
předkládají společný produkt – program pro personální počítače

Tento program je určen pro malé i větší obce, městysy a města 
vč. statutárních. Umožňuje jak využití na jednotlivém počítači, 
tak v počítačové síti. Při využití větším počtem pracovníků 
lze nastavit velmi efektivně přístupová práva a to na úrovni 
modulů, sestav, formulářů i jednotlivých datových položek. 

Program je zpracován moderními softwarovými prostředky, 
které umožňují jeho využití jak na jediném počítači, tak v roz-
sáhlé počítačové síti s desítkami stanic při vysoké bezpečnosti 
zpracovávaných dat.

Velkou výhodou je možnost individuálního nastavení podle 
způsobu využití každého uživatele, např. velikost a rozmístění 
oken, uspořádání sloupců tabulek jak co do pořadí údajů, 
tak co do šířky sloupce. 

Předností je i využití webového klientského centra pro operativní 
stahování nových verzí programu, které budou poskytovány 
v návaznosti na vývoj legislativy a požadavky klientů.

Funkce modulu jsou následující:
• zajištění informačního systému obce, zároveň i dostupnosti

informací, jejich aktualizace, udržitelnost, zachování informací
a archivace,

• zajištění informací včasných pro potřeby účetnictví a hlavně
informací pro snížení rizika odvodů např. z dotačních titulů
(včasné úpravy rozpočtů projektů, včasná správná klasifikace
majetku pořízeného z dotací – investiční a neinvestiční),

• zajištění provázanosti na plánování toku hotovosti v běžném
roce i ve střednědobém výhledu (snížení rizika neplnění
smluvních ujednání, zajištění rozpočtového krytí výdajů);
automatické zpracování rozpočtového výhledu,

• zajištění provázanosti na podrozvahovou evidenci s výraznou
úsporou pracnosti, vazba podrozvahy na identifikátory smluv,

• doložení fungujícího vnitřního kontrolního systému
(kompetence orgánů obcí ke schvalování smluv, zajištění
předběžné řídící kontroly),

• snížení rizika neúplnosti nebo nesprávnosti účetnictví,

• snazší kontrola plnění povinnosti pracovníků podle jejich
odpovědnosti,

• usnadnění finančního řízení obce.

Evidence smluv

Modul bude evidovat nejen dokumenty typu smluv, ale i např. soudní spory, rozhodnutí, ISPORFINY. Jedná se o evidenci všech 
významných smluvních ujednání a ostatních dokumentů pro zachycení budoucích pohledávek a závazků a potenciálních 
pohledávek a závazků a pro plánování toku hotovosti.

obecní evidenční systémOBES



Smlouvy a jiné dokumenty
Program umožňuje přehlednou centrální evidenci smluv a významných jiných smluvních 
a závazkových dokumentů  obce/města. Ukládají se všechny podstatné údaje, tisknout 
je možné jak seznamy smluv ve vyžádaném členění, tak souhrnné informace o smlouvě. 
Je zajištěno provázání dodatků smluv s původním zněním. Dále je možné využít odkaz 
na uložené smlouvy, tedy přístup odpovědných pracovníků ke znění smluv bez kopírování 
a dohledávání jejich tiskové podoby mezi odbory a vedením obce. 
Jedná se o evidenci významnějších dokumentů nebo těch, které mají dlouhodobý 
charakter. Nejedná se o evidenci drobných objednávek, nevýznamných smluv nebo 
rámcových smluv, jednotlivých platebních výměrů na místní poplatky apod.  

Účetnictví – rozvaha a podrozvaha
Jedná o navazující práce se smlouvami k zajištění informací o budoucích pohledávkách 
a závazcích i o potenciálních závazcích a pohledávkách vyplývajících ze smluv a ostatních 
dokumentů. Ekonomové a účetní získají z evidence významných smluvních a závazkových 
dokumentů včasnou informaci; rozhodnou, zda smlouva je předmět rozvahy nebo 
podrozvahy.
Rozvaha – pomocí druhů operace lze rámcově vymezit zobrazení v rozvaze a výsledovce 
(zde se nebude o smlouvách účtovat). Je možné včas zasáhnout do správnosti klasifikace 
pořizovaného majetku (např. u dotačních titulů určit, zda je žádáno o správný dotační 
titul z hlediska investičního nebo neinvestičního).
Podrozvaha bude sloužit především k podchycení budoucích nebo potenciálních pohledávek a závazků. Evidence na podrozvaze 
ve vztahu k smluvním ujednáním a rozhodnutím je zpracována především z důvodu zajištění požadavků předpisů ve vazbě na 
úsporu pracnosti v účetnictví. Na základě volby podrozvahových účtů se vytvoří souhrnný účetní doklad s identifikátory jednotlivých 
smluv k proúčtování podrozvahových účtů jednou ke čtvrtletí. 
K evidenci rozvahy a podrozvahy bude součástí dodávky programu podrobný manuál, jak se smlouvami, soudními spory 
a rozhodnutími nakládat, jak je evidovat a jak využít výstupy programu pro úsporu práce nebo průkaznost účetních záznamů. 

