rozhodování o dalším postupu již v prvních dnech následujícího měsíce. Tato 

zcela nová vlastnost informačního systému umožňuje stavební firmě minimalizovat 

rizika vyplývající ze zpožděných a nepřesných informací a tím zvyšovat zisk firmy.  

Aby informační systém mohl automatický generovat korekce, musí být nejen 

vzájemně provázány veškeré technické a ekonomické informace uvnitř komplexního 

informačního systému stavební firmy, ale musí se také přímo na stavbách, spolu se 

stavebním deníkem, vést elektronický výkaz stavby. Výkaz stavby doplňuje a upřesňuje 

informace ve stavebním deníku, eviduje docházku pracovníků, nasazení vlastních i 

cizích strojů na stavbě a navíc umožňuje v reálném čase evidovat dodaný materiál 
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přímo na stavbu, včetně spotřeby materiálu ze skladů. Za pomoci této elektronické 

evidence, která je díky přehledným a jasným elektronickým podkladům podstatně 

jednodušší než náročná ruční evidence, může komplexní informační systém sám 

generovat korekce a poskytovat pravdivé informace o skutečně vynaložených 

nákladech mnohem rychleji, než dokáže samostatné účetnictví. Pokud se automaticky 

generované korekce každý den ve výkazech hospodaření přičítají k aktuálně 

zaúčtovaným datům z účetnictví. Korekce se nemusí zbytečně zaúčtovávat a 

odúčtovávat, přesto mají vedoucí pracovníci pro řízení staveb k dispozici každý den 

skutečně aktuální přehled o vynaložených nákladech i výnosech jednotlivých staveb i 

celé firmy, bez zbytečného čekání na zpracování účetní uzávěrky.  

Na obrázku č. 32 je znázorněn základní princip využití automaticky 

generovaných korekcí, které doplňují aktuálně zaúčtované výsledky z účetnictví a 

umožňují získat okamžitou a navíc pravdivou informaci o skutečných vynaložených 

nákladech na realizaci stavby. Ve větším rozlišení je obrázek připojen v příloze B. 

 

Obrázek 33: Princip využití korekce nákladů 
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Komplexní informační a řídicí systém stavební firmy je díky vzájemnému 

propojení technických a ekonomických informací schopen generovat tyto druhy 

korekcí, doplňující aktuálně zaúčtované výsledky z účetnictví: 

 

 Korekce mezd. Pokud je ve výkazech stavby elektronicky evidována 

docházka pracovníků na stavbě, vznikají nejen podklady pro zpracování mezd, 

ale každý den je podle skutečně odpracovaných hodin a nastavené průměrné 

hodinové sazbě pracovníků firmy vypočtena hodnota korekcí mezd. Tato 

hodnota korekcí mezd je ve chvíli skutečného zaúčtování mezd do účetnictví 

automaticky vynulována. 

 Korekce subdodávek. Stavební firmy pro splnění termínů staveb 

využívají velké množství subdodavatelů, a pokud v informačním systému 

existuje přehled o všech subdodavatelských smlouvách s přímou vazbou na 

položky rozpočtu a fyzické plnění na těchto položkách, je možné automaticky 

generovat z provedených prací korekce subdodávek. Jestliže jsou 

subdodavatelské smlouvy v informačním systému propojeny s fakturami od 

jednotlivých subdodavatelů, korekce subdodávek jsou automaticky upravovány 

ve vazbě na zaúčtované faktury subdodavatelů.   

 Korekce vnitropodnikových subdodávek. Pokud je ve výkazech stavby, 

obdobně jako docházka pracovníků, denně evidováno i skutečné nasazení 

vlastních firemních strojů a mechanizace, jsou díky vnitropodnikovým sazbám 

každý den k dispozici informace o skutečných vnitropodnikových nákladech. 

Korekce těchto skutečných vnitropodnikových nákladů je k dispozici kdykoliv až 

do doby skutečného zaúčtování vnitropodnikových nákladů a výnosů, které se 

provádí pouze jednou měsíčně a velmi často také těsně před účetní uzávěrkou.      
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 Korekce externích objednávek. Jestliže v informačním systému stavební 

firmy jsou detailně evidovány nejen subdodavatelské smlouvy, ale i veškeré 

vystavené objednávky na jakékoliv jiné služby související se stavbou, lze jejich 

skutečné plnění aktuálně sledovat rovněž ve výkazech stavby přímo na stavbě. 

Díky propojení výkazů stavby s ekonomickou částí informačního systému, se do 

doby než do stavební firmy dorazí faktura od dodavatele za provedené služby a 

bude zaúčtována, generují opět automaticky korekce těchto externích služeb a 

stavební firma o těchto nákladech již dávno ví a nemusí čekat na jejich 

zaúčtování. Zaúčtováním faktur za tyto objednávky se opět automaticky 

generované korekce externích objednávek ruší.    

 Korekce odpisů investičního majetku. Účetní odpisy investičního 

majetku se do účetnictví zaúčtovávají jednou měsíčně, před účetní uzávěrkou. 

V komplexním informačním systému ale existují všechny informace o umístění 

investičního majetku i o způsobu odpisu, proto je možné každý den 

automaticky generovat a načítat odpisy do korekcí bez čekání na jejich 

zaúčtování. Zaúčtováním odpisů investičního majetku se korekce odpisů také 

automaticky ruší. 

 Korekce půjčovny. Obdobně jako u odpisů investičního majetku, se 

postupuje i u generování korekcí půjčovného, které se také automaticky ruší ve 

chvíli skutečného zaúčtování půjčovného do účetnictví.  

