
Informační systémy HELIOS 

Stavebnictví
Řešení pro stavební podniky



Specifické požadavky stavebních firem jsou v systémech HELIOS řešeny pomocí specializovaného modulu  RSV – Řízení stavební vý-
roby. Tento modul pokrývá veškeré procesy související se stavební zakázkou a to počínaje sledováním potenciálních zakázek, přes fázi 
obchodní, realizační až po záruční lhůtu. Systém je modulární a mimořádně přizpůsobivý podmínkám konkrétního zákazníka. Právě tato jeho 
vlastnost umožňuje jeho úspěšné nasazení v podmínkách těch největších, středně velkých i poměrně malých stavebních firem.

Stavebnictví v systémech HELIOS

Procesy potenciálních zakázek
Evidence a sběr informací o potenciální zakázce
Informace o  potenciálních zakázkách evidované v  systému jsou 
přizpůsobitelné dle přání zákazníka mohou se dokonce měnit 
v závislosti na stavu zakázky. 

Orientační plán
Rozdělení ceny stavby do času proběhne buď zcela automaticky  
nebo jej může provést uživatel ručně. Informace o rozdělení nákladů 
a výnosů do času u všech zakázek bez ohledu na fázi a stav se 
stává základem pro Výrobní program firmy.

Procesy zakázek ve fázi nabídky
Tvorba rozpočtu a kalkulace ceny
Systém je kompatibilní s kalkulačními programy firem Callida, KROS, 
RTS, Valbek a umožňuje načítání dat z MS Excel. Umožňuje prvotní 
i opakované načítání rozpočtu s promítnutím změn, rozlišením rozpoč-
tových a kalkulačních množství položek. Načítá složky kalkulačního 
vzorce i kalkulované zdroje, přičemž jsou rozlišovány verze s ohledem 
na období platnosti.

Dokumenty nabídky
Evidence kompletní nabídky pro účel archivace. 

Vývoj cen nabídky
Evidence nabídkových cen v jednotlivých kolech výběrového řízení.

Sledování konkurence
Evidence nabídek konkurentů na jednotlivých zakázkách, přehledy 
konkurentů přes různé zakázky a  porovnání s  vlastními cenami 
nabídek, vývojové trendy ve vztahu k jednotlivým konkurentům.

Smlouva s objednatelem
Evidence informací ze smlouvy i  plného znění dokumentu v  ele-
ktronické formě. Obsah evidovaných informací je individuálně 
přizpůsobitelný požadavkům zákazníka.

Nákladový plán – Investiční záměr
Výnosy a náklady načtené z kalkulačního softwaru je možno v sys-
tému dále upravovat, rozplánovat do času a následně uložit jako 
prvotní nákladový plán do  datového skladu pro potřebu poro-
vnávání během realizace.

Procesy zakázek ve fázi realizace
Aktualizace nákladového plánu
Nákladový plán je v systému možno průběžně aktualizovat promítá-
ním změn prováděných objemů, změn v nákladech  vlivem uzavře-
ných smluv s podzhotoviteli nebo promítáním změn  nákladech vlast-
ních prací. Nákladový plán má časový rozměr, který vzniká sestavením 
harmonogramu stavby. Nákladový plán je možno zobrazit v různých 
formách a stupních agregace pomocí kontingenčních tabulek. 

Výběrová řízení na podzhotovitele a dodavatele materiálů 
Systém podporuje provádění výběrového řízení krok za krokem 
od jeho vypsání, vytvoření zadání, výběru uchazečů k oslove-
ní, automatickou distribuci poptávek e-mailem, sběr nabídek, 
podrobné vyhodnocení analýzou cenových nabídek, celkovým 
vyhodnocením a rozesláním oznámení o výsledcích. Výběrové 
řízení může probíhat i  vícekolově. Proces využívá propraco-
vanou databázi podzhotovitelů a dodavatelů materiálů s mož-
ností evidovat jejich činnosti, kategorizovat je dle výkonnosti 
a vést o nich řadu dalších informací.

Internetové aukce
Výběrové řízení je možno provádět i  formou Internetové aukce 
nebo je možno aukci provést jako závěrečné kolo standardního 
výběrového řízení. Tímto postupem se zpravidla dosahuje zajíma-
vých finančních efektů.

Smlouvy a objednávky s dodavateli
Smlouvy a  objednávky jsou základním nástrojem pro řízení 
dodavatelů. Vznik a schvalování smluv a objednávek lze v systému 
řídit pomocí workflow. Systém průběžně vyhodnocuje vztah mezi 
současným stavem realizace a smlouvou.

Technologický model
Unikátní řešení umožňující propojit členění stavby použité v harmo-
nogramu s rozpočtem členěným do položek. Položky rozpočtu je 
možno dělit i agregovat do úkolů harmonogramu zcela bez ome-
zení. Takto vzniká plán nákladů a zdrojů v hierarchické struktuře, 
kterou si zvolí sám uživatel dle svých představ a potřeb.
 
