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Historie obce Sudovo Hlavno se pod
dnešním jménem oficiálně počítá
od roku 1456, kdy obec nabyl do vlastnictví vladycký rod Sudů z Kunratic.
Osídlení zde však existovalo již dávno
před tímto rokem. Archeologické nálezy a kroniky hovoří dokonce o vesnici
z 10. století. Lze tedy říci, že současné Sudovo Hlavno je jednou z opravdu
velmi starých vesnic na našem území.
Ačkoli se obec pyšní opravdu starobylou tradicí, jejímu dnešnímu vedení
nejsou nijak cizí nejmodernější technologie. Již od roku 2000 je zde využívám informační systém HELIOS Fenix,
který je navíc postupně rozšiřován, tak
aby jeho funkčnost pokrývala všechny
zdejší důležité agendy.

Případová studie: Sudovo Hlavno
„Asi před 15 lety byla impulzem k zakoupení informačního systému situace, kdy
nám okresní úřad sdělil oznámil, že už nebude obcím zpracovávat účetnictví,“
vzpomíná Mgr. Lenka Houdková, starostka Sudova Hlavna. „Rozhodli jsme se jít
do toho vlastními silami. Tehdy se k nám dostala nabídka na informační systém
Fenix (nyní HELIOS Fenix). Pořizovací cena byla v té době poněkud vyšší, ale
dodnes svého tehdejšího rozhodnutí nelitujeme. Sousední obce mají jiné systémy
určené pro veřejnou správu, takže mohu porovnávat. A HELIOS Fenix je bezesporu nejpropracovanější,“ dodává paní starostka.

Systém v proudu času
V březnu roku 2000 byly na obecním úřadě v Sudově Hlavně nainstalovány základní moduly potřebné pro kompletní vedení účetnictví a evidenci obyvatel. Konkrétně Rozpočet, Účetnictví, Mzdy Fluxpam (od partnera systémů
HELIOS), Výkaznictví, Kniha došlých faktur, Pohledávky a místní poplatky, Pokladna, Registr obyvatel a Územně identifikační registr. K nim v prosinci téhož
roku přibyl Registr nemovitostí.
„Než jsem se stala starostkou, pracovala jsem v jiné obci jako účetní, takže práci
s informačními systémy znám opravdu velmi důvěrně. Od roku 1995 jsem v Sudově Hlavně pracovala jako hospodářka – starostkou jsem zde od roku 2006 – takže
jsem velmi dobře věděla, co nám systém má přinést a co po něm naopak můžeme chtít,“ říká Lenka Houdková.
Postupem doby se však vyskytla další agenda, jejíž zpracování v informačním systému by ušetřilo lidem na úřadu mnoho práce. V roce 2007 zde byl proto implementován modul Majetek, v roce 2009 přibyl modul Banka, o rok později dle nové
legislativy velmi důležitý modul Účetnictví státu – přenosy a konečně v roce 2013
Kniha vydaných faktur.
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Kromě zmíněných modulů systému HELIOS Fenix dnes v Sudově
Hlavně využívají spisovou službu, která zde slouží pro korespondenci s dalšími úřady a pro povinnou archivaci dokumentů a také
ePodatelnu pro komunikaci s občany.

Pro vyšší rychlost evidence
Podívejme se nyní blíže na to, k čemu konkrétně jsou jednotlivé
moduly systému v Sudově Hlavnu využívány. Například modul Majetek je zde propojen s účetnictvím, takže jeho prostřednictvím lze
provádět odpisy majetku a další nezbytné administrativní úkony.
S tím souvisí i Katastr nemovitostí, kde lze v případě potřeby dohledat třeba údaje o vlastníkovi pozemku.
Také evidence obyvatel v obci probíhá prostřednictvím informačního systému. Výhodou je podstatně rychlejší zpracování a následné
vyhledávání informací, než v minulosti, kdy se evidence obyvatel
vedla v papírové podobě.
„Naše obec má zhruba 500 obyvatel, což není počet, při němž
by byla evidence příliš složitá,“ konstatuje paní starostka. „Ale
už například mapování příbuzenských vazeb je rozhodně úkolem pro informační systém. Výhodou je i to, že nás například
upozorní na významné životní události, ke kterým je vhodné
blahopřát. Obec má současně povinnost vyhledávat sociálně slabé občany, kterým je nutné pomoci a to také dokonale
zvládne právě informační systém.“