 Korekce materiálu. Materiálové náklady staveb představují značnou 

nákladovou položku, která je v účetnictví rovněž zatížena časovým skluzem 

zaúčtovaných prvotních dokladů. Jestliže ale existují v informačním systému 

stavební firmy detailní položkové objednávky na dodávku materiálu, lze při 

dodání materiálu na stavbu ve výkazech stavby, z dodacích listů a položkových 

objednávek okamžitě, při převzetí materiálu, automaticky generovat korekce 

materiálových nákladů. Tato vlastnost informačního systému umožňuje 

získávat informaci o materiálových nákladech stavby již při dodání materiálu na 

stavbu a jeho zabudování, bez čekání na výsledky z účetnictví po zaúčtování 
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faktur a dodacích listů. V současné době je většina materiálu dodána přímo na 

stavbu a okamžitě zabudována. Pokud je ale některý materiál dodán na stavbu 

s předstihem a není okamžitě zabudován, je možné takovýto materiál pomocí 

výkazu stavby převzít okamžitě při jeho dodání na virtuální sklad stavby a do 

spotřeby převést ve chvíli, kdy bude skutečně na stavbě zabudován. Denní 

výkaz stavby zajistí formou korekcí materiálových nákladů získání okamžité 

informace o skutečně zabudovaném materiálu, bez ohledu na jeho opožděné 

zaúčtování teprve po obdržení prvotních dokladů do účtárny.  

 

V následujícím obrázku číslo 34 je zobrazen formulář pro zadání výkazu stavby 

za konkrétní den tak, jak se zadává v systému IPOS. 

 

Obrázek 34: Formulář pro zadání výkazu stavby na den 1.9.2015 
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8.1 Ukázka využití korekcí uvnitř informačního systému 

Ve výkazech hospodaření se scházejí veškeré technické i ekonomické 

informace o průběhu stavby a aktuální výsledky lze prezentovat detailními číselnými 

hodnotami v čase, případně i graficky. Grafické vyjádření průběhu nákladů i výnosů 

stavby je pro rychlou orientaci v obrovském množství informací daleko přehlednější a 

umožňuje velmi rychle získat přehled o ekonomickém vývoji celé stavby.   

 

 

Obrázek 35: Výkazy hospodaření stavby v číselných hodnotách s vygenerovanými 
korekcemi měsíce 09/2015 v systému IPOS 
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Na obrázku č. 36 je k vidění grafické zobrazení výkazu hospodaření jedné 

stavby, kde je zapnuto zobrazení informací o aktuálním stavu provedených prací na 

stavbě, o zaúčtovaných skutečných nákladech v účetnictví, o aktuálním stavu 

zbývajících prací k dokončení stavby a o korekcích nákladů. 

 

 

Obrázek 36: Grafické zobrazení výkazy hospodaření v systému IPOS 
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V grafické zobrazení výkazu hospodaření na obrázku č. 37 je proti předchozímu 

obrázku zapnuto navíc zobrazení předpokladu, tedy součtu skutečnosti z účetnictví, 

doplněného o korekci a plán zbývajících prací k dokončení stavby. 

 

 

Obrázek 37: Grafické zobrazení výkazu hospodaření v systému IPOS 

 

Pokud má stavební firma komplexní informační a řídicí systém, ve kterém jsou 

vzájemně provázány technické i ekonomické informace o každé jednotlivé stavbě, lze 

eliminovat časový skluz ekonomických informací automaticky generovanými 

korekcemi a pak lze z informačního systému získávat skutečně aktuální a pravdivé 

informace o každé stavbě i firmě jako celku. Okamžitá informace o skutečně 

vynaložených nákladech včas avizuje případný nepříznivý ekonomický vývoj stavby a 

pak lze také včas přijmou opatření k nápravě tohoto nepříznivého vývoje. S časovým 

skluzem ekonomických informací mají stavební firmy bohaté zkušenosti a v mnoha 

případech opožděné informace o skutečném ekonomickém vývoji stavby ohrozilo i 

existenci celé stavební firmy. V současné době si začínají stavební firmy uvědomovat 

význam pravdivých informací pro efektivní řízení a mění se postupně i přístup 
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stavebních firem k informačním systémům. Řešení časového skluzu ekonomických 

informací zaúčtováním ručně zpracovaných dohadných položek a nedokončené výroby 

je nejen velice pracné, ale vzhledem k možnosti velmi snadného zkreslování 

skutečných výsledků v průběhu stavby, také velice nebezpečné. Efektivním řešením 

pro řízení staveb i celé stavební firmy je proto využití korekcí s podporou komplexního 

informačního a řídicího systému, bez zbytečného čekání na opožděné ekonomické 

výsledky z měsíčních uzávěrek.    

V případě požadavku na zpracování účetní uzávěrky pro potřeby poskytování 

bankovního úvěru je možné hodnotu korekcí kdykoli k jakémukoli aktuálnímu datu 

zaúčtovat a po zpracování uzávěrky, vytisknutí rozvahy a výsledovky znovu odúčtovat. 

Firma je dle zákona povinná zpracovat účetní uzávěrku pouze jedenkrát ročně 

k uzavření hospodářského roku. Pravidelné měsíční účetní uzávěrky, včetně zaúčtování 

dohadných položek a nedokončené výroby, provádějí stavební firmy tehdy, pokud 

nemají k dispozici komplexní informační a řídicí systém a skutečné ekonomické 

výsledky staveb získávají pouze z účetnictví, jednou za měsíc k termínu měsíční účetní 

uzávěrky.  
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9 Závěr 

V dnešní době, kdy se svět pomalu vzpamatovává z nedávno proběhlé finanční 

krize, je nutné, by se firmy smířily s novou situací. Stavební trh se během krize výrazně 

ztenčil, mnoho firem propustilo velké množství zaměstnanců, mnoho jich zaniklo 

úplně, jiné se musely zaměřit na jiný sektor. Přežily jen ty nejsilnější, ale i v dnešní 

době, kdy počet zakázek opět roste a kapacity firem jsou téměř naplněné, je potřeba 

neusnout na vavřínech a chovat se tak, aby se situace neopakovala. Většina firem 

zhřeší na tom, že mají velké množství zakázek, relativně vysoký zisk a zdá se, že jim nic 

nechybí. Předešlé období ukázalo, že je vždy potřeba mít se na pozoru a připravit se na 

situace, kdy doba stavebnictví nepřeje.  

Stojíme na prahu nové životní etapy, na prahu digitální revoluce. Průmyslové 

firmy se již novou dobou a novými technologiemi zabývají dlouhou dobu, stavebnictví, 

jakožto velice specifický obor bývá, co se týče nových digitálních technologií, velmi 

opatrné a stále je mírně pozadu. Ovšem po zkušenostech z nedávných dob si mnoho 

firem uvědomuje, že informační technologie mohou ve firmě udělat pořádek a pouze 

přesné a především včasné informace umožní důslednou kontrolu všech staveb a 

nákladů s nimi spojenými.  

