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Smlouva o dílo k veřejné zakázce „Dodávka ICT řešení“ pro projekt „Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. 

reg.č. 2.2 ITP03/520“ 

 

Závazný návrh smlouvy 

 

SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
Objednatel: 
HACO, spol. s r.o. 
Sídlo: Svobody 826/88, 460 15  Liberec 15 
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vloţka 7514 
IČ: 61535699,      DIČ: CZ61535699 
Bankovní spojení: ČSOB Liberec 
Číslo účtu: 905076253/0300 
Jednající: ing. Martin Havlín, jednatel společnosti 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: …………………………………………………………………………………………………………… 
Sídlem:.…………………………………………………………………………………………….……………. 
Zápis v OR: ….…………………………………………………………………………………………………. 
IČ: ……………………............  DIČ: …………………………. 
Bankovní spojení:……………………………………………………………………………………………….. 
Číslo účtu:………………………………………………………………………………………………………. 
Jednající: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1.  Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, ţe pro objednatele provede za podmínek vymezených touto Smlouvou dílo spočívající 
v dodávce ICT řešení pro projekt: „ZVYŠOVÁNÍ VNITŘNÍ EFEKTIVITY SPOLEČNOSTI HACO, SPOL. S R.O. POMOCÍ ICT 
PROSTŘEDKŮ“, reg.č.: 2.2 ITP03/520 (dále jen „Dílo“). 

 2.1.1.  Zhotovitel se zavazuje v rámci výše uvedeného projektu a v souladu s touto smlouvou dodat objednateli licence  
 k informačnímu systému ………………………… v tomto rozsahu: 

   ……………………………………………. 

   ……………………………………………. 

   ……………………………………………. 

 2.1.2.  Zhotovitel se zavazuje v rámci výše uvedeného projektu a v souladu s touto smlouvou dodat objednateli software a hardware 
 následující specifikace: 

Název položky Počet Upřesnění 

HW zařízení umoţňující výkon aplikace pro 
e-mailovou komunikaci 

1 pro 15 uţivatelů 

UPS - napájecí zdroj 2ks 2 Výkonný záloţní zdroj pro 2 servery 

2x SWITCH 48 portů 2 Výkonný switch – 24 portů Gigabit 

terminál 1ks  1 vč. SW: s oper.syst.; přenosný terminál pro sběr dat 

externí HDD na manuál.zálohování 1  

4x Tablet  4 vč. SW: s oper.syst.  

Diskové pole-zálohovací zařízení 1  

HDD pro NAS 1TB/Raid edition 5 5 ks  

12xPC  12 min.: Paměť: 4GBRAM, pevný disk: 500GB 
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2xPC s lepší grafickou kartou 2 min.: Paměť: 16GBRAM, pevný disk: 1000GB 

14xLED Monitor 14 LED monitor - 22" Monitor 

2xplechová PC skříň 2  

5xodlehčený bezdrátový terminál 5  

multifunkční tiskárna  1 Vč. SW pro zmapování přesného počtu výtisků na 
jednotlivých zařízeních 

regál-stojan-průmysl.rozvaděč 1  

HW databázový server 1 Rackový server, min.: 1xCPU QuadCore 2,13GHz, 36GB 
DDR3 1333MHz 

HW terminálový server a domain controler 1 Rackový server, min.: 1xCPU QuadCore 2,13GHz, 36GB 
DDR3 1333MHz 

HW jednotky pro monitoring vozidel 8  

   

Název položky Počet Upřesnění 

SW pro e-mailovou komunikaci 1 Komplexní produkt pro e-mail.komunikaci a týmovou 
spolupráci pro 15 uţivatelů 

Antivir.program 1 (20x pro PC, 2x pro servery) 

SW Office pro 15 stanic 15 Kancelářský balíček 

SW pro zálohování, obnovu a práci 
s diskovými oddíly 

2 pro 2 servery 

Grafický SW  1 sada nástrojů pro graf.návrhy tištěného obsahu, webů, 
elektronických knih apod. 

SW na monitoring PC  1 Pro 20 uţivatelů 

SW pro datab.server pro 15 uţivatelů 1  

SW SQL server 2008 Standard R2 64bit + 
16CAL 

1  

SW pro terminál. server pro 15 uţivatelů 1  

Terminálové licence pro vzdálený přístup 1  

Informační systém – licence + 
implementace + instalační práce + 
analýzy 

1 Pro 22 uţivatelů  (15 současně pracujících uţivatelů, 1 
licence pro terminály, 6 licencí pro dotykové 
monitory) 

docházkový systém 1  

Operační systém pro 14 PC  14  

 

  2.1.3.  Zhotovitel se zavazuje v rámci výše uvedeného projektu a v souladu s touto smlouvou poskytnout objednateli veškeré 
 sluţby spočívající v dodání a instalaci licencí, softwaru a hardwaru, (dle předchozích bodů), a zároveň komplexní sluţby 
 spočívající v zavedení nového informačního systému objednateli. Jde především o sluţby tohoto rozsahu: 

  - předimplementační analýza 

  - analýza logistického uspořádání a materiálových toků  

  - školení uţivatelů  

  - konzultace v rámci celého „projektu ICT“ 

  - vedení „projektu ICT“ 

  - návrh optimálních procesů a postupů 

  - převody dat ze stávajících systémů objednatele do nového informačního systému a potřebné konfigurace    

  - přechod na ostrý provoz 

  - dohled nad chodem nového informačního systému aţ do provedení první roční účetní závěrky. 

2.2.  Objednatel se touto Smlouvou zavazuje, ţe zhotoviteli poskytne při zhotovení Díla v této Smlouvě vymezenou součinnost, řádně 
zhotovené Dílo od zhotovitele převezme a za Dílo zhotoviteli zaplatí sjednanou cenu. 
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Článek 3 
Cena a platební podmínky 

3.1.  Cena Díla byla mezi stranami sjednána jako pevná a neměnná ve výši ………………………….. Kč vč. DPH (slovy: 
………………………………………. korun českých). Z toho DPH v sazbě …….. % činí: ………………………… Kč (slovy: 
………………………korun českých), částka bez DPH činí …………………… Kč (slovy: …………………………. korun českých). 

Tato cena je sloţena z: 

-  ceny za hardware a ostatní software v souladu se specifikací článku 2, bod 2.1.2. v celkové částce ………………..…. bez DPH 

-  ceny za licence v celkové částce ………………….………. bez DPH 

-  ceny za implementaci vč. veškerých analýz v celkové částce ………………….………. bez DPH 

-  ceny za instalaci a oţivení hardwaru a softwaru v celkové částce ………………….………. bez DPH 

3.2.   Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné na řádné a včasné plnění předmětu smlouvy.  

3.3.  Cena Díla bude zhotoviteli uhrazena následovně:  

- 1. částka: cena za hardware a ostatní software (mimo licencí a ceny za implementaci vč. analýz a instalace) – po dodání tohoto 
hardware a ostatního software, a to na základě předávacího protokolu bez závad a na základě faktury – daňového dokladu – 
vystaveného zhotovitelem se splatností 14 dnů od data vystavení. 

- 2. částka: cena za instalaci a oţivení hardwaru a ostatního softwaru – po provedení instalace a oţivení, a to na základě 
předávacího protokolu bez závad a na základě faktury – daňového dokladu – vystaveného zhotovitelem se splatností 14 dnů od 
data vystavení. 

- 3. částka: 60 % ze zbylé částky, tj. 60 % z dosud nevyplacené celkové ceny za licence a implementaci vč. analýz bude placeno 
postupně ve čtyřech rovnoměrných splátkách s měsíční periodicitou s tím, ţe první ¼ bude uhrazena po provedení 
předimplementační analýzy a dodávce licencí, a to na základě předávacího protokolu bez závad a na základě faktury – daňového 
dokladu – vystaveného zhotovitelem se splatností 14 dnů od data vystavení. 

- 4. částka: 40 % ze zbylé částky, tj. 40 % z dosud nevyplacené celkové ceny za licence a implementaci vč. analýz bude uhrazeno 
aţ po „ostrém“ náběhu a dohledu nad provozem a odladění všech chyb a nedostatků a současně po provedeném dohledu nad 
roční účetní závěrkou za rok 2012, a to na základě předávacího protokolu bez závad a na základě faktury – daňového dokladu – 
vystaveného zhotovitelem se splatností 14 dnů od data vystavení. 

3.3.  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla v dohodnutém termínu ve výši 0,05 % 
z celkové ceny díla za kaţdý den prodlení. 

