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ABSTRAKT 

Bakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov. Jej 

pozornosť sa zameriava na popísanie nie len poznatkov z oblasti základnej 

terminológie informačných systémov, definíciu predpokladov nutných pre 

zavedenie informačného systému do podniku, ale aj jeho implementáciu 

a následnou správu. Praktická časť bakalárskej práce vychádza z poznatkov časti 

teoretickej. Jej hlavná časť sa zameriava na posúdenie vybraných ekonomických 

informačných systémov z hľadiska ich výhod a nevýhod vrátane množstva 

vynaložených prostriedkov na jeho zafinancovanie. Po uskutočnenej analýze je 

súčasťou textu bakalárskej práce návrh optimálneho ekonomického informačného 

systém pre komplexné zaistenie bežného hospodárenia konkrétneho podniku. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Efektivita, analýza, ERP, SWOT, implementácia, trh, systém, prehľadnosť, 

kontrola, organizácia, úspora, jednoduchosť.  



ABSTRACT 

Bachelor's thesis is focused on the issue of information systems. Its attention is 

focused on describing not only the knowledge of the basic terminology 

of information systems, the definition of the necessary prerequisites for 

establishing an information system within the enterprise, but also its 

implementation and subsequent management. The practical part of bachelor thesis 

is based on knowledge of the theory. Its main section focuses on the economic 

assessment of selected information systems in terms of their advantages and 

disadvantages, including the amount of money for his financing. After analysis 

the part of the text of the bachelor thesis is the proposal of the optimal economic 

information system for comprehensive insurance of the normal management of 

individual enterprise. 
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ÚVOD 

Jedným z najdominantnejších trendov poslednej doby je enormný nárast informácií, 

ktoré musia podniky spracovávať v snahe plnohodnotne a úspešne existovať. Úroveň  

získavania, uchovávania, triedenia, analyzovania a využívania informácií sú procesy, 

bez ktorých ostávajú podniky v modernom svete bezradné a paralyzované. 

 

Práve spomínané procesy sa dostávajú na čelo rebríčka faktorov, ktoré rozhodujú 

o úspechu, či neúspechu podniku. Vlastný rozum vedenia podniku už dávno prestal 

stačiť výraznej potrebe spracovávať informácie. Tu sa ku slovu dostávajú ekonomické 

informačné systémy. Množstvo ľudí si však stále myslí, že ekonomické informačné 

systémy sú určené len pre väčšie podniky a u drobného začínajúceho podniku nebudú 

predstavovať viditeľný prínos. 

 

Opak je však pravdou. Práve dokonalé zvládnutie prichádzajúceho i odchádzajúceho 

toku informácií môže pre začínajúci podnik znamenať nenahraditeľnú výhodu, ktorú 

potrebuje na to, aby bol schopný úspešne prežiť v konkurenčnom boji a zabezpečil si 

svoj trvalý a stabilný ekonomický rast.  

 

Moderné ekonomické systémy sa vyznačujú  esenciálnou schopnosťou premieňať 

informácie na znalosti. Tieto znalosti v rukách správnych ľudí a v správnom čase 

predstavujú neoceniteľnú konkurenčnú výhodu. Stále viac podnikov si uvedomuje 

potrebu zavedenie ekonomického informačného systému ako nástroja na dosahovanie 

cieľov podnikania a preto sa jedná o aktuálnu tému, ktorá si zaslúži podrobné 

rozobratie.  
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1 CIEĽ 

Cieľom bakalárskej práce je vybrať ekonomický informačný systém pre potreby 

mikropodniku, popísať jeho klady, zápory a možnosti jeho zavedenia do praktického 

používania a spracovať návrh na realizáciu vybraného EIS za účelom zvýšiť efektivitu 

podnikových procesov v podniku Astrix spol. s r.o. 
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2 INFORMA ČNÝ SYSTÉM V PODNIKU 

Nasledujúca kapitola poskytuje teoretické informácie potrebné pre pochopenie 

problematiky informačného systému v podniku a širších súvislostí bakalárskej práce. 

2.1 Základné pojmy 

Základné pojmy z oblastí spojených s informáciami a informačnými systémami slúžia 

na upresnenie terminológie.  