Právě čas bývá největší překážkou pro správné informace o nákladech na stavbu. 

Časový posun mezi výrobními a ekonomickými daty může být propastně velký a 

informace nepřesné.  

Cílem diplomové práce bylo zjištění, jakým způsobem může ovlivnit časový skluz 

ekonomických informací výsledky stavební firmy a jaké existují, díky novým 

vlastnostem informačních systémů, možnosti se s tímto problémem efektivně 

vyrovnat. Se souhlasem stavební firmy Energie stavební a báňská a. s. byl prověřen 

časový skluz ekonomických informací všech účetních dokladů v rámci jednoho 

kalendářního roku. Po důkladném prověření všech dokladů bylo zjištěno, že na konci 

sledovaného měsíce je rozdíl mezi skutečnými náklady a náklady, které jsou již 

zaúčtovány, tedy které již jsou k dispozici v ekonomickém systému, naprosto 

propastný. Při porovnání počtu dokladů, které jsou zaúčtovány již 1. den následujícího 
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měsíce, je to v průměru celého roku přibližně jedna třetina všech dokladů vztahující se 

k předešlému měsíci. Toto číslo není ve výsledku tak podstatné.  

Pro ekonomické výsledky není důležitý počet dokladů, které jsou již zaúčtovány, 

podstatná je především hodnota dokladů, která je v ekonomickém systému 

zaznamenána ihned po skončení daného měsíce. A právě toto číslo je přímo alarmující. 

Pokud opravdu vezmeme data za celý jeden hospodářský rok, v průměru je po 

skončení měsíce v ekonomickém systému zaúčtováno pouhých 8 % veškerých nákladů, 

což je v rámci kontroly nákladů stavby propastně málo. Naprosto obdobná situace je 

při zaúčtování výnosů, kde je po skončení měsíce zaúčtováno téměř zanedbatelných   

7 % veškerých nákladů.  

Vzhledem k tomu, že všechny firmy nějakým způsobem musí řešit oněch 

zbývajících více než 90 % nákladů, nastává otázka, jakým způsobem se lze k oněm 90 % 

co nejvíce přiblížit. V případě, kdy stavební firmy řeší časový skluz urychlením účetních 

uzávěrek zaúčtováním dohadných položek, které se ručně vkládají do ekonomického 

systému a v době, kdy přijdou skutečné doklady, se opět ručně ze systému vyhazují a 

nahrazují těmi správnými, je toto řešení pracné. Vzhledem k tomu, že tyto položky 

jsou navíc velmi často založeny i na odhadu, zkušenostech a leckdy hlavně na 

poctivosti a pracovitosti pracovníků, čísla jsou nepřesná takovým způsobem, že 

mohou být pro stavbu spíše přítěží. Je zapotřebí tedy alespoň urychlit tok dokladů 

uvnitř firmy, aby se časový posun co nejvíce zmenšil. Lze to částečně vyřešit pomocí 

zavedení systému DMS a elektronického oběhu dokladu firmy. Tento způsob značně 

zrychlí pohyb dokladu oproti jeho papírové podobě a rovněž zamezí jeho poškození či 

ztrátě. Při pohledu na často velice složitý koloběh dokladu a množství pracovníků do 

něho zainteresovaných, je evidentní, že tento způsob sice časový rozdíl sníží, ale 

rozhodně ne o tolik, kolik by bylo zapotřebí a zdaleka jej nesmaže. 

Jako nejlepší způsob odstranění časového skluzu bylo shledáno důsledné 

propojení výrobních a ekonomických dat. Časový skluz zle téměř úplně odstranit za 

pomoci komplexního informačního systému a automaticky generovanými korekcemi, 

které pracují s aktuálními výrobními informacemi pořízenými přímo na stavbě. Přímo 

na stavbách musí být zavedeno pořizování výkazů stavby, pomocí kterého se 
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jednotlivé korekce automaticky generují. Korekce jsou automaticky generovány každý 

den a skutečné ekonomické výsledky jsou tudíž známé již první den následujícího 

měsíce. Po zaúčtování skutečných dokladů jsou korekce automaticky průběžně 

vypárovány tak, aby nedošlo k dvojímu zaúčtování dokladů. 

 Účelem práce bylo prověřit softwarové možnosti v otázce řešení časového 

skluzu ekonomických informací. Právě v době, kdy stavební zakázky vyhrávají zpravidla 

firmy, které nabízí nejnižší odbytovou cenu, která je často na hranici výrobních 

nákladů stavby, nebo dokonce pod ní, je pro efektivní rozhodování a řízení staveb i 

celé firmy zapotřebí mít včasný pravdivý obraz skutečných nákladů a ne pouhé 

domněnky o vynaložených nákladech. Jedině tak lze mít každou stavbu od začátku až 

do doby jejího dokončení pod kontrolou a být včas připraven na nenadálé situace. 
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V následující příloze jsou přiloženy data, která byla za pomoci informačního 

systému IPOS a se souhlasem firmy Energie stavební a báňská a. s. použita pro zjištění, 

s jakým zpožděním jsou zaúčtovány jednotlivé doklady po skončení sledovaného 

měsíce. Z jednotlivých tabulek byly následně zpracovány grafy dle počtu nákladů i 

hodnoty nákladů a byly později zprůměrovány do jednoho reprezentativního měsíce.  