3.4.   V případě prodlení objednatele s úhradou, uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dluţné částky za kaţdý den prodlení. 

Článek 4 
Předání a převzetí Díla 

4.1.  Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo dle této Smlouvy nejpozději do 28.2.2013 od uzavření této Smlouvy s tím, ţe termín 
ostrého náběhu systému je stanoven nejpozději na 1.10.2012. Konkrétní termíny školení, konzultací a jednotlivých fází 
implementace budou následně odsouhlaseny oběma smluvními stranami tak, aby výše uvedené termíny provedení díla a ostrého 
náběhu byly splněny.  

4.2.  Objednatel se zavazuje Dílo odpovídající této Smlouvě od Zhotovitele ve stanovený termín převzít. 

4.3.  Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele aţ úplným zaplacením díla.  

4.4.  Místem plnění je sídlo objednatele.  

Článek 5 
Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1.  Zhotovitel je na základě této Smlouvy povinen zhotovit pro objednatele Dílo dle předchozí specifikace.  

5.2.  Bude-li objednatel poţadovat sluţby nebo věci nad rámec této Smlouvy, zhotovitel na toto objednatele předem upozorní a obě 
smluvní strany se dohodnou o dalším postupu. 

5.3.  Objednatel i zhotovitel se zavazují poskytovat informace o tomto projektu třetím osobám výhradně v dohodnutém rozsahu tak, aby 
nebyly ohroţeny zájmy druhé smluvní strany.  

5.4.  Zhotovitel i objednatel se dohodli na tom, ţe dokument „Projekt ICT – HACO“ bude nedílnou součástí této Smlouvy a specifikuje 
rámcový obsah dodávky informačního systému. 

5.5.   Objednatel je povinen po celou dobu pouţívání softwaru …………………. platit „maintenance“, tj. roční udrţovací poplatek, který 
činí ……. % z ceny licencí s tím, ţe minimálně první kalendářní rok po roce ostrého náběhu systému je objednatel od placení 
„maintenance“ osvobozen. Konkrétní úprava podmínek „maintenance“ a následného poskytování servisu a technické podpory 
bude řešena speciální smlouvou. 

5.6.  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, umoţnit vstup pracovníkům zhotovitele do prostor objednatele 
a poskytovat zhotoviteli všechny potřebné podklady a informace nutné pro realizaci Díla. 
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Článek 6 
Záruční doba, odpovědnost, pojištění 

6.1.  Nebezpečí škod na díle přechází na objednatele okamţikem předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu bez závad 
potvrzeného oběma smluvními stranami. 

6.2.  Záruční doba Díla činí 12 měsíců a počíná běţet dnem převzetí Díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na vady, které vyplývají 
ze zadání a na opotřebení vyplývající z uţívání díla a z nevhodného zacházení s dílem.  

Článek 7 
Zánik smlouvy 

7.1.  Tento smluvní vztah můţe být ukončen dohodou smluvních stran či písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany. 

7.2.  Smluvní strana můţe odstoupit písemnou formou od smlouvy v případě, ţe druhá smluvní strana poruší závazek obsaţený v této 
smlouvě. 

7.3.  Objednatelé mohou od smlouvy odstoupit zejména z důvodu: 

 a) Nedodrţení termínu dokončení díla nebo nedodrţení termínu odstranění vad a nedodělků i přes poskytnutí přiměřené 
dodatečné lhůty. 

 b) Provádění díla v rozporu se smlouvou i přes poskytnutí přiměřené lhůty k odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla.
  

7.4.  Zhotovitel můţe od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou o více neţ 30 dnů. 

7.5.   Odstoupit od smlouvy je smluvní strana oprávněna, jestliţe to písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu 
poté, co se o tomto porušení dověděla. Smlouva zaniká doručením písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Tím 
není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat přesné 
vymezení důvodu, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje. 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

8.1.  Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
předpisů pozdějších.  

8.2.  Veškeré změny a doplňky této smlouvy je moţno provádět pouze formou písemných a číslovaných dodatků označených jako 
Dodatek ke smlouvě o dílo. Tyto dodatky musí být podepsány oběma smluvními stranami a stávají se nedílnou součástí této 
smlouvy.  

8.3.  Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemţ kaţdá smluvní strana obdrţí jedno vyhotovení. 

8.4.  Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

8.5.  Zhotovitel souhlasí, ţe podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1 – PROJEKT ICT - HACO 

Příloha č. 2 – POLOŢKOVÝ ROZPOČET 

Příloha č. 3 – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE BEZ PŘÍLOH 

Příloha č. 4 – OPRÁVNĚNÉ OSOBY POSKYTOVATELE 

Příloha č. 5 – SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

Příloha č. 6 – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Příloha č. 7 – UJEDNÁNÍ O ROČNÍM UDRŢOVACÍM POPLATKU 
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Příloha č. 8 – UJEDNÁNÍ O ROČNÍM POPLATKU ZA PODPORU A SERVIS 

Příloha č. 9 – UJEDNÁNÍ O DOBĚ SERVISNÍ POHOTOVOSTI V POČTU HODIN DENNĚ  

 

 

 

 

V Liberci dne…………………    V ………………… dne………………… 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………….. 

               objednatel           zhotovitel 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 
 
PROJEKT ICT - HACO 
 
 

1. ÚVODNÍ SDĚLENÍ 
Tento dokument je nedílnou součástí smlouvy o dílo a specifikuje rámcový obsah dodávky IS. 

 
2. PŘEDMĚT POPTÁVKY (VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ) 

 
- Dodávka komplexního IS – HW, SW a restrukturalizace stávající PC infrastruktury 

3. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HACO 
Společnost HACO, spol. s r.o. byla zaloţena v roce 1994 jako ryze česká společnost. Obsahem portfolia činností společnosti je vývoj a 
konstrukce vlastní produktové řady výrobků, konstrukce forem a přípravků vstřikování termoplastů v nepřetrţitém provozu, kompletační 
práce a obalové technologie, prodej tuzemsko, prodej zahraničí, distribuce, servis obchodní sítě, řetězce,… Naše společnost se 
zaměřuje na produkci a prodej výrobků převáţně pro stavebnictví. Sortiment tvoří např. větrací mříţky, vanová a revizní dvířka, vpusti, 
ventilátory a nově také nerezová vanová dvířka a nerezové větrací mříţky, a to vše v různých velikostech a typech. Naše výrobky 
vyváţíme do mnoha evropských zemí. Nově společnost rozšířila svůj okruh podnikání o stavební činnost, která je v současnosti zatím 
v přípravné fázi.  
Firma má cca 45 zaměstnanců a sídlí ve vlastním výrobním areálu v Liberci Harcově. Vrcholným orgánem jsou jednatelé. Společnost se 
dále člení na úseky: ekonomický, výrobně-technický, obchodní a úsek stavební výroby. V rámci úseku pak rozlišujeme jednotlivá 
oddělení se svými vedoucími.  
 
Kontaktní údaje: 
HACO, spol.s r.o. ekonom a vedoucí projektu ICT: Ladislava Kovářová ladislava.kovarova@haco.cz     mob.:
 733 222 911 
Svobody 826/88 ředitel a vedoucí obchodu: Jan Hájek  jan.hajek@haco.cz  
 603 214 799 
460 15  Liberec 15 vedoucí výroby: Jiří Synek  jiri.synek@haco.cz  
 603 837 094 
IČ: 61535699 jednatel: Martin Havlín    
tel.: +420 482 750 620   
fax: +420 482 750 619  
e-mail: haco@haco.cz     
www.haco.cz  
 
projektový tým:  vedoucí ekonomického úseku:    (EK) Ladislava Kovářová  
  
   vedoucí výrobního úseku     (VV) Jiří Synek  
  
   vedoucí obchodního úseku     (VO) Jan Hájek 

logistika, kvalita      (KO) Michal Ondrejkovič 
     
klíčoví uţivatelé:  mzdová a personální účetní     (UC) Hana Havlínová 
   asistentky obchodu – fakturace    (AO) Michaela Gadasová 

vedoucí kompletace     (VK) Dalibor Hájek 
   vedoucí expedice      (VE) Vladislav Kadeřábek 
   vedoucí hlavního skladu     (VH) Václav Borna 
   vstřikovna     (SE) Pavel Roubíček 

nákup      (AV) Milada Suchánková 
 

4. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PROJEKTU  

4.1 NAŠE OČEKÁVÁNÍ – dodávka nejmodernějších technologií by měla významně přispět k rozvoji společnosti HACO 

4.2 NÁVRH TERMÍNU REALIZACE 
- Analýza a příprava: 3.Q 2012 
- Realizace nového serveru a rekonstrukce síťové infrastruktury: 3.Q 2012 
- Implementace: 3.Q.2012 
- „ostrý“ náběh: nejpozději dne 1.10.2012 
- Poimplementační podpora: do provedení roční účetní závěrky za r. 2012 