 

2.1.1 Pojmy informácia, údaj a dáta 

Existuje veľké množstvo definícií pojmu „informácia“. V predloženej bakalárskej práci 

sú však uvedené len niektoré z nich. Podľa stránok web.sks.cz je možne za informáciu 

považovať napr.:1 

 

• správu, 

• každý znakový prejav, ktorý ma zmysel pre komunikátora i príjemcu, 

• vnímateľný obsah poznaného alebo predpokladaného obrazu skutočnosti, ktorý je 

možné využiť pre život človeka, 

• energetickú veličinu, ktorej hodnota je úmerná zmenšeniu entropie systému, 

• potenciálne komunikovateľný poznatok o objektívnej realite. 

 

Ako je vidieť, tak existuje bohatá škála možností. Je pozoruhodné, že dnes môže úplne 

bez ťažkostí existovať obor (informatika), ktorý sa zaoberá niečím, čo nie  je ani presne 

definované. Niečo také by pred pár desaťročiami nebolo ani možné. Údaj je 

formalizovaná charakteristika nejakého deja alebo javu, dáta sú údaje vo forme 

spracovateľnej informačnými technológiami a informácie sú funkčne a cieľovo 

interpretované dáta. Na prvý pohľad by sa tieto tvrdenia mohli zdať prijateľné, avšak 

po zamyslení sa a hlbšom preskúmaní sa objavujú nezrovnalosti. Príkladom sú otázky 

ako:2 

 

                                                 
1 In: BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 27. 
2 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 28. 
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• Je počítačový program informácia (funkčne a cielene interpretované zdelenie 

s prisúdeným významom) alebo sú to len dáta? 

• Čo sú dáta v divadelnej hre. Dramatikov text? Prvky javiskovej realizácie? 

• Sú dáta hmota, energia alebo ešte čosi iné? 

• Čo sú dáta v hudbe. Notový zápis? Čo keď hudobník hrá z pamäti (kde sú dáta 

uložené)? A čo keď hudobník improvizuje? 

• Ako je to s emóciami v informáciách? 

 

Otázkou však ostáva, ako informáciu zmerať, v akých jednotkách ju vyjadriť? Je vôbec 

možné vyjadriť exaktne hodnotu informácie? Spomínané otázky približuje nasledujúca 

kapitola. 

 

2.1.2 Meranie informácie 

O vyjadrenie hodnoty informácie sa snažili exaktní vedci ako Claude Elwood Shannon, 

ktorý v roku 1948 predstavil svoju „teóriu informácií“, keď v Bell System Technical 

Journal publikoval článok „The Mathematical Theory of Communication“. Usiloval sa 

o kvantitatívne vyjadrenie obsahu správy.3 

 

Shannonovu teóriu bolo však možné uplatniť len v elektronickej komunikácií. Shonnon 

ani nikdy nič iné netvrdil. Dnes je už akceptovaný fakt, že hodnotu informácie nie je 

možné exaktne vyjadriť číslom. Jediné, čo je možné vyjadriť presne, je objem 

informácie a tu sa úspešné používajú Shannonovy „bity“. Bit je základná dvojková 

jednotka (0-1, áno-nie, true-false, ...) a byte je 8 bitov.4 

 

Okrem objemu a exaktne nemerateľnej hodnoty majú informácie aj iné dôležité 

vlastnosti. Jednou z nich je kvalita informácie. 

 

2.1.3 Kvalita informácie 

Informáciu je možné nespočetným množstvom spôsobom zmeniť a nadobúda širokú 

škálu podôb. Kedy však je možné považovať informáciu za kvalitnú? Za kvalitnú 

                                                 
3 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 30. 
4 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 31. 
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informáciu sa považuje taká, ktorá je súčasne spoľahlivá, dôveryhodná a solídna, 

pričom:5 

 

• spoľahlivosť – je daná mierou súladu informácie s predlohou, ktorú táto 

informácia zobrazuje. Je nutné voliť správnu predlohu, ktorá nie je príliš 

nepriaznivo ovplyvnená. 

• dôveryhodnosť – je daná mierou zabezpečenia proti napadnutiu chybami, 

šumom, vandalizmom (zámerné ničenie informácie) a manipuláciám.  