 

Náklad/Výnos 
Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201401 31.1.2014 0 6 890 532,24 642 170 

Výnos 201401 31.1.2014 0 55 483 410,64 308 115 

Náklad 201401 3.2.2014 3 886 446,45 135 86 

Výnos 201401 3.2.2014 3 1 086 667,29 144 74 

Náklad 201401 4.2.2014 4 1 373 941,01 264 58 

Výnos 201401 4.2.2014 4 2 679 572,15 157 71 

Náklad 201401 5.2.2014 5 6 576 959,98 643 333 

Výnos 201401 5.2.2014 5 2 159 380,22 295 234 

Náklad 201401 6.2.2014 6 1 650 302,99 551 257 

Výnos 201401 6.2.2014 6 339 951,25 90 53 

Náklad 201401 7.2.2014 7 22 873 379,57 1912 313 

Výnos 201401 7.2.2014 7 2 639 913,02 227 222 

Náklad 201401 8.2.2014 8 40 750,00 98 1 

Výnos 201401 8.2.2014 8 40 750,00 98 1 

Náklad 201401 10.2.2014 10 5 429 685,24 640 291 

Výnos 201401 10.2.2014 10 12 137 955,15 116 26 

Náklad 201401 11.2.2014 11 13 387 596,73 408 260 

Výnos 201401 11.2.2014 11 13 036 087,99 89 85 

Náklad 201401 12.2.2014 12 1 735 038,57 244 69 

Výnos 201401 12.2.2014 12 16 862 732,39 201 69 

Náklad 201401 13.2.2014 13 79 252 022,15 132 40 

Výnos 201401 13.2.2014 13 38 852 367,08 84 39 

Náklad 201401 14.2.2014 14 -2 239 537,35 5 4 

Výnos 201401 14.2.2014 14 -1 780 339,19 4 4 

Náklad 201401 21.2.2014 21 450 580,00 1 1 

Náklad 201401 24.2.2014 24 6 231 696,40 99 68 

Výnos 201401 24.2.2014 24 -289 469,98 38 37 

 

Tabulka 38: Leden 2014 

  

Příloha A 
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Náklad/Výnos 
Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201402 28.2.2014 0 13 958 639,38 2379 1139 

Výnos 201402 28.2.2014 0 7 107 558,87 693 336 

Náklad 201402 3.3.2014 3 312 684,49 121 72 

Výnos 201402 3.3.2014 3 684 566,90 52 27 

Náklad 201402 4.3.2014 4 279 405,43 93 76 

Výnos 201402 4.3.2014 4 129 383,21 21 9 

Náklad 201402 5.3.2014 5 4 337 817,16 558 404 

Výnos 201402 5.3.2014 5 2 754 489,72 236 202 

Náklad 201402 6.3.2014 6 3 681 592,45 849 317 

Výnos 201402 6.3.2014 6 2 186 915,46 386 200 

Náklad 201402 7.3.2014 7 18 327 704,79 1841 236 

Výnos 201402 7.3.2014 7 11 472 431,02 155 95 

Náklad 201402 10.3.2014 10 2 634 630,32 324 178 

Výnos 201402 10.3.2014 10 15 450 741,03 152 55 

Náklad 201402 11.3.2014 11 47 818 380,74 266 88 

Výnos 201402 11.3.2014 11 63 382 581,26 181 60 

Náklad 201402 12.3.2014 12 -1 581 414,63 71 6 

Výnos 201402 12.3.2014 12 -1 075 881,18 5 5 

Náklad 201402 18.3.2014 18 129 260,00 1 1 

Náklad 201402 24.3.2014 24 8 379 564,47 29 25 

 

Tabulka 39: Únor 2014 
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Náklad/Výnos 
Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201403 31.3.2014 0 18 898 688,05 2031 925 

Výnos 201403 31.3.2014 0 5 484 777,25 611 274 

Náklad 201403 1.4.2014 1 1 359 610,91 221 84 

Výnos 201403 1.4.2014 1 181 823,38 24 16 

Náklad 201403 2.4.2014 2 5 681 548,73 374 332 

Výnos 201403 2.4.2014 2 3 484 365,90 4 3 

Náklad 201403 3.4.2014 3 2 714 801,20 269 162 

Výnos 201403 3.4.2014 3 2 457 829,46 195 144 

Náklad 201403 4.4.2014 4 3 080 036,04 427 338 

Výnos 201403 4.4.2014 4 3 041 601,98 272 272 

Náklad 201403 7.4.2014 7 27 389 688,36 2022 156 

Výnos 201403 7.4.2014 7 13 262 207,53 317 111 

Náklad 201403 8.4.2014 8 10 295 301,99 277 191 

Výnos 201403 8.4.2014 8 22 839 601,04 64 36 

Náklad 201403 9.4.2014 9 16 277 029,01 545 149 

Výnos 201403 9.4.2014 9 20 970 588,06 149 58 

Náklad 201403 10.4.2014 10 -7 598 300,46 177 32 

Výnos 201403 10.4.2014 10 1 869 633,81 158 38 

Náklad 201403 11.4.2014 11 -6 790 907,16 7 7 

Výnos 201403 11.4.2014 11 4 141 097,41 11 8 

Náklad 201403 22.4.2014 22 168 150,00 1 1 

Náklad 201403 24.4.2014 24 8 249 911,61 42 38 

Výnos 201403 24.4.2014 24 2 735 205,67 3 1 

 

Tabulka 40: Březen 2014 
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Náklad/Výnos 
Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201404 30.4.2014 0 25 672 205,77 2717 964 

Výnos 201404 30.4.2014 0 8 769 018,42 686 320 

Náklad 201404 2.5.2014 2 -978 338,27 89 40 

Výnos 201404 2.5.2014 2 484 009,23 58 24 

Náklad 201404 5.5.2014 5 3 353 085,20 384 208 

Výnos 201404 5.5.2014 5 609 990,43 82 55 

Náklad 201404 6.5.2014 6 6 081 343,55 709 522 

Výnos 201404 6.5.2014 6 5 292 663,77 337 329 

Náklad 201404 7.5.2014 7 24 243 224,15 1610 178 

Výnos 201404 7.5.2014 7 5 567 754,04 40 33 

Náklad 201404 8.5.2014 8 1 010 826,60 334 114 

Výnos 201404 8.5.2014 8 23 606,74 5 5 

Náklad 201404 9.5.2014 9 3 051 622,90 487 58 

Výnos 201404 9.5.2014 9 2 468 175,96 259 33 

Náklad 201404 12.5.2014 12 10 069 663,20 678 368 

Výnos 201404 12.5.2014 12 25 649 613,23 456 174 

Náklad 201404 13.5.2014 13 5 129 893,76 321 157 

Výnos 201404 13.5.2014 13 23 552 642,17 98 46 

Náklad 201404 14.5.2014 14 2 669,86 3 3 

Výnos 201404 14.5.2014 14 7 503 462,40 17 10 

Výnos 201404 20.5.2014 20 285 000,00 1 1 

Náklad 201404 22.5.2014 22 11 961 851,37 54 51 

Výnos 201404 22.5.2014 22 3 374 658,36 3 1 

Náklad 201404 23.5.2014 23 186 119,32 2 2 

Výnos 201404 26.5.2014 26 3 974 343,59 5 2 

 