4.3 CÍL PROJEKTU  -       komplexnost a komfortnost systému 
- optimalizace a automatizace procesů napříč firmou 
- rychlá dostupnost, provázanost a aktualizace informací 
- řízení nákupu formou ošetření přístupu osob k jednotlivým účtům účtové osnovy, kvartální 

bilance nákupčích 
- dokonalý přehled o stavu zakázek 
- systém controllingu 

mailto:ladislava.kovarova@haco.cz
mailto:jan.hajek@haco.cz
mailto:jiri.synek@haco.cz
mailto:haco@haco.cz
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- odhalení úzkých míst ve výrobě, logistice a správě 
- minimalizace skladu rozpracované výroby a synchronizace krátkých a dlouhých výrobních 

procesů  
- plánování a řízení projektů včetně zpětných vazeb 
- komplexnost a provázanost dílčích plánů vč. TPV 
- manuály, katalogy a boxy zařízení řešit v bezpapírové podobě 
- firemní e-mailová komunikace 
- automatizace archivace a minimalizace papírové agendy 
- zvýšení efektivity práce zaměstnanců vč. historie prací na PC stanicích (časy, téma, 

internet – generování měsíčních výkazů) 
- bezpečnost systému proti vnitřním a vnějším neţádoucím vlivům 

4.4 STÁVAJÍCÍ STAV  -       Money S3 – informační systém – účetnictví,… 
- Target – mzdy, personalistika 
- Store – skladové hospodářství, FIFO, balíková pošta, EAN, terminály 
- Anet Time – docházkový systém 
- Pošta 2000 – dopisy, profibalíky  

 
4.4.1 PLÁNY, PROCESY, REPORTY A SEZNAMY V EKONOMICKÉM ÚSEKU 

 
 

4.4.1.1 PLÁNY 

název   odpovědný   
  
náhradník poznámky 

1.   plán strategický (JE), (VO), (VV), (EK) dtto  

2.   plán. investiční (JE), (VO), (VV), (EK) dtto  

3.   plán úkolů (JE), (VO), (VV), (EK) dtto  

4.   plán plateb (zdrojů a výdajů) (JE), (VO), (VV), (EK) dtto  

5.   plán nákupu (nákupčích) (JE), (VO), (VV), (EK) dtto  

6.   plán hospodaření (JE), (VO), (VV), (EK) dtto  

 
 
4.4.1.2 PROCESY 

            název              odpovědný                                                             náhradník            poznámky  

1. proces řízení zakázek (JE),(VO),(VV),(EK) dtto  

2. proces řízení dotací - projektů (VO),(OR),(VV),(EK) dtto  

3. proces přijetí objednávky (AO) (AV),(UC),(EK)  

4. proces řízení smluv (JE),(VO),(VV),(EK) dtto  

5. proces nákupu (vystavení objednávky) (JE),(VV),(VO),(VS),(UC),(AO),(EK),(MN),(AV) dtto  

6. proces nákupu majetku (JE),(VO),(VV) dtto  

7. proces evidence majetku (EK) (AV)  

8. proces přijetí pokladního dokladu (UC) (EK)  

9. proces vystavení pokladního dokladu (UC),(AO) (EK)  

10. proces fakturace - tuzemsko (AO) (AV),(UC),(EK)  

11. proces fakturace - EU (AO) (EK)  

12. proces fakturace - mimo EU (AO) (EK)  

13. proces evidence přijatých faktur-tuzemsko (UC) (EK)  

14. proces evidence přijatých faktur-zahraničí (EK) (UC)  

15. proces schvalování faktur přijatých (JE),(VO),(VV),(VK),(VS),(VN),(EK),(AV),(UC),.. dtto  

16. proces výplaty ročních bonusů (AO), (EK) (UC),(VO)  

17. proces evidence závazků a pohledávek (UC),(EK) dtto  

18. proces příchozí pošty (UC) (EK)  

19. proces odchozí pošty (FA1) (FA2)  

20. proces přijímacího řízení zaměstnance (JE),(VV),(VO),(EK) dtto  

21. proces nástupu do pracovního poměru (JE),(VO),(VV),(EK),(VK),(VS) dtto  

22. proces agendy nového zaměstnance (PE) (EK)  

23. proces zpracování mezd (UC) (EK)  

24. proces evidence docházky (AV) (UC),(EK)  

25. proces ukončení pracovního poměru (JE),(VV),(VO),(EK) dtto  

26. proces agendy ukončení prac.poměru (PE) (EK)  

27. proces řízení lidských zdrojů (motiv.,školení,) (JE),(VO),(VV),(EK) dtto  

28. proces zpracování bankovních výpisů (UC) (EK)  

29. proces bezhotovostních plateb - tuzemsko (UC) (EK)  

30. proces bezhotovostních plateb - zahraničí (UC) (EK)  

31. proces řízení toku peněz (JE), (RE), (EK) dtto  

32. proces zpracování statistických výkazů (EK) (UC)  

33. proces zpracování ekonomických analýz (EK) (UC)  

34. proces účetní závěrky (UC),(EK) dtto  
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35. proces zpracování daňových přiznání (UC),(EK) dtto  

36. proces tvorby interních dokladů (UC),(EK) dtto  

37. proces účtové osnovy (UC),(EK) dtto  

38. proces čerpání úvěru (EK) (UC)  

39. proces zpracování cestovních příkazů (JE),(VV),(VO),(OM),…. (EK)  

40. proces zpracování knihy jízd (JE),(VV),(VO),(OM),(VU),(VN),(AV) (AV),(EK)  

41. proces tvorby skladových dokladů (VS),(VK),(VH),(KO),(AO) (EK)  

42. proces fyzické inventury skladu (VS) (EK)  

43. proces fyzické inventury majetku (EK),(AV) dtto  

44. proces pojištění externě (EK),(AV)  

45. proces Intrastat  externě (EK)  

46. proces směny EUR (EK),(VO) dtto  

47. proces obsluhy návštěv (AV) (AO)  

48. proces přijímání tel.hovorů (AV) (AO)  

49. proces kancelářských potřeb, MTZ (AV) (UC)  

50. proces evidence hovorů (AV) (OM)  

51. proces úklidu  (UK) externě  

52. proces generálního úklidu (AV) (VU)  

53. proces údrţby areálu firmy (VU) externě  

54. proces dispečinku - sběrnice úkolů (VO), (VV), (EK) dtto  

55. proces BOZP+PO (AV) (VK)  

56. proces evidence odpadů,obalů,hadrů(MEWA) (AV) (VK)  

57. proces archivace (EK),(UC),(AO),(AV),(VN) dtto  

 
 

4.4.1.3 REPORTY 

název   odpovědný   
  
náhradník poznámky 

1.  report ekonoma (VO), (VV), (EK) dtto  

2.  report chybových hlášení (AO), (VO) dtto  

3.  report toku plateb (EK), (UC) dtto  

4.  report mezd  (UC), (EK) dtto  

5.  report nákupčích (EK), (UC) dtto  

6.  report návratnosti investic (DHM) (EK) (UC)  

7.  report obratu zásob (EK) (UC)  

8.  report bodu zvratu (EK) (UC)  

9.  report směny EUR (EK), (VO) dtto  

10. report tel.hovorů (AV) (UC)  

11. report spotřeby PHM (EK) (UC)  

12. report domácích prací (EK), (UC) dtto  

13. report průměrné mzdy (EK), (UC) dtto  

14. report nakládání s odpady (AV) (VK)  

15. report údrţby (VU) (AV)  

 
 

4.4.1.4 SEZNAMY 

název   odpovědný                                                               náhradník poznámky 

1. seznam krizových čísel (AV) (UC)  

2. seznam smluv (AV) (EK)  

3. seznam pohledávek a závazků (EK), (UC) dtto  

4. seznam pojištění (AV) (EK)  

5. seznam přístupových hesel sluţeb (AV) (UC)  

6. seznam majetku (EK) (UC)  

7. seznam razítek (AV) (UC)  

8. seznam vydaných klíčů (AV) (UC)  

9. seznam a obsah archivačn. skříní (AV) (UC)  

