
Běžný osobní vlak přijíždějící 
do menší stanice Perečín.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

INFORMAČNÍ SYSTÉM ESO9 
PRO PODPORU ŘÍZENÍ 
PROJEKTŮ A ZAKÁZEK
Představujeme Vám nástroj pro řízení projektů a zakázek, který 
lze využít v různých oblastech činností firem. Tedy tam, kde je 
zapotřebí plánovat a koordinovat větší množství různých činností 
s mnoha lidmi. Předkládaná případová studie byla zpracována 
pro řízení projektů v oblasti stavebnictví.

VÝHODY 
nasazení projektového 
řízení přímo v IS ESO9:

▶ Komplexní informační systém           
s podporou vedení projektů (vše
na jednom místě) - propojení                    
s ostatními oblastmi (evidence
faktur, pošty, nedokončené výroby, 
účetnictví, dokumentové databáze 
– DMS).

▶ Zpracování dle individuálních po-
třeb zákazníka. Škálovatelnost ne-
jen projektové evidence, ale celé-
ho systému ESO9.

PŘÍNOSY
nasazení projektového 
řízení přímo v IS ESO9:

▶ Úspora času při vytváření nabídek
na základě zkušeností z předcho-
zích projektů (výsledků).

▶ Detailní přehled o průběhu a zis-
kovosti projektů a z toho plynoucí
úspora a snížení finančních nákla-
dů.

▶ Zefektivnění a zvýšení produktivi-
ty práce díky workflow.

▶ Zvýšení kvality finančního repor-
-tingu.

▶ Snadné a rychlé vyhodnocování
dat.

▶ Automatizace v jednotlivých pro-
cesech (oblastech).

JAK PROBÍHÁ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V IS ESO9
V rámci řízení projektů v informačním systému ESO9 nabízíme škálovatelnost řešení. 
Pro společnosti různých velikostí je možno využít zjednodušené či naopak velmi kom-
plexní práce s projekty.

Diagram procesu jednoduché evidence projektů

Diagram procesu komplexního řešení projektů



FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Každý projekt zahrnuje tři základní fáze: předinvestiční, 
investiční a provoz spolu s vyhodnocením. 

1. Předinvestiční fáze
Jedná se o nejdůležitější část celého projektu, která zahrnuje 
jeho předběžné plánování a přípravu. Je nutné zejména 
provést stanovení cílů, definovat jak těchto cílů dosáhnout 
a z různých variant řešení projektu vybrat tu, která nejvíce 
odpovídá našim potřebám. Z pohledu firmy, která je externím 
dodavatelem projektu, je důležité, že na konci této fáze 
dochází k rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí projektu.

2. Investiční fáze
Prvním krokem této fáze je přidělení zod-
povědnosti a pravomocí osobě známé jako 
manažer projektu. Dochází k detailnímu 
zpracování plánů nezbytných k realizaci pro-
jektu. Probíhají výběrová řízení a kontraktace 
dodavatelů. Důležitou částí je samozřejmě 
samotná realizace projektu.
V informačním systému ESO9 je možné vést 
evidenci projektů vícero způsoby - od jedno-
duchých projektů s plánováním za agrego-
vané celky po řešení velkých projektů, které 
lze rozdělit do oddělených celků pro vyhod-
nocování tzv. podprojektů s komplexním ře-
šením nákladů. Dále si popíšeme nejkom-
plexnější variantu, přičemž komplexnost 
evidence každého nasazení je daná velikos-
tí, strukturou a zaměřením každé společ-
nosti a tvoříme ji na míru.
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V informačním systému ESO9 pro 
tuto fázi vedeme agendu obchodních 
případů od jednoduché evidence 
s propojením na dokumentovou 
databázi, do které se ukládá kalkulace 
ze speciálních kalkulačních programů, 
po možnost kompletního rozplánování 
nákladů a výnosů, a to i po jednotlivých 
celcích, stejně jako se posléze povede 
investiční fáze projektu. Z úspěšných 
obchodních případů lze jednoduše 
zakládat zakázky (investiční fáze 
projektu) s možností přenosu veškerých 
potřebných informací.