Tabulka 41: Duben 2014 
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Náklad/Výnos 
Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201405 31.5.2014 0 10 241 694,87 2165 918 

Výnos 201405 31.5.2014 0 6 960 629,81 689 349 

Náklad 201405 2.6.2014 2 1 162 292,65 130 105 

Výnos 201405 2.6.2014 2 839 572,90 49 45 

Náklad 201405 3.6.2014 3 2 336 437,42 258 246 

Výnos 201405 3.6.2014 3 958 431,08 72 53 

Náklad 201405 4.6.2014 4 5 209 940,55 391 268 

Výnos 201405 4.6.2014 4 2 044 308,69 199 158 

Náklad 201405 5.6.2014 5 3 025 836,71 446 328 

Výnos 201405 5.6.2014 5 553 425,43 59 44 

Náklad 201405 6.6.2014 6 22 948 299,80 1938 281 

Výnos 201405 6.6.2014 6 61 520 505,18 291 264 

Náklad 201405 9.6.2014 9 2 035 961,85 593 146 

Výnos 201405 9.6.2014 9 2 977 155,96 36 12 

Náklad 201405 10.6.2014 10 20 687 027,18 646 271 

Výnos 201405 10.6.2014 10 -8 710 991,80 324 53 

Náklad 201405 11.6.2014 11 10 503 445,92 215 76 

Výnos 201405 11.6.2014 11 11 494 739,01 159 41 

Náklad 201405 12.6.2014 12 -183 567,26 11 9 

Výnos 201405 12.6.2014 12 6 549 933,19 12 9 

Výnos 201405 13.6.2014 13 291 456,61 3 2 

Náklad 201405 16.6.2014 16 571,15 3 1 

Výnos 201405 16.6.2014 16 60 350,00 2 2 

Náklad 201405 17.6.2014 17 17 804,69 43 10 

Výnos 201405 17.6.2014 17 112 100,00 10 10 

Náklad 201405 18.6.2014 18 0,00 2 1 

Výnos 201405 18.6.2014 18 7 041 775,31 7 3 

Náklad 201405 24.6.2014 24 16 746 837,19 50 44 

Náklad 201405 25.6.2014 25 -0,54 1 1 

 

Tabulka 42: Květen 2014 

 

 

 

 

 



 

107 
 

Náklad/Výnos 
Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201406 30.6.2014 0 7 498 372,34 2134 986 

Výnos 201406 30.6.2014 0 6 305 452,45 597 303 

Náklad 201406 1.7.2014 1 1 001 413,94 410 249 

Výnos 201406 1.7.2014 1 2 899 423,21 65 40 

Náklad 201406 2.7.2014 2 643 781,56 158 91 

Výnos 201406 2.7.2014 2 662 069,53 65 29 

Náklad 201406 3.7.2014 3 7 553 462,32 437 397 

Výnos 201406 3.7.2014 3 10 978 532,65 405 366 

Náklad 201406 4.7.2014 4 4 338 100,28 491 234 

Výnos 201406 4.7.2014 4 1 435 489,88 292 114 

Náklad 201406 7.7.2014 7 20 074 432,63 1671 194 

Výnos 201406 7.7.2014 7 2 087 200,49 124 59 

Náklad 201406 8.7.2014 8 5 707 272,31 377 104 

Výnos 201406 8.7.2014 8 5 212 943,50 39 30 

Náklad 201406 9.7.2014 9 8 394 179,60 418 121 

Výnos 201406 9.7.2014 9 35 252 957,41 141 71 

Náklad 201406 10.7.2014 10 13 078 454,78 411 199 

Výnos 201406 10.7.2014 10 7 656 466,54 123 31 

Náklad 201406 11.7.2014 11 -3 134 557,03 134 60 

Výnos 201406 11.7.2014 11 -1 989 844,37 39 21 

Náklad 201406 14.7.2014 14 4 958,40 1 1 

Výnos 201406 14.7.2014 14 271 807,52 30 16 

Náklad 201406 17.7.2014 17 161 794,20 34 13 

Výnos 201406 17.7.2014 17 8 227 924,94 12 5 

Náklad 201406 21.7.2014 21 81 736,02 17 6 

Náklad 201406 23.7.2014 23 297 598,53 43 7 

Náklad 201406 24.7.2014 24 9 567 423,85 54 47 

Náklad 201406 28.7.2014 28 0,00 16 1 

Výnos 201406 28.7.2014 28 0,00 2 1 

 

Tabulka 43: Červen 2014 
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Náklad/Výnos 
Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201407 31.7.2014 0 9 468 473,94 6361 736 

Výnos 201407 31.7.2014 0 -21 017 314,43 2891 177 

Náklad 201407 1.8.2014 1 1 589 302,28 224 126 

Výnos 201407 1.8.2014 1 1 169 850,29 41 41 

Náklad 201407 2.8.2014 2 -2 298 096,98 117 98 

Náklad 201407 4.8.2014 4 -10 974 313,42 159 111 

Výnos 201407 4.8.2014 4 74 488,89 11 9 

Náklad 201407 5.8.2014 5 1 714 012,99 246 210 

Výnos 201407 5.8.2014 5 1 921 503,70 193 166 

Náklad 201407 6.8.2014 6 4 413 092,27 1290 496 

Výnos 201407 6.8.2014 6 3 039 344,79 504 253 

Náklad 201407 7.8.2014 7 19 490 457,22 1618 274 

Výnos 201407 7.8.2014 7 1 071 465,08 133 120 

Náklad 201407 8.8.2014 8 3 742 372,34 164 92 

Výnos 201407 8.8.2014 8 565 727,09 16 7 

Náklad 201407 9.8.2014 9 -182 374,62 8 1 

Výnos 201407 9.8.2014 9 -182 374,62 8 1 

Náklad 201407 11.8.2014 11 2 886 068,79 239 151 

Výnos 201407 11.8.2014 11 88 964,57 8 7 

Náklad 201407 12.8.2014 12 30 009 832,05 170 89 

Výnos 201407 12.8.2014 12 46 027 992,38 118 50 

Náklad 201407 13.8.2014 13 -57 878,47 48 34 

Výnos 201407 13.8.2014 13 6 319 702,11 65 42 

Náklad 201407 14.8.2014 14 -1 237 517,24 54 6 

Výnos 201407 14.8.2014 14 -1 482 889,40 15 8 

Náklad 201407 15.8.2014 15 -7 400 624,20 4 1 

Výnos 201407 15.8.2014 15 -154 979,41 10 2 

Výnos 201407 18.8.2014 18 5 320 328,22 3 1 

Výnos 201407 19.8.2014 19 15 671 109,97 3 1 

Náklad 201407 22.8.2014 22 9 984 828,34 42 37 

Náklad 201407 25.8.2014 25 0,63 1 1 

 