Harmonogram
Jako nástroj pro časové plánování je do systému integrován pro-
gram MS Project. Systém RSV i MS Project pracují nad týmiž daty 
uloženými do společné databáze. MS Project se těší neustále ros-
toucí oblibě uživatelů a postupně se vyvinul v mimořádně kvalitní 

Moduly výroby významně podporují komplexní řízení všech typů výroby. Propojením výrobních agend s agendami ekonomického systému 
(Účetnictví, Banka, Pokladna, Majetek, Mzdy, Financování,…) a agendami obslužnými (Sklady, Doprava, Dílny, Půjčovny, …) vzniká komplexní 
informační systém stavební firmy, který je mimořádný jak rozsahem funkcionality, tak svou přizpůsobitelností specifickým požadavkům 
zákazníků. 
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nástroj pro tvorbu harmonogramů. Veškeré změny provedené 
v harmonogramu se automaticky promítají do nákladového plánu.

Plán zdrojů a požadavky na zdroje
Pokud jsou z kalkulačního softwaru načteny zdroje (potřebné ma-
teriály, profese a stroje), pak vytvořením harmonogramu jsou tyto 
zdroje rozplánovány v čase. Slouží jako podklad pro objednávání 
nebo vystavování požadavků na  zdroje, které jsou pak odeslány 
do jiných agend informačního systému. 

Přístup k účetním dokladům a datům obslužných agend 
Systém umožňuje pracovníkům z oblasti stavební výroby on-line pří-
stup k datům v ostatních ekonomických a obslužných agendách. 
Jedná se především o přístup ke kompletním nákladům a výnosům 
zakázky obsaženým v účetním deníku (hlavní knize), přístup k doda-
vatelským a odběratelským fakturám, ke spotřebovanému materiálu 
ze skladové evidence, výkonům dopravy a mechanizace na dané 
stavbě atd. Požadované pohledy do ekonomických agend se vždy 
definují a upravují dle individuálních představ konkrétního zákazníka.

Soupisy provedených prací
Informace o aktuálním stavu provedených prací se vkládají do systé-
mu průběžně, přičemž jsou rozlišovány skutečné provedené objemy 
a objemy prací, které jsou v daném období fakturovány. Informace 
o skutečně provedených objemech slouží pro aktualizaci harmono-
gramu a pro výpočet kalkulovaných nákladů provedených prací. Fak-
turované objemy slouží jako příloha k fakturaci na investora.

Dokumenty realizace stavby
Ke stavbě je možno evidovat veškeré dokumenty vznikající v prů-
běhu stavby, a to jak formou košilky dokumentu, tak plného znění 
dokumentu v elektronické formě.

Vyhodnocení nákladů
Jedním z klíčových procesů controllingu stavební výroby je průběž-
né porovnávání kalkulovaných nákladů ze soupisů provedených prací 
a skutečných nákladů z ekonomického systému. Systém k  tomuto 
účelu nabízí řadu nástrojů ve formě kontingenčních tabulek a grafů.

Sledování podzhotovitelů
Systém umožňuje průběžně sledovat zisk z prací jednotlivých sub-
dodavatelů stavby porovnáním nákupní a prodejní ceny provede-
ných prací. Data jsou porovnávána s přijatými fakturami dodavatelů 
a rezervami na subdodávky.

Vyhodnocení spotřeby zdrojů
Ze soupisů provedených prací jsou získány informace fyzických 
objemech kalkulovaných zdrojů, které měly být spotřebovány. 
Informace o  skutečně spotřebovaných zdrojích jsou získány ze 
skladové evidence, agendy dopravy a mechanizace nebo mzdo-
vé agendy. Nejednotnost v číslování, kalkulovaných a skutečných 
zdrojů je překonána sdružováním zdrojů do skupin na základě pře-
vodníků. Vyhodnocení pak probíhá dvouúrovňově, jednak za sku-
pinu a podrobně po jednotlivých zdrojích.

Předávací a přebírací protokoly, evidence nedodělků, záruční 
lhůty
Speciálním typem dokumentů jsou předávací protokoly. Obsahují 
informace o předávané části stavby, záručních lhůtách, seznam ne-
dodělků včetně termínů odstranění a zodpovědných osob. Protokol  
možno generovat ze systému nebo přiložit ve formě souboru.

Hodnocení podzhotovitelů
V souladu s ISO směrnicemi lze v systému provádět hodnocení podzho-
tovitelů, a to jak ve fázi výběrového řízení, tak v průběhu realizace dodávky. 
Způsob hodnocení se nastavuje dle požadované metodiky zákazníka.