10.seznam - podpisový řád (AV) (UC)  

11.seznam přístupových hesel pro PC stan. (AV) (VV)  

12.seznam mobilních telefonů (AV) (UC)  

13.seznam telefonních linek (AV) (UC)  

14.seznam normativů ekon.úseku (počty dokladů) (EK) (UC)  

15.seznam manuálů, katalogů a boxů v ek.úseku (EK) (UC)  

16.seznam revizí  (AV) (UC)  

17.seznam sběrnic (IS,TEL.,ÚDRŢBA) (AV) (UC)  
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4.4.2 PLÁNY, PROCESY, REPORTY A SEZNAMY VE VÝROBNĚ-TECHNICKÉM ÚSEKU 

 
4.4.2.1 PLÁNY 

název   odpovědný                                                               náhradník poznámky 

1. plán investiční (RE) (JE)  

2. plán úkolů (VV,VS,VN) (VV) (VS),(VN)  

3. plán přípravy forem a přípravků (VS) (VV)  

4. plán výroby vstřikovny (kapacita, směny) (VS) (VV)  

5. plán kooperací (VV) (VO)  

6. plán nákupu granulátu (MN) (VO)  

7. plán spotřeby chemie (VN) (SN)  

8. plán údrţby strojů vstřikovny (VS) (SE)  

9. plán údrţby strojů nástrojárny (VN) (SN)  

10.plán krizový vstřikovny (VV) (RE)  

 
 

4.4.2.2 PROCESY 

název   
 
odpovědný    

 
náhradník 

 
poznámky 

1. proces výroby výlisku (VS) (SE)  

2. proces rozjezdu a ukončení výroby (VS) (SE)  

3. proces uvolnění výroby (VS) (SE)  

4. proces odvádění výroby (VS) (SE)  

5. proces referenčního výlisku (VS) (SE)  

6. proces řízení neshody (KO) (VS)  

7. proces montáţe podsestav (VS) (SE)  

8. proces předání směn (VS) (SE)  

9. proces vývoje výrobku (VV) (VO)  

10. proces řízení projektu (VV) (EK)  

11. proces řízení smluv (VV) (EK)  

12. proces výroby nového nástroje (VV) (VN)  

13. proces poptávky-nabídky laser.stanice (VN) (SN)  

14. proces zakázky laser.stanice (VN) (SN)  

15. proces fakturace zakázky laser.stanice (VN) (SN)  

16. proces reklamace zakázky laser.stanice (VN) (SN)  

17. proces údrţby strojů vstřikovny (VS) (SE)  

18. proces údrţby strojů nástrojárny (VN) (SN)  

19. proces údrţby forem a přípravků (VN) (SN)  

20. proces opravy forem a přípravků (VN) (SN)  

21. proces odstávky vstřikovny (VS) (SE)  

 
4.4.2.3 REPORTY 

název  odpovědný 
 
 náhradník 

 
poznámky 

 
 

1. report výroby vstřikovny(výlisky,zmetky,granulát) (VS) (SE)  

2. report výkonu laser.stanice (VN) (SN)  

3. report výkonu nástrojárny (VN) (SN)  

4. report externí výroby – plast (VV) (VO)  

5. report externí výroby – nerez  (VV) (VO)  

6. report pohledávek laser.stanice (VN) (SN)  

7. report montáţe podsestav vstřkovny (VS) (SE)  

8. report vytíţenosti strojů vstřikovny (kapacity) (VS) (SE)  

9. report výroby dělníka vstřikovny (EAN tuţka) (DV) (SE)  

10.report nočních sluţeb vstřikovny (SE) (VS)  

11.report nákupčích úseku výroby (EK) (VV)  

12.report spotřeby granulátu a elektrické energie (VS) (VV)  

13.report zdvihů forem a přípravků (VS) (SE)  

 
4.4.2.4 SEZNAMY 

název   odpovědný                                                               náhradník 
 
poznámky 

1. seznam krizových čísel výr.-techn. úseku (VV) (EK)  

2. seznam forem (VV) (EK)  

3. seznam přípravků (VV) (EK)  

4. seznam plastových výlisků (VV) (VS)  
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5. seznam plechových výlisků (nerez) (VV) (VN)  

6. seznam zákazníků laser.stanice (VN) (SN)  

7. seznam pohledávek a závazků výr.-techn. úseku (VV) (EK)  

8. seznam manuálů, katalogů a boxů (VV) (EK)  

9. seznam klíčů výr.-techn. úseku (VV) (EK)  

10.seznam plechových skříní výr.-techn. úseku (VV) (EK)  

11.seznam nářadí vozíku laser.stanice (VN) (SN)  

12.seznam nářadí vozíku vstřikovny (VS) (SE)  

13.seznam návarových materiálů (VN) (SN)  

14.seznam referenčních výlisků (VS) (VV)  

15.seznam aktivních ploch mříţek (VV) (AO)  

 
 

4.4.3 PLÁNY, PROCESY, REPORTY A SEZNAMY V OBCHODNÍM ÚSEKU 
 

4.4.3.1 PLÁNY 

název odpovědný náhradník poznámky 

1. plán investiční (RE) (JE)  

2. plán úkolů (VO,OR,VK)kalend. (VO) (OR)  

3. plán nových výrobků (VO) (JE)  

4. plán odbytu (VE) (VO)  

5. plán vývozu (OR) (VE), (VO)  

6. plán kompletace  (VK) (VE)  

7. plán nákupu a spotřeby granulátu (MN) (VO)  

8. plán nákupu výlisků (VH) (VE)  

9. plán brigádníků kompletace (VK) (VE)  

10.plán operační kompletace (VK) (RE)  

11.plán krizový kompletace (VK) (RE)  

12.plán údrţby manipul.techniky (VN) (VV)  

 
 
4.4.3.2 PROCESY 

název   odpovědný   
  
náhradník poznámky 

1. proces přijetí objednávky (AO) (AV)  

2. proces fakturace (AO) (AV)  

3. proces expedice zboţí ČR (VE), (EX) (UC)  

4. proces expedice zboţí zahraničí (VE), (KO) (EX)  

5. proces vymáhání pohledávek (AO), (OR) (VO)  

6. proces uvedení nového výrobku na trh (VO) (OR)  

7. proces tvorby kusovníku a ceníku  (VV), (MN), (VK), (VO) (EK)  

8. proces péče o zákazníky-CRM (OR), (DE), (AO) (VO)  

9. proces získání zákazníka (OR), (DE) (VO)  

10. proces TPP a školení (OR), (DE) (VO)  

11. proces hodnocení odběratelů (OR), (VO) dtto  

12. proces propagace (AV) (VO)  

13. proces výběru a hodnocení dodavatelů (MN) (VO)  

14. proces příjmu zboţí (VH), (KO) (VE)  

15. proces reklamace (KO) (MN)  

16. proces kontroly kvality (KO) (MN)  

 
4.4.3.3 REPORTY 

název   
 
     odpovědný  

  
                                   náhradník   poznámky 

1.report dispečinku (RE) (VV)  

2.report prodejů dle skupin (koláče) (VO) (EK)  

3.report prodejů měsíční (VO) (OR)  

4.report prodejů výrobků (VO) (OR)  

5.report prodejů tuzemsko (VO) (OR)  

6.report prodejů zahraničí (OR) (VO)  

7.report prodejů po státech (OR) (VO)  

8.report prodejů dle filtru (RE,VE,ST,ZE,MS) (OR) (VO)  

9.report náběhu nových výrobků (VO) (VV)  

10.report 5P analýzy výrobků (VO) (EK)  

11.report 5P analýzy odběratelů (VO) (EK)  

12.report Hornbach (AO) (VO)  
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13.report odeslané pošty (AO) (VO)  

14.report dopravy zboţí (AO) (VO)  

15.report výkonu kompletace (linky+lidi) (VK) (VO)  

16.report výkonu dealerů (DE) (VO)  

17.report chybových hlášení (FA+EX) (AO) (VO)  

18.report cen strategických surovin (MN) (VO)  

19.report hodnocení dodavatelů (MN) (VO)  

 
4.4.3.4 SEZNAMY 

název   odpovědný                                                               náhradník 
 
poznámky 

1. seznam krizových čísel obchodního úseku (VO) (EK)  

2. seznam smluv odběratelů  (AO) (VO)  

3. seznam smluv na stojany (AV) (VO)  

4. seznam bonusů (AO) (VO)  

5. seznam kusovníků (EK) (VO)  