Tabulka 44: Červenec 2014 
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Náklad/Výnos 
Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201408 31.8.2014 0 7 107 791,42 1711 803 

Výnos 201408 31.8.2014 0 4 765 854,45 387 179 

Náklad 201408 1.9.2014 1 1 440 239,37 315 132 

Výnos 201408 1.9.2014 1 92 044,03 14 9 

Náklad 201408 2.9.2014 2 1 319 134,68 111 88 

Výnos 201408 2.9.2014 2 363 303,67 19 5 

Náklad 201408 3.9.2014 3 7 031 138,99 752 532 

Výnos 201408 3.9.2014 3 5 695 199,81 676 504 

Náklad 201408 4.9.2014 4 17 222 991,79 641 250 

Výnos 201408 4.9.2014 4 20 101 695,05 64 35 

Náklad 201408 5.9.2014 5 2 493 302,00 310 116 

Výnos 201408 5.9.2014 5 3 394 613,99 14 10 

Náklad 201408 8.9.2014 8 69 927 655,89 1631 152 

Výnos 201408 8.9.2014 8 7 285 513,01 47 15 

Náklad 201408 9.9.2014 9 63 325 222,61 240 158 

Výnos 201408 9.9.2014 9 65 288 032,32 52 19 

Náklad 201408 10.9.2014 10 9 959 621,73 286 158 

Výnos 201408 10.9.2014 10 20 240 043,38 56 42 

Náklad 201408 11.9.2014 11 139 246,60 15 15 

Výnos 201408 11.9.2014 11 67 395 521,63 14 10 

Náklad 201408 12.9.2014 12 129 440,00 6 1 

Výnos 201408 12.9.2014 12 764 557,50 16 10 

Náklad 201408 17.9.2014 17 -825,62 1 1 

Náklad 201408 22.9.2014 22 7 391 696,67 22 17 

Náklad 201408 23.9.2014 23 1 060 535,00 1 1 

Náklad 201408 24.9.2014 24 3 580 125,36 28 26 

 

Tabulka 45: Srpen 2014 
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Náklad/Výnos 
Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201409 30.9.2014 0 14 843 395,49 2190 1095 

Výnos 201409 30.9.2014 0 5 616 337,18 493 255 

Náklad 201409 1.10.2014 1 2 239 704,09 212 131 

Výnos 201409 1.10.2014 1 1 192 380,38 65 65 

Náklad 201409 2.10.2014 2 121 887,92 33 16 

Náklad 201409 3.10.2014 3 2 981 488,41 506 470 

Výnos 201409 3.10.2014 3 1 814 013,06 198 188 

Náklad 201409 4.10.2014 4 2 274 792,29 223 223 

Výnos 201409 4.10.2014 4 2 074 474,74 203 180 

Náklad 201409 6.10.2014 6 1 334 128,16 304 251 

Výnos 201409 6.10.2014 6 429 195,64 45 39 

Náklad 201409 7.10.2014 7 21 171 161,62 2090 298 

Výnos 201409 7.10.2014 7 17 908 271,84 132 109 

Náklad 201409 8.10.2014 8 17 569 419,92 488 109 

Výnos 201409 8.10.2014 8 7 361 376,30 283 44 

Náklad 201409 9.10.2014 9 1 790 365,35 188 133 

Výnos 201409 9.10.2014 9 36 779 242,09 82 43 

Náklad 201409 10.10.2014 10 39 243 329,30 282 163 

Výnos 201409 10.10.2014 10 33 201 395,62 107 43 

Náklad 201409 13.10.2014 13 304 271,97 73 62 

Výnos 201409 13.10.2014 13 3 731 920,97 79 59 

Náklad 201409 14.10.2014 14 12 082 305,00 49 7 

Výnos 201409 14.10.2014 14 11 507 243,59 21 15 

Výnos 201409 17.10.2014 17 12 816 475,18 4 2 

Náklad 201409 24.10.2014 24 8 140 123,19 39 33 

 

Tabulka 46: Září 2014 
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Náklad/Výnos 
Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201410 31.10.2014 0 17 446 781,62 2567 1036 

Výnos 201410 31.10.2014 0 7 390 180,31 508 273 

Náklad 201410 1.11.2014 1 1 228 340,33 59 59 

Výnos 201410 1.11.2014 1 1 172 107,55 46 46 

Náklad 201410 3.11.2014 3 311 925,97 223 92 

Výnos 201410 3.11.2014 3 27 572,23 3 3 

Náklad 201410 4.11.2014 4 1 190 140,39 165 150 

Výnos 201410 4.11.2014 4 970 097,20 64 63 

Náklad 201410 5.11.2014 5 6 346 343,34 451 412 

Výnos 201410 5.11.2014 5 2 908 124,41 357 301 

Náklad 201410 6.11.2014 6 16 971 159,54 648 346 

Výnos 201410 6.11.2014 6 5 850 146,55 150 142 

Náklad 201410 7.11.2014 7 19 420 518,42 1977 237 

Výnos 201410 7.11.2014 7 544 165,08 21 7 

Náklad 201410 9.11.2014 9 64 650,00 174 1 

Výnos 201410 9.11.2014 9 64 650,00 174 1 

Náklad 201410 10.11.2014 10 7 778 584,04 451 312 

Výnos 201410 10.11.2014 10 763 790,90 110 100 

Náklad 201410 11.11.2014 11 54 113 046,31 533 226 

Výnos 201410 11.11.2014 11 94 361 631,74 306 88 

Náklad 201410 12.11.2014 12 -11 678 299,19 107 95 

Výnos 201410 12.11.2014 12 -15 138 567,08 47 27 

Výnos 201410 13.11.2014 13 40 583 031,11 3 1 

Náklad 201410 25.11.2014 25 26 833 028,50 84 76 

Výnos 201410 25.11.2014 25 0,31 1 1 

 