• solídnosť – nie je technicky definovaná. Popísať sa však dá termínmi ako 

poctivosť, spravodlivosť, vážnosť, korektnosť, mravnosť, rozumnosť, a pod. 

 

V dnešnej informačnej dobe sa informácie stali najcennejším obchodným artiklom. 

Nestačí však disponovať informáciou o dostatočnom objeme so subjektívnou hodnotnou 

a kvalitnou. Esenciálnou vlastnosťou, brániacou zneužitiu informácií je ich bezpečnosť. 

Pri súčasných informačných tokoch je nutné dávať na problematiku bezpečnosti 

zvýšený dôraz za účelom zníženia rizika vzniku škody, v podobe stratenia konkurenčnej 

výhody, či straty dôvery klientov, krádeže a podobne. 

 

2.1.4 Bezpečnosť dát a informácií 

Pod pojmom zabezpečenia informácií je mienené zaistenie dôvernosti, dostupnosti 

a integrity informácií. Spomínané pojmy sú definované nasledovne:6 

 

• dôvernosť – prevencia proti neoprávnenému užitiu informácie. 

• dostupnosť – prevencia proti znemožneniu oprávneného použitia informácie. 

• integrita – prevencia proti neautorizovanej modifikácií informácie. 

 

Práve z týchto troch hľadísk potrebuje spoločnosť chrániť svoje informácie. Aby bolo 

možné komplexné zabezpečenie informácií, je nutné  zavedenie jednotnej klasifikácie 

informácií v spoločnosti. 

 

                                                 
5 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 32. 
6 MLÝNEK, J. Zabezpečení obchodních informací. (2007). str. 5. 



 

Najdôležitejší je vlastný obsah dát a

Klasifikácie z pohľadu dostupnost

 

Model klasifikácie informácií obchodnej spolo

 

Tabuľka 1: Model klasifikácie informácií obchodnej spolo

 

                                        
7Upravené podľa:  MLÝNEK, J. 
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Najdôležitejší je vlastný obsah dát a preto je primárna klasifikácia z poh

adu dostupnosti a integrity majú skôr technický význam.

Model klasifikácie informácií obchodnej spoločnosti ukazuje tabuľka 1.

Model klasifikácie informácií obchodnej spoločnosti7 

                                                 
MLÝNEK, J. Zabezpečení obchodních informací. (2007). str. 51.

pohľadu dôvernosti. 

integrity majú skôr technický význam. 

ľka 1. 

 

(2007). str. 51. 
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2.2 Aplikovaná informatika 

Problematika informačných systémov ako aj samotných ekonomických informačných 

systémov spadá do oblasti aplikovanej informatiky a tá je súčasťou informatiky ako 

takej. 

 

Podľa monografie Podniková informatika, „informatikou chápeme obecné principy 

a pravidla práce s informacemi a obecně definované charakteristiky všech prvků (lidí, 

technických a dalších prostředků), které se na přípravě a užití informací podílejí.“8  

 

Prvotným záujmom teoretickej časti bakalárskej práce však nie je rozoberanie 

informatiky v rovine všeobecnej, ale venovanie sa jej využitiu v praxi, zaoberanie sa 

tzv. aplikáciou informatiky. V tejto problematike sa používa termín „aplikovaná 

informatika.“ 

 

„Aplikovanou informatikou se rozumí principy a pravidla práce s informacemi 

a charakteristiky s nimi spojených systému a prvků, které jsou významné pro její užití 

ve vymezené oblasti lidské činnosti.“9 

 

Aplikovaná informatika sa vo svojej podstate môže viazať k najrôznejším sféram 

ľudskej existencie od medicíny, cez poľnohospodárstvo až po ekonomickú informatiku. 

Práve posledné menované je v rámci bakalárskej práce najzaujímavejšie. V praxi sa 

rovnako používa  termín manažérska informatika ako aj podniková informatika, ktorá je 

aplikovaná pri riadením subjektov s variabilnou právnou formou.  