6.seznam EAN kódů  a obj.čísel výrobků (MN) (VO)  

7.seznam dodavatelů dle objemu (MN) (EK)  

8.seznam manuálů, katalogů a boxů (VO) (EK)  

9.seznam stojanů (košů) (AV) (VO)  

10.seznam průmyslových ochran (P,PV,OZ,Z) (VO) (UC)  

11.seznam atestů a certifikátů (AO) (VO)  

 

4.5 POŢADAVKY NA ZMĚNY  
4.5.1 ÚČETNICTVÍ 

- Provázanost dokladů 
- Zabezpečení propojení jednotlivých účetních roků (nejsou sledovány odděleně jako 

v MoneyS3) 
- Elektronický bankovní styk (automatizované nataţení bank.výpisu a příkazu) 
- Export do pdf, excel 
- Moţnost schvalovacího řízení (odsouhlasení dokladů před zaúčtováním) 
- Moţnost importu dat z excelu do IS 
- Připravenost na přechod na EUR 
- Uţivatelská tvorba pohledů a filtrů 
- Napojení na insolvenční rejstřík a ARES 
- Napojení na obchodní rejstřík 
- Sledování středisek, zakázek 
- Podpora Intrastat (statistika pohybu zboţí v rámci EU) 
- Podpora Ekokom (obalové hospodářství) 
- Podpora datových schránek 
- Upomínkové řízení 
- Odpadové a obalové hospodářství 
- Sledování majetku 
- Moţnost uzavřít a znovuotevřít účetní období 
- Moţnost uzavření daňového období (z hlediska DPH) nezávisle na účetním období 

4.5.2 FAKTURACE, OBCHOD 
- Propojení s pošt.systémem Pošta 2000 nebo jiným podobným programem České Pošty, 

popř. zajištění „balíkové agendy“ jiným vhodným způsobem 
- Tvorba vzájemných zápočtů 
- Upomínkové řízení 
- Moţnost zadání splátkového kalendáře, pozastávky 
- Informace o nedoplacených fakturách (moţnost zakázání fakturace) 
- Automatizace fakturace dle potřeb velkoobch.řetězců (elektronická fakturace) 
- Odběratelské a dodavatelské ceníky (řízení nákupu) 
- Propojení s e-shopem, tvorba e-shopu (B2B, B2C) 
- Více poboček na jednu adresu 
- Moţnost automatického generování objednávek 
- Moţnost blokace objednávek 
- Moţnost (automatického) potvrzování objednávek 
-  katalog nákupu s historií nákupu 
- Poznámky k jednotlivým objednávkám 
- Hodnocení dodavatelů, odběratelů 

4.5.3 CRM 
- řízení vztahu se zákazníky, propojení s PDA, popř. tablety (mobilní řešení pro 

„obchodníky“) 
- moţnost zadání rozsáhlého počtu různých cenových hladin 
- Evidence návštěv – záznam z jednání 
- Databáze fotek-stojany, bonusy, kredity, rabaty,… 
- Seznamy zákazníků dle odběru, rozklíčování odběru daných zákazníků, marţe,.. 
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4.5.4 SKLADY 
- Skladové hospodářství formou čárových kódů, mobilní terminály, plánování EAN pozice, 

tisk EAN etiket 
- Moţnost vyuţití stávajících terminálů (1ks Motorola MC9090 – operační systém Windows 

Mobile 5, 2ks Motorola MC9090 s rukojetí – operační systém Windows SE) 
- Moţnost ovládání skladů vč.tvorby dokladů přes terminály 
- Automatické generování objednávek na základě přednastavených minimálních stavů na 

skladové kartě 
- Organizace a řízení konsignačních skladů u našich zákazníků 
- Hlídání minimálního stavu zásob 

4.5.5 MZDY A PERSONALISTIKA 
- Komplexnost nového IS 
- Propojení na docházkový systém Anet Time, event. propojení na jiný doporučený 

doch.systém 
- Moţnost provázání výkonu výroby se mzdou včetně hodnotících kritérií 
- Zpracování mezd (měsíční mzdy, úkolové mzdy ve směnném provozu,….) 
- Zaúčtování mezd a jejich promítnutí v bance – omezení přístupových práv? 

4.5.6 SLEDOVÁNÍ VOZIDEL 
- Případné propojení se systémem GPS vč. mapové vizualizace polohy vozidel na monitoru 

v recepci 
- Evidence vozidel, automatizace knih jízd,…. 
- Upozornění na pravidelné prohlídky 

4.5.7 MANAŢERSKÁ NADSTAVBA 
- Řešení manaţerských výstupů dle potřeb vedoucích jednotl.oddělení a úseků 
- Variabilní tvorba excel.tabulek s napojením na inf.systém 
- Finanční plánování, rozpočetnictví 
- Plán zdrojů a výdajů, předpověď likvidity 
- Schopnost odhalit úzká místa ve výrobě, logistice, správě a ostatní rezervy podniku 
- Uţivatelská tvorba tabulek, grafů 
- Analýza výrobků (dle počtu ks, obratu, marţe v Kč, v %,…) 

4.5.8 PROJEKTY 
- Plánování a řízení projektů vč. zpětných vazeb 
- Projektové porady 
- Směrové plány projektů, milníky,…. 
- Gantt Chart diagram 
- Sledování financí projektů, Reporty 

4.5.9 VÝROBA 
- Kapacitní plánování 
- Plánování výroby vč.potřebných kapacit materiálových, lidských, výrobních  
- Definice plánovacích kalendářů pro jednotlivé stroje.  
- Moţnost vytvoření více kapacitních plánů.  
- Automatické generování výrobního plánu vč.propojení dílčích plánů podniku 
- Automatická optimalizace výrobních dávek. 
- Výpočet plánovaného data zahájení a ukončení jednotlivých operací i celého výrobního 

příkazu.  
- Moţnost ruční korekce vypočtených dat.  
- Zobrazení kapacitní vytíţenosti strojů, pracovišť nebo středisek.  
- Zobrazení časového průběhu výrobních operací.  
- Vyčíslení úspor při optimalizacích (porovnání zadaných období) 
- Technická příprava výroby 
- Efektivní tvorba výrobní dokumentace a techn. postupů 
- Evidence vyráběných dílů, kusovníků a konstrukčních rozpisek. .  
- Evidence přípravků a nářadí.  
- Přiřazení libovolného počtu nářadí k operaci technologického postupu.  
- Definice alternativních (náhradních) materiálů. 
- Průkazné termínové změnové řízení se zachováním historie změn.  
- Kopírování výrobní dokumentace podle vzoru.  
- Moţnost vkládání popisů a obrázku u kaţdé operace postupu.  
- Kalkulace ceny výrobků a jejich komponent.  
- Výpočet cenové kalkulace zakázky v jednotlivých poloţkách kalkulačního vzorce.  
- Zjištění kapacitní vytíţenosti jednotlivých pracovišť.  
- Porovnání materiálové potřeby se stavem skladu.  
- Řízení výroby     - výrobní příkazy formou pasivních informačních monitorů ve vstřikovně, 

kompletaci  
     a expedici  
    - zobrazování výrobních příkazů s dostatečným časovým  
      předstihem pro konkrétní pracovníky  
    - zobrazování kompletačních průvodek vč. stavu plnění výrobního  
      příkazu 
    - odvádění výroby formou EAN čteček zaměstnancem dle výrobních 
příkazů 

- Tvorba plánu a evidence zakázek (plán spotřeby materiálu pro výrobu) 
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- Rozpad plánu finálních výrobků do jednotlivých komponent.  
- Zadání a sledování výroby.  
- Tisk mzdových lístků, průvodek a podkladů pro řízení výroby.  
- Evidence úkolových a časových mezd pracovníků.  
- Evidence zmetků a nákladů na zmetky.  
- Vyhodnocení a přehled opravitelných zmetků.  
- Sledování zmetků podle druhu závad.  
- Komplexní přehled o rozpracované výrobě.  
- Porovnání materiálové potřeby se stavem skladu.  
- Automatické generování objednávek na materiály.  
- Porovnání potřeby polotovarů se stavem výrobního meziskladu.  
- Tvorba sestav pro přehled o rozpracované výrobě.  
- Sledování a evidence kooperací, generování objednávek na kooperaci.  
- Evidence ostatních přímých nákladů ve výrobě.  
- Vzorkování a uvolňování do výroby 
- Bilance zdvihů forem a výroby, bilance spotřeb, zmetků,… 
- Řízení jakosti 
- Tvorba kontrolních plánů 
- Databáze vyráběných a nakupovaných dílů 
- Tvorba , řízení a změnování technologických postupů, výrobních, procesních, montáţních 

a kontrolních návodek 
- Evidence a řízení vstupních přejímek – ověřování nakupovaných dílů a hodnocení 

dodavatelů 
- Management neshody 
- Servis a údrţba strojového parku a technologií 
- Automatické a pravidelné monitorování stavu strojů a zařízení  
- Sledování a návrh údrţby na základě různých kritérií   
- Sledování nákladů vynaloţených na údrţbu 
- Záznam o kaţdém servisním zásahu 
- Evidence zpoţdění údrţby   
- Vyhodnocení nákladů na údrţbu 
- Vytváření tzv. Karty údrţby + moţnost vkládání obrázků 
- Objednávky servisu. 