Tabulka 47: Říjen 2014 
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Náklad/Výnos 
Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201411 30.11.2014 0 541 545,70 2020 1069 

Výnos 201411 30.11.2014 0 9 186 747,18 474 241 

Náklad 201411 1.12.2014 1 698 486,58 207 87 

Výnos 201411 1.12.2014 1 252 417,96 10 9 

Náklad 201411 2.12.2014 2 2 754 450,89 159 150 

Výnos 201411 2.12.2014 2 1 507 089,53 58 58 

Náklad 201411 3.12.2014 3 1 401 181,95 155 130 

Výnos 201411 3.12.2014 3 441 245,71 26 23 

Náklad 201411 4.12.2014 4 2 692 881,72 355 304 

Výnos 201411 4.12.2014 4 2 359 416,99 201 169 

Náklad 201411 5.12.2014 5 34 362 020,29 2020 299 

Výnos 201411 5.12.2014 5 2 306 579,21 199 198 

Náklad 201411 8.12.2014 8 4 885 078,92 710 271 

Výnos 201411 8.12.2014 8 2 969 773,96 378 103 

Náklad 201411 9.12.2014 9 4 382 412,44 279 153 

Výnos 201411 9.12.2014 9 8 029 808,60 60 33 

Náklad 201411 10.12.2014 10 121 060 437,70 323 176 

Výnos 201411 10.12.2014 10 175 639 564,02 132 35 

Náklad 201411 11.12.2014 11 -18 574 440,80 158 70 

Výnos 201411 11.12.2014 11 -23 381 898,26 59 43 

Náklad 201411 12.12.2014 12 1 219 776,81 5 5 

Výnos 201411 12.12.2014 12 13 526 837,60 9 5 

Náklad 201411 17.12.2014 17 12 967 831,92 14 7 

Náklad 201411 19.12.2014 19 21 242 209,04 79 67 

Náklad 201411 23.12.2014 23 677 802,92 6 5 

 

Tabulka 48: Listopad 2014 
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Náklad/Výnos 
Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201412 31.12.2014 0 90 167,56 1507 701 

Výnos 201412 31.12.2014 0 7 911 209,44 461 218 

Náklad 201412 2.1.2015 2 1 632 776,99 102 37 

Náklad 201412 5.1.2015 5 1 679 263,24 277 156 

Výnos 201412 5.1.2015 5 16 971,67 3 3 

Náklad 201412 6.1.2015 6 -5 172 860,75 338 268 

Výnos 201412 6.1.2015 6 2 210 680,51 243 195 

Náklad 201412 7.1.2015 7 3 178 224,11 834 209 

Výnos 201412 7.1.2015 7 41 152,30 20 15 

Náklad 201412 8.1.2015 8 22 201 006,30 1720 200 

Výnos 201412 8.1.2015 8 821 742,32 99 95 

Náklad 201412 9.1.2015 9 4 042 720,66 662 332 

Výnos 201412 9.1.2015 9 2 646 319,47 381 180 

Náklad 201412 12.1.2015 12 9 769 055,30 508 240 

Výnos 201412 12.1.2015 12 9 603 764,35 23 14 

Náklad 201412 13.1.2015 13 -5 605 808,99 281 218 

Výnos 201412 13.1.2015 13 3 755 538,66 69 49 

Náklad 201412 14.1.2015 14 8 012 433,15 226 165 

Výnos 201412 14.1.2015 14 19 381 624,42 48 24 

Náklad 201412 15.1.2015 15 2 581 457,36 295 168 

Výnos 201412 15.1.2015 15 76 841 229,37 32 16 

Náklad 201412 16.1.2015 16 139 627 254,24 422 188 

Výnos 201412 16.1.2015 16 153 215 194,34 102 42 

Náklad 201412 17.1.2015 17 6 460,64 10 3 

Náklad 201412 19.1.2015 19 -39 555 862,47 413 80 

Výnos 201412 19.1.2015 19 -30 887 063,88 54 22 

Náklad 201412 20.1.2015 20 25 723 829,11 71 22 

Výnos 201412 20.1.2015 20 22 481 970,62 11 9 

Náklad 201412 21.1.2015 21 2 003 100,30 19 12 

Výnos 201412 21.1.2015 21 6 509,28 3 3 

Náklad 201412 22.1.2015 22 71 010 509,84 54 42 

Výnos 201412 22.1.2015 22 -244 059,28 5 3 

Náklad 201412 23.1.2015 23 -113 301,33 5 4 

Výnos 201412 23.1.2015 23 -228 396,55 1 1 

Náklad 201412 26.1.2015 26 -624 013,07 2 2 

Náklad 201412 27.1.2015 27 8 761 566,50 6 4 

Výnos 201412 27.1.2015 27 -5 930 000,00 4 2 

 

Tabulka 49: Prosinec 2014 
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Náklad     
Výnos 

Účetní 
období 

Datum 
zaúčtování 

Dní po 
období Částka 

Počet 
záznamů 

Počet 
dokladů 

Náklad 201501 31.1.2015 0 8432614,3 932 299 

Výnos 201501 31.1.2015 0 6583591,22 370 156 

Náklad 201501 2.2.2015 2 1024498,37 317 206 

Výnos 201501 2.2.2015 2 620850,14 39 39 

Náklad 201501 3.2.2015 3 1131355,08 306 188 

Výnos 201501 3.2.2015 3 6130287,78 13 13 

Náklad 201501 4.2.2015 4 4713710,88 753 256 

Výnos 201501 4.2.2015 4 2441825,49 429 184 

Náklad 201501 5.2.2015 5 7215867,78 470 227 

Výnos 201501 5.2.2015 5 2210236,65 48 36 

Náklad 201501 6.2.2015 6 4819207,27 209 181 

Výnos 201501 6.2.2015 6 1083828,89 82 82 

Náklad 201501 9.2.2015 9 15595912,86 1448 105 

Výnos 201501 9.2.2015 9 3452187,12 21 9 

Náklad 201501 10.2.2015 10 62044827,29 250 96 

Výnos 201501 10.2.2015 10 27282683,76 90 43 

Náklad 201501 11.2.2015 11 7066008,56 285 227 

Výnos 201501 11.2.2015 11 34032143,97 198 172 

Náklad 201501 12.2.2015 12 5219710,61 89 35 

Výnos 201501 12.2.2015 12 2031010,9 46 37 

Náklad 201501 13.2.2015 13 0 22 22 

Výnos 201501 13.2.2015 13 0 22 22 

Výnos 201501 20.2.2015 20 37756030,31 4 2 

Náklad 201501 25.2.2015 25 7219458,05 31 26 

 