Se systémem vždy o krok napřed
Mzdy zpracovávají v Sudově Hlavně prostřednictvím systému Fluxpam, jehož tvůrce je partnerem systému HELIOS. Ten je však
s řešením pro zpracování mezd propojen, takže odvody a veškeré
výstupy už lze zpracovávat v HELIOSu.
„Je nás na obecním úřadě málo, celkem pět zastupitelů, paní hospodářka a občas nějaký brigádník, takže mzdy u nás nepředstavují
velký objem dat. Nicméně právě proto je třeba, aby jejich zpracování probíhalo rychle, bezchybně a nikoli s velkými nároky na lidskou
kapacitu,“ vysvětluje paní Houdková.
Na ekonomiku obce však navazuje povinnost přenosů do účetnictví státu, které probíhají každý měsíc. Vybrané účetní údaje cestují
přes kontrolu krajského úřadu. Díky odesílání prostřednictvím systému mají pracovníci obecního úřadu nezpochybnitelnou kontrolu,
že data odešla včas a kompletní.

také přiznání k DPH a přehledně a jednoduše vést daňovou evidenci,“ libuje si paní starostka a dodává: „Díky systému HELIOS
Fenix jsme vždy o krok napřed. Aktualizaci, kterou potřebujeme,
dostaneme vždy včas, včetně všeho, co je třeba mít či znát, jako
jsou například účetní osnovy nebo příslušná metodika. K naší velké
spokojenosti se systémem však nemálo přispívá i péče dvou dam,
které nás mají ze strany dodavatele na starosti.“

Nové hřiště i kanalizace
Sudovo Hlavno je obec, která, ačkoli není nijak velká ani příliš
lidnatá, vždy žila a dodnes žije bohatým společenským životem. Jsou zde dobře vytvořené komunitní vazby mezi občany
navzájem a také mezi obcí a jejími občany. Od 1. ledna, kdy
se zde každoročně koná Novoroční běh, to zde po celý rok
skutečně žije. Místní pořádají ochotnická divadelní představení,
masopust, velikonoční řehtání, máje, tradiční myslivecký a zahrádkářský ples a mnohé další akce.
Samozřejmě obec nemůže žít pouze společenskými akcemi. Je
třeba postarat se například o takové věci, jako je vybudování nového dětského či sportovního hřiště. Velkou investiční akcí bylo
vybudování tlakové kanalizace, na kterou se obci podařilo po desetiletém úsilí získat dotace od Ministerstva zemědělství ČR a Středočeského kraje. Dokončena byla v roce 2014.
V souvislosti s novou kanalizací opět pomáhá systém HELIOS Fenix. Díky modulu Kniha vydaných faktur je možné, aby obec sama
posílala svým občanům faktury za napojení na kanalizaci, aniž by si
na tuto činnost musela sjednávat externí firmy. Což v delším časovém horizontu představuje úsporu nemalých finančních prostředků.

Systém pro náročnou dobu
V malé obci, kde není možno zaměstnávat víc lidí, jsou na vše sami
starosta či starostka a hospodářka. Je tedy jasné, že pořizuje-li
si obec informační systém, musí vybírat velmi pečlivě, především
z hlediska maximálního usnadnění jejich práce.
Na otázku, jak je možné, že obec se před rokem 2000 bez pomoci
informačního systému dokázala obejít, což je nyní už nemyslitelné, říká starostka: „V té době ještě zdaleka nebyly takové nároky
na administrativu. Rozdíl mezi tím, co se od obcí požadovalo tehdy
a co dnes je skutečně velký. Nicméně díky informačního systému
jsme teď schopní všechny požadavky občanů, ale především jiných
institucí veřejné správy bez problémů zvládnout.“

„Vloni jsme se stali dobrovolnými plátci DPH. Do té doby jsem vůbec netušila, že náš systém umožňuje zpracovat formou výstupu
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