 

„ Podniková informatika představuje principy aplikace informatiky v řízení, provozu 

a rozvoji ekonomického subjektu (obvykle podniku). Zahrnuje svou interní část, tj. 

informatiku pro interní činnosti podniku a externí část, resp. informatiku realizovanou 

pro řešení externích, zejména obchodních vztahu.“10 

 

                                                 
8 GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 21. 
9 GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 21.  
10 GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 25. 
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Terminológia oblasti podnikovej informatiky nie je úplne jednotná. V bakalárskej práci 

je použité členenie aplikovanej informatiky v ekonomike zverejnené v publikácií 

Podniková informatika od Gálu, Poura a Prokopa, ktoré najlepšieho vystihuje 

obrázok 1.11 

 
Obrázok 1: Aplikovaná informatika v ekonomike12 

 

Legenda k obrázku 1: 

• IS (Information System) – informačný systém 

• ICT (Information and Communication Technologies) – informačné 

a komunikačné technológie, ktoré zahrňujú: 

- ASW (aplikačný programové vybavenie) – programy slúžiace 

užívateľom pri ich činnostiach.  

- Prostriedky vývoja – programové prostriedky pre vývoj software. 

- ZSW (základné programové vybavenie) – programy slúžiace pre riadenie 

technických prostriedkov a dátových zdrojov, napr. databázové systémy.  

- HW (technické prostriedky) – počítače, tlačiarne a ďalšie. 

- Komunikáciu (komunikačné technické a programové prostriedky) – 

prostriedky pre prenos dát a riadenie počítačových sietí. 

                                                 
11 Oblasť informačných a komunikačných technológie je veľmi rozsiahla, nakoľko však nesúvisí s témou 
bakalárskej práce priamo, jej rozobratie nie je súčasťou práce. 
12 Upravené podľa: GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 23. 
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2.2.1 Ľudia 

Ľudia predstavujú jednu z najpodstatnejších zložiek informačného systému. Základná 

kategorizácia ľudí vo vzťahu k IS pozná tri skupiny. Sú nimi užívatelia, zákazníci 

a informatici. Bakalárska práca sa zaoberá návrhom zavedenia ekonomického 

informačného systému do interného prostredia konkrétneho podniku, a preto sa jej 

najviac dotýka skupina „užívatelia“. Skupiny „zákazníci“ a „informatici“ sú spomenuté 

len okrajovo. 

 

Užívateľ vo vzťahu k IS 

Užívateľa vo vzťahu k IS je možné vnímať z dvoch rôznych pohľadov:13 

 

Užívateľ ako prvok systému – dôležité sú jeho väzby s ostatnými užívateľmi a inými 

prvkami systému. Tieto väzby je nutné organizovať. Užívateľa je možné obmedzovať, 

zadávať pracovné postupy a prípadne trestať za porušenia nariadení a sankcionovať. 

 

Užívateľ ako prvok okolia systému – väzby s ostatnými užívateľmi nie sú zaujímavé, 

pretože nie sú ovplyvniteľné. Je možné definovať pravidlá, avšak jediným trestom je 

odoprenie služieb systému. 

 

2.2.2 Riadenie 

Proces riadenie v rámci podnikovej informatiky sa rozdeľuje na riadenie dát a 

informácií, riadenie znalostí, riadenie funkcií a procesov a riadenie metód a organizácie. 

 

Dáta v podnikovej informatike 

Tomu čo si je pod pojmom dáta možné predstaviť, sa venuje časť predošlej kapitoly. 

Aký je však vzťah obsahu dát k podnikovej informatike? 

 

Dáta využívané k riadeniu podniku a jeho obchodných vzťahoch môžeme rozdeliť na:14 

                                                 
13BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 81 - 82. 
14 GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 34. 
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Interné – vznikajú vo vnútri podniku v rámci procesu jeho riadenia (účtovníctvo, 

personálne riadenie, správa majetku a iné), alebo slúžia na zasielanie partnerom (vlastné 

objednávky, faktúry a  iné). 

 

Externé  – vznikajú mimo daný podnik a vstupujú do neho hlavne v podobe 

obchodných vzťahov (obdŕžané objednávky, faktúry a iné). Do tohto typu dát radíme aj  

rôzne marketingové analýzy, informácie o nových produktoch a technológiách. 