 
 

4.5.10 OPTIMALIZACE PROCESŮ VÝROBY 
 

 
EKONOMICKÝ ÚSEK 

ICT - AGENDA - FINANCE - PERSONALISTIKA - ŘÁDY - SMĚRNICE - ŠKOLENÍ 

 
ÚDRŢBA - BOZP - PO - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

                   

                   

 
OBCHODNÍ ÚSEK VÝROBNÍ ÚSEK ? OBCHODNÍ ÚSEK 

 NÁKUP 
SKLAD 

KOMPONENTŮ 
NÁSTROJÁRNA VSTŘIKOVNA 

KOMPLETACE          
- PODSESTAVY              
- NA LINKÁCH        

SKLAD EXPEDICE FAKTURACE 
EXPEDICE             
ČR + ZAHR 

  EXT. DOPRAVA 

 

 

 

LOGISTIKA + KVALITA (VSTUPNÍ, MEZIOPERAČNÍ, VÝSTUPNÍ) 

                   

                   

 
UKAZATELÉ ODDĚLENÍ 

 

- poč. dodavat. - počet druhů - stř. opravy - vstřikování - kompletace - počet druhů - fakturace - exp. zahraničí - nakládka 

 

- slevy/rok   (unifikace) - čištění forem - přestavby forem - podsestavy   výrobků   ČR + zahraničí - exp. tuzemsko - pojištění  

 

- změna dodavat. - sklad. zásoba - navařování - údrţba strojů - linky - sklad. kapacita - celnice - balík celý   dopravy 

 

- smluvní vztahy           ? M - údrţba strojů - mezioperační - mezioperační            ? M - obj. dopravy - balík balený - ochrana proti 

 

- rámec financí na - kapac.pal.míst - kooperace   kontrola   kontrola - kapacita pal. - prohlášení o - nakládka pošta   vlivům počasí 

 

  nákup   na [SKO]   - směnný provoz - údrţba strojů   míst na [SEX]   shodě - profibalík 24 h - hmotnost 

 

- vstupní kontrola - manipulace s       - manipulace se  - pošta list. - výstupní  - čas reakce 

 

    materiálem         zboţím   zásilek   kontrola - cena dopravy 

 

  - optimalizace               

 

    sklad.zásob               

                   

                   

 
PARAMETRY ODDĚLENÍ (POČTY - KS, PALETY, FA, OBJ., KAMIONY) 

 
OBJ Kč PALET 

VÝROB
KŮ 

ČIŠTĚ
NÍ 

STŘ. 
OPR. PALET 

VÝROB
KŮ PALET 

VÝROB
KŮ 

PALET - 
ČR 

VÝROB
KŮ - ČR FA ČR FA ZAHR 

PALET - 
ZAHR 

VÝROB
KŮ - 

ZAHR OBJ. KAM. 

R  400 32,4 mil.  1920   202 500 2088 3,9 mil. 1920 2,1 mil. 1440 14 mil. 8 tis. 140 960 720 tis. 140 140 

M 33 2,7 mil. 160   18 40 180 0,33 mil. 160 180 tis. 120 72 tis. 660 12 80 60 tis. 12 12 

D 1 0,14 mil. 8   0,8 2 6 11 tis. 8 9 tis. 6 6 tis. 33 0,6 4 3 tis. 0,6 0,6 
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4.5.11 PROCESY 
- Optimalizace a minimalizace procesů napříč firmou 
- Řízení podnikových činností dle konstrukce procesů 

4.6 POŢADOVANÝ OBSAH DODÁVKY IS 
- Komplexní IS vč. implementace, zaškolení a poimplementační podpory 
- V průběhu implementace nového IS připomínkové řízení uţivatelů 
- Zachování či zlepšení stávajících procesů dle zpracované procesní analýzy 
- Technická a legislativní podpora v následujících cca 10 letech 
- Dodávka nového serveru, aby splňoval hardwarové poţadavky budoucího systému 
- Analýza síťové infrastruktury a realizace poţadovaných změn 
- Analýza stávající kancelářské techniky s návrhy na případné změny koncových stanic tak, 

aby tato zařízení splňovala hardwarové poţadavky budoucího systému (PC, tiskárny, 
monitory, scanner,….) 

- Počet uţivatelů – 22 
 
 

4.7 POŢADOVANÁ VIZUALIZACE NA PC MONITORECH (KONCOVÝCH UŢIVATELŮ) A INFORMAČNÍCH (PASIVNÍCH 
MONITORECH) VE VÝROBĚ 
 

PC MONITORY V EKONOMICKÉM ÚSEKU 

 

INFORMAČNÍ PASIVNÍ MONITOR V EKONOMICKÉM 
ÚSEKU 

 

(EK) PS + PI + PU 
Plán plateb 
Plán hospodaření vs. skutečnost 
Report ekonoma 
Stavy na účtech 
 

 

(UC) PS + PI + PU 
 

 
 

kamerový systém mapová vizualizace pohybu 
dealerů 

 

(AV) PS + PI + PU 
 

(VU) PS + PI + PU  
 

PŘÁNÍ 
 

VÍTÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ 

 

(AO) PS + PI + PU 

Pohledávky a závazky 

 

(RE) PS + PI + PU 
Stavy na účtech 
Stav závazků a pohledávek 
Report dispečinku 
Report z porad 
Stav projektů 

 
 

NEPŘÍTOMNOST 
ZAMĚSTNANCŮ 

 

PC MONITOR V ÚSEKU STAVEBNÍ VÝROBY 

 

INFORMAČNÍ PASIVNÍ MONITOR V ÚSEKU STAVEBNÍ 
VÝROBY 

 

 (OM) PS + PI + PU 

            plán projektu stavební výroby 
           stav zakázek 

   

 

PC MONITORY VE VÝROBNĚ-TECHNICKÉM ÚSEKU 

 

INFORMAČNÍ PASIVNÍ MONITOR VE VÝROBNĚ-
TECHNICKÉM ÚSEKU 

 

(VV) PS + PI + PU 
plán přípravy forem a přípravků 
Plán výroby vstřikovny 
Plán kooperací 
 
 

 

(VS) PS + PI + PU 
Plán přípravy forem a přípravků 
Plán výroby vstřikovny 

 
 

PLÁN VÝROBY 
VSTŘIKOVNY 

 

PLÁN PŘÍPRAVY 
NÁSTROJŮ 

 

(VN) PS + PI + PU 
Plán přípravy forem a přípravků 

 

(LO) PS + PI + PU  
 

PLÁN VSTŘIK. 
KOOPERACE 

 

PLÁN NEREZ 
KOOPERACE 

 

(KO) PS + PI + PU 
Reklamace  
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PC MONITORY V OBCHODNÍM ÚSEKU 

 

INFORMAČNÍ PASIVNÍ MONITOR V OBCHODNÍM 
ÚSEKU 

 

(VO) PS + PI + PU 
Plán plateb 
Report ekonoma 
Plán vývozu 
Plán odbytu 
Pohledávky a závazky           

 

(OR) PS + PI + PU 
Plán odbytu 
Pohledávky zahraničí 

 
 

PLÁN KOMPLETACE 
 

PLÁN EXPEDICE 

 

(MN) PS + PI + PU 
Plán nákupu 
 

 

(VH) PS + PI + PU 
Stav zásob 
Vystavené objednávky 

   

 

(VE) PS + PI + PU 
Plán odbytu 

 

(VK) PS + PI + PU 
Plán kompletace 
 

   

 
 
 