Rozpočet – položky ze smluv i fixní částky
Rozpočtový výhled se počítá z jednotlivých smluvních částek po jednotlivých třídách 
položek rozpočtové skladby a v jednotlivých obdobích. Pro úplný přehled jsou 
zakládány i fixní částky pravidelně se v rozpočtu objevující. Je možné si založit 
meziroční indexy po třídách (očekávané meziroční navýšení pravidelně se opakujících 
příjmů a výdajů) a tím upřesnit budoucí vývoj rozpočtu. Výstupem programu mimo 
rozpočtový výhled může být i plán toku hotovosti v běžném období pro kvalitnější 
řízení likvidity.  

Číselníky
Značnou pomoc při využívání programu představují číselníky, z nichž část je již 
vyplněna a přestavují pro uživatele jednak úsporu práce se zakládáním dat a za 
druhé představují metodickou pomoc.
Založením číselníku odborů, resp. referátů a pracovníků v nich působících, umožníte 
ke každé smlouvě definovat jasnou odpovědnost.
Program nepracuje s pevnými číselníky, všechny je možné uživatelsky editovat 
(doplnit nové údaje a upravit nebo zrušit stávající). 

Vazba na původní dokumenty
V programu OBES je možné zobrazovat celé dokumenty, pokud byly zařazeny do defi- 
novaného elektronického úložiště (např. na základě oskenování do formátu PDF). 



Obě autorské firmy mají k dispozici kompetentní týmy, jejich činnost garantují:

Garance za kvalitu programu a servisu k němu

Komplexní služby k programu

Ing. Ivana Schneiderová
•	auditorka, specializace na ÚSC
•	lektorka akreditovaných programů pro ÚSC
•	správa stránek www.obecuctuje.cz

(zpracovatelka odpovědí)
•	autorka publikací k rozpočtové skladbě, majetku obcí

a spoluautorka publikace k účetní reformě
•	má osobní zkušenosti s řízením finančního odboru úřadu

Ing. Václav Brožek
•	ředitel softwarové, hardwarové a poradenské firmy

DRINGS, spol. s r. o.
•	člen Národního registru poradců (certifikát SME 00706)
•	má dlouholeté zkušenosti s projektováním a zaváděním

softwarových produktů
•	je lektorem i autorem skript agentury ORGANON
•	v rámci poradenské činnosti získal rozsáhlé zkušenosti

s prováděním spisové, skartační a archivní činnosti

Snadná instalace
•	program získáte buď na instalačním CD, o které si napíšete

nebo zatelefonujete, popř. si ho vezmete na školení, je též 
možné si program stáhnout ze stránek www.drings.cz/klient. 

•	instalaci na jeden personální počítač zvládne snadno
poučený uživatel (popř. s využitím hot-line), instalaci na
síti dohodneme s Vaším informatikem

Pomoc po telefonu nebo e-mailu 
(hot-line)
•	pokud máte problém s instalací programu nebo jeho

funkcemi, obraťte se na dále uvedených kontaktech na 
firmu DRINGS, spol. s r. o.

•	p okud máte problém s aplikací metodiky, tak se obraťte 
na firmu Acha obec účtuje s.r.o.

•	preferujeme e-mailové dotazy, zvláště u složitější počítačové
i metodické problematiky, jednoduché záležitosti lze vyřešit
i telefonicky

Garance rozvoje programu
•	program bude rozvíjen v rámci stávajících modulů, případně

budou vytvořeny nové moduly
•	rozvoj programu bude probíhat jak z důvodů změn metodiky,

tak z důvodu obecného vývoje informačních technologií
(např. Windows) a na také základě hromadných požadavků
klientů

Cena programu
•	kupní cena pro 2 personální počítače (obec) je 3.000 Kč + DPH

za modul Evidence smluv, tato cena zahrnuje i servis pro 
první rok využívání programu

•	pro využití v síti si napište o cenovou nabídku na e-mail
iva@obecuctuje.cz nebo obes@drings.cz

•	za služby zahrnující hot-line a aktualizované verze programu
se bude účtovat 50 % kupní ceny za rok (fakturuje se předem)

•	pokud budou poskytnuty nadstandardní služby, bude
uplatněn tarif 800 Kč/h, resp. 8 Kč/km (pouze na vyžádání)

Kontaktní údaje
Acha obec účtuje s. r. o., U chaloupek 14, 180 00 Praha 8 – Ďáblice
fax: 481 320 679, e-mail: iva@obecuctuje.cz, web: www.obecuctuje.cz  
prodej programu • metodika Evidence smluv • poradenství k odborným otázkám využití programu

DRINGS, spol. s r. o., 28. října 554, 511 01 Turnov
telefon: 481 312 286, fax: 481 325 933, e-mail: obes@drings.cz, web: www.drings.cz
vývoj programu, distribuce nových verzí • poradenství k technickým otázkám využití programu

Jak program objednat
• e-mailem: obes@drings.cz