 

Rozdelenie dát podľa ich vzťahu k účelu v podnikovom riadení:15 

 

Kmeňové dáta – dáta, ktoré majú trvalejší charakter, nepodliehajú tak často zmenám. 

Bývajú uložené napríklad v databáze zákazníkov, dodávateľov, tovaru (predávaného, 

nakupovaného), pracovníkov, materiálu a ďalších. 

 

Pohybové dáta – vyjadrujú zmeny pohybu tovaru a služieb, zmeny stavu podnikových 

zdrojov. Patria sem dáta z vlastných alebo prijatých ponúk a dopytu, z reklamačných 

protokolov, mzdových lístkov, výdajok a príjemiek na sklad a ďalšie. 

 

Riadiace a správne dáta – podstatná kategória dát, ktorých spoločnou vlastnosťou je, že 

obsahujú pravidlá a administratívne informácie pre prácu s kmeňovými a pohybovými 

dátami. 

  

Dokumentácie, štúdie – môžeme ich chápať ako dáta výstupné, v podobe rôznych 

reportov, analýz a plánov. Do tejto kategórie zaraďujeme aj obchodnú a výrobnú 

dokumentáciu, technické výkresy a mapy uložené v elektronickej podobe. 

 

Funkcie v podnikovej informatike 

Zložkou riadenie podnikovej informatiky sú aj jej funkcie. Funkcia je podľa Gálu, 

Poura a Prokopa (2006) vymedzená ako obsahovo určená skupina operácií s dátami, 

vzťahujúcimi sa k určitej definovanej potrebe užívateľa.16 

 
                                                 
15GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 34. 
16 GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 36. 
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Existujú viaceré pohľady, podľa ktorých sa rozdeľujú funkcie. V kategorizácií 

z hľadiska charakteru operácií s dátami sa rozpoznávajú 3 kategórie:17 

 

Transakčné funkcie – sú určené na aktualizáciu, vytváranie a prístup k veľkému 

množstvu detailných záznamov. Patrí sem zaúčtovanie dokladu, pridanie nového 

odberateľa do databázy, vystavenie objednávky služby a ďalšie. 

 

Analytické a plánovacie funkcie – sú určené na vytváranie najrôznejších analýz 

a prehľadov slúžiacich na rýchle presné a správne rozhodovanie sa. Poskytujú súhrne 

dáta, ktoré pre ľudské vnímanie poskytujú relevantnejšie, použiteľnejšie informácie ako 

neagregované dáta. Zaraďujeme sem tabuľku vývoja tržieb za určité obdobie, prehľad 

predaja tovaru podľa zákazníka a ďalšie. 

 

Špeciálne, správne a prevádzkové funkcie – najčastejšie zaisťujú archiváciu 

a zálohovanie dát. 

 

Proces v podnikovej informatike 

V monografii Podniková informatika od Gálu a Poura je proces charakterizovaný ako 

„množina na sebe navazujících činností, které z definovaných vstupů vytvářejí 

požadovaný výstup, váží na sebe zdroje (lidi, technologie, materiál, finance, čas) a mají 

měřitelné charakteristiky.“18 

 

Podľa významu sa procesy v podniku delia na 3 základné kategórie:19 

 

Základné – majú na starosti hlavné podnikové aktivity spojené s uspokojovaním potrieb 

zákazníkov. Príkladom je riadenie zákazky, proces riadenie inovácií a ďalšie. 

 

Podporné  – prebiehajú vo vnútri podniku. Predstavujú podporu pre základné procesy. 

Príkladom je proces zásobovania materiálom, proces prijímania nových zamestnancov 

a ďalšie. 

                                                 
17 GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 37. 
18 GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 41. 
19 GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 43. 
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Riadiace – definujú organizáciu a administratívne činnosti podniku. Príkladom sú 

smernice, podnikové poriadky a ďalšie. 

 

2.2.3 Informa čné systémy 

Informačne systémy predstavujú materskú kategóriu ekonomických informačných 

systémov. Predtým, ako sa bakalárska práca začne venovať priamo ekonomickým IS, 

rozoberie v krátkosti terminologický základ všeobecných systémov a systémov 

informačných. 