4.8 POČET ZPRACOVANÝCH DOKLADŮ AGENDY HACO ZA ROK 2010 
 

Pracovní pozice Činnosti – spravované dokumenty - úkoly 
Počet (ks) za 

rok 
Průměr (ks) 

za měsíc 

(EK) 
EKONOM 

- majetek – zařazení 
- majetek – vyřazení (vč. odštěpení) 
- cestovní zprávy 
- směna eur – CITI 
- zápisy z porady správy 
- faktury přijaté zahraniční 

36 
286 
15 
5 
51 
13 
 

3 
24 
1 

0,5 
4 
1 

(UC) 
ÚČETNÍ 

- faktury přijaté tuzemské 
- dobropisy přijaté 
- banka - příjem 
- banka - výdej 
- pokladní doklady příjmové (hlavní i provoz.pokl.) 
- pokladní doklady výdajové (hlavní i provoz.pokl.) 
- závazky 
- pohledávky 
- interní doklady 

1139 
58 

4416 
2426 
438 
1112 
948 
34 

383 
 

95 
5 

368 
202 
37 
93 
79 
3 
32 

(PE) 
PERSONALISTKA 

- zpracování mezd - počet zaměstnanců 
- výkazy na sociálku 
- přijato nových zaměstnanců (vč. brigádníků) 
- ukončeno pracovních poměrů 

 
35 
10 
6 

48 
3 
1 

0,5 

(AV) 
ASISTENTKA 

VEDENÍ  

- boxy zařízení 
- nové smlouvy 

 

8 
43 

1 
4 

(FA) 
FAKTURANTKA 

- dobropisy vystavené 
- faktury vydané zahraniční 
- faktury vydané tuzemské 
- příchozí telefony celkem 
- telefony se zákazníky 
- přímí prodej 
- obslouţeno návštěv 
- tisk ceníků 
- reklamace 
- kalkulace export 
- výkazy ČSU 
- pošta – ks obálek 

53 
116 
7385 
900 
720 
371 
120 
1200 
24 
12 
10 

3345 

4 
10 

615 
75 
60 
31 
10 

100 
2 
1 
1 

279 
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(LO) 
LOGISTIK 

- přijatý dodací list vstřikovna 
- přijatý dodací list hlavní sklad 
- přijatý dodací list expedice 
- převodky (STORE) 
- převodky vstřikovna – hlavní sklad 
- převodky vstřikovna – konsignační sklad 
- převodky kompletace – hlavní sklad 
- převodky kompletace – expedice 
- převodky kompletace – konsignace 
- převodky hlavní sklad – vstřikovna 
- převodky hlavní sklad – kompletace 
- převodky hlavní sklad – expedice 
- převodky expedice - konsignace 
- převodky expedice – export 
- převodky  konsignace - vstřikovna 
- skladové výdejky – ostatní 
- skladové výdejky – kompletační sklad 
- skladové výdejky – hlavní sklad 
- skladové výdejky - expedice 
- skladové výdejky – konsignační sklad 
- výroba vstřikovna 
- výroba kompletace 
- výroba hlavní sklad 

23 
243 
13 

807 
135 
6 
6 

300 
1 
1 
15 
1 
48 
1 
4 
29 
6 
70 

6936 
10 

149 
296 
69 

 
 

2 
20 
1 
67 
11 
0,5 
0,5 
25 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
2 

0,5 
6 

578 
1 
12 
25 
6 

 
 

INTERNÍ PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ – BODY 

 

Zpracované poţadavky jednotlivých uţivatelů: 

 

FAKTURACE (Michaela Gadasová) 
- moţnost odesílání z databáze kontaktů info o cenách, nových výrobcích 
- neomezený počet cenových hladin (ceny dle zákazníků) 
- moţnost oprav ve faktuře, např. aţ po její realizaci bude faktura poslána do systému k expedici (stav předpřipravenosti faktur – tlačítko 
pro realizaci….) 
- upozornění na zdvojení adres v databázi 
- při zadávání objednávky – počet ks balení patrný ze systému 
- při vystavení objednávky rezervace zboţí a následné upozornění, pokud by nebylo skladem 
- moţnost pracovat při rozpracovaném dokladu – částečné uloţení a přesun do jiné agendy v systému (např. při rozpracované faktuře 
moţnost nahlédnout na nezaplacené faktury atd.) 
- zaloţení váhy, typ materiálu, typ balení, počty ks balení do kusovníku, aby při vytvoření dodacího listu byla ze systému vypočítaná 
váha, počet kartonů 
- výpočet kalkulací (pro země mimo EU) 
- pro vyclení – vysčítání poloţek dle celní nomenklatury + hodnota zboţí a váha (celní nomenklatura např. na kmenové kartě,…) 
- při změně cen moţnost zadat procento navýšení nebo poníţení cen u všech nebo u vybraných druhů výrobků u jednotlivých 
zákazníků 
- návaznost tvorby dokladů: objednávka – výdejka ze skladu – dodací list - faktura 

ASISTENTKA VEDENÍ (Milada Suchánková) 
EKOKOM (obalové hospodářství)  

- Moţnost členění jednotlivých druhů obalů k výrobkům 
- Přidělení váhy k obalům 
- Rozdělení tuzemsko X zahraničí – z faktur, poloţky faktur 

OBJEDNÁVKY 
- Při neúplné dodávce odečíst dodané mnoţství z objednávky – při naskladňování (propojení) 

HLAVNÍ ÚČETNÍ (Hana Havlínová) 
Vše, co je v dokumentu k 2.kolu obsaţeno – zejména: 

- Provázanost dokladů s bankou = automatické párování úč.dokladů (pokl.dokladů+faktur+ost.dokl.) 
- Omezení přístupových práv ve mzdách a bank.dokladech, kde jsou mzdy obsaţeny 
- Moţnost tvorby účetních sestav – saldo, sledování pohledávek a závazků, kde lze nastavit různé filtrování – splatnost, měny, 

zákazníci a dodavatelé (viz dynamic report) 
- Moţnost tvorby mzdových a personálních sestav – pro zdr.pojišťovny+OSSZ, různé sestavy pro ostatní státní instituce, úřady 

práce apod., ale i sestavy pro vyuţití ve firmě HACO (uţivatelské nadefinování parametrů sestavy – např. jméno, 
prac.zařazení, datum nástupu,….) 

KOMPLETACE (Dalibor Hájek) 
- Jeden systém plně nahrazující dosavadní dva 

Zjednodušení některých procesů: 
- sledování stavů a inventur na kompletaci dochází jen mezi pracovníkem a jedním IS 
- odbourání rozdílů v počtech mezi STORE a MONEY 
- zamezení toho, aby se při výrobě dostal do záporných hodnot 
- hlídání terminálem při výrobě, aby ţádný z komponentů se nedostal do záporu-ohlášení ihned při výrobce v terminálu 
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- poţadavek, aby nový IS vytvářel všechny potřebné dokumenty potřebné k celkovému chodu při výrobě (odbourání 
excel.tabulek) 

- při výrobě by měl IS zjistit, ţe k výrobě nejsou potřebné komponenty a výlisky na skladě kompletace 

EXPEDICE (Michal Ondrejkovič, Vladislav Kadeřábek) 
Zamezení vzniku následujících chyb a nedostatků: 

- při kontrole vývozu v terminálu dochází při chvilkové nečinnosti k přechodu do úsporného reţimu, kdy displej zhasne. Kdyţ 
chceme pokračovat, STORE 3, který je v terminálu, nahlásí chybu a program spadne. Kontrola vývozu se musí opakovat – 
tento problém se řeší ve všech činnostech terminálu (příjem, naskladnění, přeskladnění, výroba) – moţný vyník WIFI?! /Při 
naskladnění program nahlásí chybu, ale nevypne se/ 

- systém napíše, ţe poloţka byla naskladněna, ale kdyţ se pozice ověří, zboţí tam není, zůstalo v naskladnění. 
- Store 3 v terminálu neumí při přeskladňování ze skladu na sklad či při výrobě vymazat poloţky v seznamu, které chceme 

převést. Umí pouze zrušit tento převod. 
Př.: chci převést 10 poloţek po 10 ks z EM na odpisovou pozici OSEX. Jedna z poloţek ale způsobí, ţe převod nebude 
moţný. Místo 10 ks jich je na EM 9 ks. Program napíše pouze, ţe přeskladnění nejde provést – poloţky nejsou na zvolené 
výchozí pozici. Takţe nevíme, jaká je to konkrétní poloţka a kolik ks. Navíc chybí moţnost takovou poloţku ze seznamu 
odebrat a pokračovat v převodu. 