Tabulka 50: Leden 2015 

 

 

 

 



 

 

 

Rok 2014 Náklad   Výnos   Náklad souhrn   Výnos souhrn   

Dny po Částka 
Počet 

dokladů 
Částka 

Počet 
dokladů 

Součet částka 
Součet 
počet 

dokladů Součet částka 

Součet 
počet 
dokladů 

0 132 658 288,38 10 542,00 103 963 861,57 3 040,00 132 658 288,38 10 542,00 103 963 861,57 3 040,00 

1 9 557 097,50 868,00 6 960 046,80 226,00 142 215 385,88 11 410,00 110 923 908,37 3 266,00 

2 10 039 438,17 957,00 7 340 410,76 164,00 152 254 824,05 12 367,00 118 264 319,13 3 430,00 

3 25 529 567,20 2 187,00 24 144 058,19 1 382,00 177 784 391,25 14 554,00 142 408 377,32 4 812,00 

4 26 687 916,08 2 012,00 34 910 528,78 1 080,00 204 472 307,33 16 566,00 177 318 906,10 5 892,00 

5 63 888 640,91 2 466,00 16 625 078,78 1 213,00 268 360 948,24 19 032,00 193 943 984,88 7 105,00 

6 51 907 058,01 2 738,00 80 869 403,15 1 475,00 320 268 006,25 21 770,00 274 813 388,03 8 580,00 

7 176 168 790,87 2 095,00 54 594 560,40 771,00 496 436 797,12 23 865,00 329 407 948,43 9 351,00 

8 135 379 684,27 1 234,00 47 121 033,96 336,00 631 816 481,39 25 099,00 376 528 982,39 9 687,00 

9 103 181 789,80 1 252,00 174 294 555,25 451,00 734 998 271,19 26 351,00 550 823 537,64 10 138,00 

10 212 273 469,83 1 780,00 258 248 598,65 423,00 947 271 741,02 28 131,00 809 072 136,29 10 561,00 

11 100 347 880,10 953,00 228 528 880,98 363,00 1 047 619 621,12 29 084,00 1 037 601 017,27 10 924,00 

12 39 489 524,85 882,00 102 770 982,38 363,00 1 087 109 145,97 29 966,00 1 140 371 999,65 11 287,00 

13 79 022 500,42 511,00 117 086 658,71 238,00 1 166 131 646,39 30 477,00 1 257 458 658,36 11 525,00 

14 16 625 311,82 186,00 35 400 909,34 77,00 1 182 756 958,21 30 663,00 1 292 859 567,70 11 602,00 

15 -4 819 166,84 169,00 76 686 249,96 18,00 1 177 937 791,37 30 832,00 1 369 545 817,66 11 620,00 

16 139 627 825,39 189,00 153 275 544,34 44,00 1 317 565 616,76 31 021,00 1 522 821 362,00 11 664,00 

17 13 153 065,83 34,00 21 156 500,12 17,00 1 330 718 682,59 31 055,00 1 543 977 862,12 11 681,00 

18 129 260,00 2,00 12 362 103,53 4,00 1 330 847 942,59 31 057,00 1 556 339 965,65 11 685,00 

19 -18 313 653,43 147,00 -15 215 953,91 23,00 1 312 534 289,16 31 204,00 1 541 124 011,74 11 708,00 

20 25 723 829,11 22,00 22 766 970,62 10,00 1 338 258 118,27 31 226,00 1 563 890 982,36 11 718,00 

21 2 535 416,32 19,00 6 509,28 3,00 1 340 793 534,59 31 245,00 1 563 897 491,64 11 721,00 

22 100 517 036,22 148,00 3 130 599,08 4,00 1 441 310 570,81 31 393,00 1 567 028 090,72 11 725,00 

23 2 108 754,44 19,00 -228 396,55 1,00 1 443 419 325,25 31 412,00 1 566 799 694,17 11 726,00 

24 60 895 682,07 281,00 2 445 735,69 38,00 1 504 315 007,32 31 693,00 1 569 245 429,86 11 764,00 

25 26 833 028,59 78,00 0,31 1,00 1 531 148 035,91 31 771,00 1 569 245 430,17 11 765,00 

26 -624 013,07 2,00 3 974 343,59 2,00 1 530 524 022,84 31 773,00 1 573 219 773,76 11 767,00 

27 8 761 566,50 4,00 -5 930 000,00 2,00 1 539 285 589,34 31 777,00 1 567 289 773,76 11 769,00 

28 0,00 1,00 0,00 1,00 1 539 285 589,34 31 778,00 1 567 289 773,76 11 770,00 

celkem 1 539 285 589,34 31 778,00 1 567 289 773,76 11 770,00 
     

Tabulka 51: Průměrný reprezentativní měsíc za rok 2014



 

 

Obrázek 52: Princip využití korekcí 

  

PRINCIPY VYUŽITÍ KOREKCÍ NÁKLADŮ  
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MZDY 1 000 000 Kč                    0 Kč   

SMLOUVY 
3 000 000 Kč   1 200 000 Kč   

EXTERNÍ OBJEDNÁVKY 
800 000 Kč      400 000 Kč   

INVESTIČNÍ MAJETEK 
50 000 Kč                   0 Kč   

PŮJČOVNA 
80 000 Kč                   0 Kč   

MATERIÁL 1 800 000 Kč   1 000 000 Kč   
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Ekonomická data k 20.10. 

Ekonomická data k 1.10. 

Korekce k 1.10. 

Korekce k 20.10. 

Příloha B 