 

„ Systém je komplex prvku nacházejících se ve vzájemné interakci, který je 

charakterizovaný cílový chováním.“20 

 

Podľa Molnára Z. (1992) ide za informačný systém považovať „soubor lidí, 

technických prostředků a metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, 

uchování dat, za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů činných 

v systémech řízení.“21 

 

Je možné povedať, že IS majú svoj životný cyklus, ktorý sa skladá zo 4 hlavných etáp: 

 

1. výber systému – výber riešenia pokrývajúce potreby a očakávania podniku. 

2. implementácia systému – zavedenie IS do podniku, potrebné školenia, nastavenia. 

3. prevádzka systému – udržovanie prevádzkyschopnosti systému. 

4. inovácia systému – aktualizácie systému, prípadne prechod na iný systém. 

 

Životný cyklus IS z pohľadu podniku je možné vidieť na obrázku 2. 

                                                 
20 GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 21. 
21 MOLNÁR, Z. Moderní metody řízení informačních systémů. (1992). str. 19. 



 

Obrázok 2: Životný cyklus IS
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22 Upravené podľa: BASL, J. 
23 MOLNÁR, Z. Efektivnost informa
24 DOLANSKÝ, V. – NĚMEC, V. 
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a predstavované výdajmi do IS, úžitky a teda prínosy z IS ostávajú „neviditeľné“. 

Dôvodom je, že je nesmierne náročné objektívne od seba oddeliť rozhodnutia, ktoré boli 

vytvorené na základe manažérovej intuície (aj keď inšpirovanej výstupom 

informačných systémom) a rozhodnutia, ktoré vznikli len na základne informácií 

poskytnutých informačným systémom. Ďalšou príčinou je aj to, že zmeny v spôsobe 

fungovania podniku sa po zavedení IS prejavujú až časom. Toto všetko často vplýva na 

nemožnosť sledovania stopy úžitku IS v podnikovom riadení. V podstate sa ešte 

odborným výskumom či štatistikami nepodarilo dokázať významný a konzistentný 

vzťah medzi výdajmi do IS a ukazateľmi úspešnosti podniku. 

 

Zaujímavosťou je, že v rokoch 1993 až 1995 prebehla celá rada výskumov (Mahmoos 

and Mann, Shaw a ďalší), ktorá ukázala že investície do IS neprinášajú očakávané 

výsledky v zmysle ekonomickej návratnosti. Napríklad investovaný dolár do IS prinesie 

len 0,80 USD. Tento jav bol nazvaný paradoxom informačných technológií. Príčiny 

paradoxu sa pokúsil v roku 1993 vysvetliť Brynjolfsson, ktorý ponúka nasledujúce 

vysvetlenie:25 

 

1. Používanie nevhodných meraní závislosti vstupu a výstupu. 

2. Veľký časovú odstup medzi vstupom a výstupom. 

3. Pôsobenie faktoru redistribúcie prínosov. Konkurenčná výhoda, ktorú získal nejaký 

podnik inovátorským zavedením IS je rýchlo absorbovaná ostatnými podnikmi. 

4. Nesprávne riadenie investícií IS, spôsobujúce straty. 

 

Pri charakteristike IS nie je možné zabudnúť ani na ich rozdelenie na verejné a interné. 

 

Verejné informačné systémy 

Verejné IS sú vytvárané a riadené z nasledujúcich princípov: 26 

• obchod s informáciami, 

• povinnosť predávania informácií (povinnosť štátu oboznamovať občanov 

s právnymi dokumentmi), 

                                                 
25 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systému. (2001). str. 17. 
26 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 51. 
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• nutnosť práce s externými informáciami, 

• potrebnosť, účelnosť a užitočnosť (napríklad internet, bibliografické systémy). 

 

Všeobecne by verejné IS mali disponovať týmito vlastnosťami:27 

• jednoduchosť, t.j. užívateľským, priateľským prístupom, 

• odolnosť, t.j. schopnosťou zvládnuť chyby, neznalosť, zlomyseľnosť, zločinnosť, 

• stálosť, t.j. nemennosťou postupov, formátu, 

• rešpektovanie zákonov a zvyklostí, t.j. garanciou morálnej správnosti. 