- Nový systém by měl být jeden a měl by umět všechny kladné věci, který přinesl store a money bez chyb a časových ztrát 

HLAVNÍ SKLAD (Václav Borna) 
- Můţe mobilní terminál přivézt účetní program do mínusu? 
- Budou pohyby z hlavního skladu plně nezávislé na vědomí vedoucího hlavního skladu či nikoliv? (důvod – např. inventarizace 

ve Store) 
- Pro potřeby hlavního skladu by uvítal konfrontaci Store a nového programu 

VSTŘIKOVNA (Pavel Roubíček, Petr Dostrašil) 
PLÁN SPOTŘEBY GRANULÁTU 

- Měsíční plán spotřeby granulátu – přestavby forem (nástrojárna) 
- (výroba na jednotlivých lisech) – která forma se můţe kam dát + jaký materiál (originál-šrot) 
- Nastavení počtu – spotřeba (automatické nastavení – odstřik?) 
- Moţnost změn – počet, materiál, změna naplánovaného – vygenerovaného plánu 
- Měsíční plánovýkaz 
- Měsíční plán sluţeb – roční plán sluţeb 
- Skutečná docházka – vykázání hodin (fond prac.doby) + svátky-dovolená+denní a noční směny 
- Moţnost změny jmen + brigádníci 

BILANCE SPOTŘEBY GRANULÁTU (skutečná) 
- Měsíční bilance spotřeby granulátu – jednotlivé stroje, celkem – spotřeba granulátu (druh, originál, šrot + jaký) 
- Vykázání zabalené výroby (OK) 
- Vykázání zmetků (různé vady) strojů – spotřeba granulátu (druh, originál, šrot + jaký) 
- Vykázání zmetků lidí – obsluha 
- Graf za měsíce v roce 
- Měsíční spotřeba energie  

 
- Vše se automaticky převádí do roční bilance spotřeby granulátu 
- Roční zdvihy forem + zmetky forem 
- Roční bilance zmetků + (%) 

ZAPISOVÁNÍ VÝROBY 
- Obsluha načte svou výrobu za směnu (čárový kód) do pistole (ráno + večer – pouze kontrola správnosti) 
- Převod do systému potvrdí nadřízený 
- S potvrzenou výrobou se automaticky převede i materiál + se vyrobí šrot (moţnost odpisu) 
- Moţnost upravit počet kusů v krabici 
- Upozornění na minimální zásobu daného odpisovaného materiálu 

konsignační sklad 
- Zaznamenání aktuálního stavu výlisků, zmetků a granulátu 
- Co je k dispozici v konsignačním skladu 
- Co je skladem v HACU 
- + návaznost na sklad granulátu (konsignace) 
- S naplánováním výroby do konsignačního skladu systém upozorní na nutnost dodání materiálu (kolik) 

SERVIS A ÚDRŽBA STROJŮ: 
- jednotlivé rozdělení strojů 
- objednávání servisů 
- historie závad na daném stroji 
- náklady na opravy v daném roce 
- historie výměn olejů + plánování příští výměny + zapisování rozborů olejů a filtrace 
- kontakty na dané servisy nebo dodavatele 
- historie vyměněných dílů dle záruky na dílu od výrobce 
- pravidelná údrţba strojů (týdenní a měsíční). Kontrola oleje, filtrů, kluzkých částí,… 
- manuály k údrţbě strojů 
- vkládání obrázků 
- návrhy na zlepšení 

OBCHOD (Jan Hájek) 
- ICT by měl být kompatibilní s programem České pošty (smluvní dodavatel), tisk štítků,… 

(nyní vyuţíváme program Pošta 2000, sluţba Obchodní balík; od 1.7.2012 však Obchodní balík platit nebude) 
- Externí připojení do: ICT systému, pošta (Outlook) 
- Více cenových hladin 



  
 

- 18 - 

 
Smlouva o dílo k veřejné zakázce „Dodávka ICT řešení“ pro projekt „Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. 

reg.č. 2.2 ITP03/520“ 

 

NÁSTROJÁRNA (Tomáš Červinka) 
- evidenční karta forem (nastavení určitého počtu zdvihu nástroje pro určení údrţby nástroje – ţivotnost; sčítání zdvihů forem) 
- chemie pro výrobu (evidence, minimální mnoţství na skladě, objednávky, nabídky) 
- výroba (příprava forem na výrobu + výměna tvarů) 
- manipulační technika – časový úsek pro servis (nastavení) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

- 19 - 

 
Smlouva o dílo k veřejné zakázce „Dodávka ICT řešení“ pro projekt „Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. 

reg.č. 2.2 ITP03/520“ 

 

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Název položky 
Jedn. 

cena bez 
DPH v Kč 

Celková 
cena bez 
DPH v Kč 

DPH 
celkem v 

Kč 

Sazba 
DPH v 

% 

Celková 
cena vč. 
DPH v Kč 

Upřesnění 

Software 

SW pro e-mailovou komunikaci 
   

  Komplexní produkt pro e-mail.komunikaci a 
týmovou spolupráci pro 15 uţivatelů 

Antivir. program      (20x pro PC, 2x pro servery) 

SW Office pro 15 stanic      Kancelářský balíček 

SW pro zálohování, obnovu a práci 
s diskovými oddíly 

   
  pro 2 servery 

Grafický SW  
   

  sada nástrojů pro graf. návrhy tištěného 
obsahu, webů, elektronických knih apod. 

SW na monitoring PC       Pro 20 uţivatelů 

SW pro datab.server pro 15 uţivatelů       

SW SQL server 2008 Standard R2 
64bit + 16CAL 

   
   

SW pro terminál. server pro 15 
uţivatelů 

   
   

Terminálové licence pro vzdálený 
přístup 

   
   

Informační systém – licence + 
implementace + instalační práce + 
analýzy 

   
  Pro 22 uţivatelů (15 současně pracujících 

uţivatelů, 1 licence pro terminály, 6 licencí 
pro dotykové monitory) 

docházkový systém       

Operační systém pro 14 PC        

Software celkem                                                                      

Hardware 

HW zařízení umoţňující výkon 
aplikace pro e-mailovou komunikaci 

   
  pro 15 uţivatelů 

UPS - napájecí zdroj 2ks      Výkonný záloţní zdroj pro 2 servery 

2x SWITCH 48 portů      Výkonný switch – 24 portů Gigabit 

terminál 1ks    
  vč. SW: s oper.syst.; přenosný terminál pro 

sběr dat 

externí HDD na manuál.záloh.       

4x Tablet      vč. SW: s oper.syst.  

Diskové pole-zálohovací zařízení       

HDD pro NAS 1TB/Raid edition      5 ks 

12xPC       min.: paměť: 4GBRAM, pevný disk: 500GB 

2xPC s lepší grafickou kartou    
  min.: paměť: 16GBRAM, pevný disk: 

1000GB 

14xLED Monitor      LED monitor – min.: 22" Monitor 

2xplechová PC skříň       

5xodlehčený bezdrátový terminál       

multifunkční tiskárna    
  Vč. SW pro zmapování přesného počtu 

výtisků na jednotlivých zařízeních 

regál-stojan-průmysl.rozvaděč       

HW databázový server    
  Rackový server, min.: 1xCPU QuadCore 

2,13GHz, 36GB DDR3 1333MHz 

HW terminálový server a domain 
controler 

   
  Rackový server, min.: 1xCPU QuadCore 

2,13GHz, 36GB DDR3 1333MHz 

HW jednotky pro monitoring vozidel      8 ks 

Hardware celkem                                                                                                        

CELKEM  SOFTWARE + 
HARDWARE                              
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE BEZ PŘÍLOH 
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY POSKYTOVATELE 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
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Příloha č. 5 Smlouvy o dílo 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
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Příloha č. 6 Smlouvy o dílo 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
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Příloha č. 7 Smlouvy o dílo 

UJEDNÁNÍ O ROČNÍM UDRŽOVACÍM POPLATKU 
 

(PO DOBU PRVNÍCH 4 LET NÁSLEDUJÍCÍCH PO ROCE OSTRÉHO NÁBĚHU) 
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Příloha č. 8 Smlouvy o dílo 

UJEDNÁNÍ O ROČNÍM POPLATKU ZA PODPORU A SERVIS 

(PO DOBU PRVNÍCH 4 LET NÁSLEDUJÍCÍCH PO ROCE OSTRÉHO NÁBĚHU) 
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Příloha č. 9 Smlouvy o dílo 

UJEDNÁNÍ O DOBĚ SERVISNÍ POHOTOVOSTI V POČTU HODIN DENNĚ 
 