Procesy zakázek ve fázi záruk
Reklamace a jejich odstraňování
Evidence vad a postupu jejich odstraňování včetně přenosu rekla-
mace na podzhotovitele. Z evidence je možno získat řadu statistic-
kých přehledů sloužících k poučení a prevenci na příštích stavbách.

Moduly pro obor
Celý systém je nativně integrován do ERP systémů HELIOS. Vyu-
žívají se data jedné SQL databáze. Proto můžete řídit stavební vý-
robu a zároveň používat standardní moduly informačního systému 
jako jsou například Účetnictví, Banka, Pokladna, Majetek, Mzdy, 
Sklady, Finanční analýza a jiné.

WorkFlow dokumentů

Schvalování přijatých faktur
Fakturu vkládá účetní do ekonomického systému s návrhem na za-
účtování nákladů na  jednotlivé zakázky. V příloze je naskenovaná 
kopie dané faktury. Informace z faktury jsou porovnány se smlou-
vou a je vygenerován Likvidační list faktury upozorňující na veškeré 
odchylky od  smluvních podmínek.  Faktura a  Likvidační list jsou 
pak automaticky odeslány ke schválení jednotlivým odpovědným 
pracovníkům v  souladu s  vnitrofiremními předpisy. Zpravidla se 
jedná o víceúrovňový systém zahrnující stavbyvedoucího, projek-
tového manažera, výrobního ředitele a ekonoma. Toto WorkFlow 
je plně konfigurovatelné s možností nastavení různých podmínek 
v závislosti na druhu faktury nebo její výši.

Schvalování smluv a ostatních dokumentů
WorkFlow je možno provádět nad libovolným dokumentem vznika-
jícím nebo evidovaným jak v RSV tak v HELIOS. Ke každému typu 
dokumentu lze nadefinovat individuální WorkFlow obsahující růz-
né úrovně, podmínky a schvalovací postupy. Nejčastější využití je 
v oblasti schvalování smluv. V případě, že se do schvalování posílá 
subdodavatelská smlouva, vygeneruje se jako příloha WorkFlow 
dokument, který porovnává parametry smlouvy s  objednatelem 
s parametry smlouvy se subdodavatelem. Jedná se o  informace 
jako splatnost, pozastávky, záruční doba atd.
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Výhody a přínosy systémů HELIOS v návaznosti na daný obor
Hlavními výhodami systému, které lidé z tohoto oboru jistě ocení, jsou především připravenost a přizpůsobivost pro oblast stavebnictví. 
Řešení pro stavebnictví pokrývá celý životní cyklus výstavby, počínaje sestavením finančního plánu přes detailně zkalkulovaný nabídkový 
rozpočet, čerpání rozpočtu a fakturaci až po vyhodnocení finančních nákladů stavby. Nabízí řešení problematiky tzv. obslužných agend, 
které slouží jako podpora hlavní stavební výroby. Systém řeší i některá specifika stavebních firem v oblasti ekonomických agend jako jsou  
vnitrofakturace, práce s režiemi, pozastávky apod.

Z hlediska managementu je pro firmy velmi přínosné mít všechna pracoviště on-line propojena na  jednu centrální databázi, protože 
dochází k zprůhlednění procesů, které se odehrávají na jednotlivých pracovištích. K centrálně uloženým datům pak mají přístup všichni 
zaměstnanci a  to s  ohledem na  svá oprávnění. To zajišťuje propracovaný kompetenční systém, který jednak řídí přístup uživatele 
k požadované funkcionalitě pomocí definovatelných rolí, jednak řídí přístup k datům s ohledem na zařazení uživatele do organizační 
struktury nebo projektových týmů.

Systém se stává nástrojem pro zajištění jednotné metodiky ve všech významných procesech stavební výroby. Největší přínosy lze očekávat 
v oblasti nákupu subdodávek a controllingu stavebních zakázek.

Výhodou je též kompletní pokrytí evidence všech informací, které se váží ke stavební zakázce. A to od první marketingové informace 
zákazníkovi, přes nabídkovou kalkulaci, evidenci smluv, nákladovou kalkulaci, výběr a hodnocení subdodavatelů, evidenci a přístup k pro-
jektové dokumentaci v digitální formě. Systém eviduje i soupisy vykonaných prací, podklady pro fakturaci, všechny náklady na zakázku, 
tedy náklady na materiál, pracovní sílu, mechanizaci a dopravu, subdodavatele i spoustu dalších ukazatelů. A to až po ukončení záruční 
doby zakázky, což v oboru stavebnictví představuje zpravidla pět let.

Kromě stavební výroby se stavební firmy často zabývají i řadou dalších výrob a činností, které se stavební výrobou úzce souvisí. Patří sem 
např. výroba ocelových konstrukcí, betonových prefabrikátů, betónových a obalovaných směsí, které všechny informační systém pokrývá.
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