Prvky určující projekt

Jedno z profi řešení evidence obchodních případů u zákazníka

Příklad hlavní strany projektu/zakázky



Plánování nákladů
Dle zvyklostí lze plánovat náklady různými 
způsoby. Nejčastěji se však používá oře-
zání tržeb o plánovaný zisk, režii, ostatní 
náklady jako cestovné, o náklady na re-
prezentaci, drobná vydání, o rezervu na 
odměny a další. Ze zbytku lze naplánovat 
vlastní výrobní náklady na realizaci pro-
jektu. Způsob plánování v informačním 
systému ESO9 přizpůsobujeme firemním 
zvyklostem zákazníka.

Výrobní náklady rozdělujeme:

Vlastní práce - lidské zdroje - plánují se za celky (např. profese, 
skupiny). Ke každému celku lze naplánovat hodiny za typ zaměst-
nance a jeho náklad a posléze přiřadit konkrétního zaměstnance                  
i s upřesněním jeho hodinové sazby. Při takovémto plánování lze 
řešit kapacitní výhled vytíženosti jednotlivých pracovníků jako 
podporu pro plánování dalších projektů.

Vlastní materiál - plánuje se za skupiny materiálu, které se ná-
sledně na zakázku vyskladňují.

Přehled o plánování lidských zdrojů pomocí Ganttova grafu

Přehledová strana projektu s podprojekty

Interní kooperace - naplánuje se cena, která se domluví s kooperu-
jícím střediskem, a založí se vnitrofiremní zakázka, která dle potřeb 
společnosti může být zjednodušená nebo může kopírovat strukturu 
nosné zakázky.

Externí kooperace - podporuje tvorbu výběrových řízení, ze kterých 
vznikne externí kooperant. Případně jej naplánujeme přímo. Pro ex-
terní kooperaci nabízíme generování objednávek, sledování plnění   
a následného přiřazení faktury od kooperanta.



Průběžná finanční kontrola
Průběžně se zakázky mohou kontrolovat z pohledu jednotlivých měsíců za všechny zakázky prostřednictvím tabulkových přehledů nebo z pohledu 
stavu jednotlivých zakázek pomocí specializovaných formulářových sestav.

3. Fáze vyhodnocení
Tato fáze je stejně důležitá jak pro zadavatele projektu, tak i pro budoucího uživatele výsledku projektu. Ten si na základě poznatků a vyhodnocení 
průběhu projektu může vytvořit potřebný nadhled do budoucna pro realizaci podobných projektů.

Dokončení projektu bývá spojeno s několika úkoly:

Kontrola - zda je vše vyfakturováno, vykázáno a došly všechny faktury.
Vyhodnocení ziskovosti projektu, rozdělení prémií (možné za pomocí 
nástrojů v IS ESO9).
Archivace - vedoucí projektu připraví podklady k archivaci a odevzdá 
veškerou dokumentaci do spisovny, vše lze realizovat v IS ESO9.

Projekt se uzavírá poté, co jsou všechny zmiňované úkony s dokončením projektu hotové.

Oblast projektového řízení není součástí produktu ESO9 Start, protože se jedná o oblast, která je vždy řešena na míru  pro jednotlivého zákazníka. 
Nabízíme ji proto v rámci profi řešení.

Petr Šitych

Příklady sestav pro finanční přehled

Výhled - zakategorizování projektu pro čerpání informací pro 
nabídky obdobných zadání, tvorba referenčních dokumentací.
Reference - každý ukončený projekt může následně sloužit 
jako referenční zdroj pro případné budoucí projekty stejného 
charakteru.

Plnění plánu – skutečnost

Zaměřuje se zejména na kontrolu:

▶ Lidských zdrojů společnosti - zaměstnanci si vykazují odpracovanou
dobu na zakázky (konkrétní profese), které mají otevřené, čímž přes
svou hodinovou sazbu finančně zatěžují konkrétní zakázky.

▶ Materiálu - materiál se výdejkou vyskladní na zakázku.
▶ Interní kooperace - vnitrofakturují se, a to buď průběžně dle plánu,

nebo automaticky při ukončení interní kooperace.

▶ Externí kooperace - k přijaté faktuře se přiřadí zakázka. Stan-
dardně se implementuje workflow pro schvalování a informo-
vanost dotčených osob. Spárování s konkrétním plánem pro-
fese proběhne automaticky ( je-li přiřazení jednoznačné) nebo
se ručně odbaví.
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