 

Interné informa čné systémy 

V monografii Informační systémy pro podporu manažerské práce od Bébra a Douceka 

je možné nájsť definíciu interných informačných systémov, ktorá hovorí, že: „Interní 

informační systém organizace představuje soubor činností, které zabezpečují sběr, 

přenos, uchovávaní, zpracování, distribuci a prezentaci dat v organizaci pro potřeby 

rozhodování tak, aby řídicí pracovníci mohli efektivně vykonávat svoje řídicí funkce.“28 

 

Interné IS predstavujú rozsiahlu problematiku, ktorej sa bude venovať nasledujúca stať 

týkajúcich sa manažérskych aplikácií. 

 

2.2.4 Skupiny tradi čných manažérskych aplikácií 

Manažérske aplikácie tvoria podmnožinu informačných systémov a sú primárne určené 

pre podporu práce manažérov a analytikov na rôznej organizačnej úrovni. Nasledujúce 

rozdelenie je spracované podľa Bébra a Douceka (2005).29 

 

RIS (Reporting Information System) sú IS, ktoré využívajú výpočtovú techniku 

k operatívnemu riadeniu elementárnych funkcií podniku. Tieto systémy väčšinou 

vyžadujú dennú interakciu s užívateľmi. Slúžia hlavne strednému managementu. 

Výstupmi sú klasické výkazy a zostavy. Príkladom môžu byť rozvaha, hlavná kniha 

dokumenty inventarizácie, prehľad pohľadávok a zákaziek. 

                                                 
27 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 52. 
28 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 57. 
29 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 64 - 67. 
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DSS (Decision Support System) sú systémy, ktoré podporujú analýzu dát. Poskytujú 

možnosti plánovania, modelovania a návrhy riešenia. Zväčša nimi disponujú podnikoví 

analytici. 

 

EIS (Executive Information Systems) predstavujú akúsi špičku pyramídy systémov pre 

manažérsku prácu. Disponujú jednoduchým ovládaním a grafickými možnosťami, aby 

manažéri mohli bez nutnosti komplikovaných školení využívať počítače k nájdeniu 

správnej stratégie. Na vysokej úrovni je vizuálna prezentácia informácie (grafy, 

tabuľky, mapy). Tieto systémy sa rovnako pýšia vysokou flexibilitou vo vzťahu 

k dátam. 

 

ES (Expert Systems) sú systémy, ktoré sa zatiaľ v praxi veľmi nevyužívajú. Výnimku 

tvorí hlavne medicína a bankovníctvo. ES poskytujú užívateľovi akýsi druh konzultácie. 

Majú v sebe uloženú bázu znalostí, ktoré konfrontujú s otázkami užívateľa 

a odvodzovací algoritmus. Príkladom je zisťovanie bonity klienta pri žiadosti o úver. 

 

2.2.5 Skupiny špecializovaných manažérskych aplikácií 

Dušou dnešných manažérskych aplikácií sú dátové sklady a z nich sa odvíjajúce 

štandardné manažérske aplikácie. Avšak okrem štandardných existujú aj špecializované 

manažérske aplikácie ako Business Intelligence. 

 

Integrácia manažérskych aplikácií 

Dejiny súčasných interných informačných systémov sa začali písať v 70. rokoch 

minulého storočia. Vznikol prúd typových riešení interných informačných systémov. 

Spomínané riešenia sa nazývali ERP (Enterprise Resource Management). Ich hlavnou 

úlohou bola operatívna podpora riadenia podniku a správa primárnych dát spoločností. 

Z iného a to funkčného pohľadu na ich činnosť mali zabezpečiť integráciu jednotlivých 

oddelených procesov do jedného celku. Momentálne sú už ERP rozsiahle produkty, 

ktorých základ tvorí technológia OLTP (Online Transaction Processing). Jedná sa 

o relačné databázy slúžiace na zachytávanie transakcií, rýchle ukladanie, prepis, 

vymazávanie, zobrazovanie detailných dát.30 

                                                 
30 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 152. 
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„ ERP (Enterprise Resource Planning) – je charakterizován jako typ aplikačního 

software, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponabilných zdrojů a aktivit. 

Mezi hlavní vlastnosti ERP patří schopnost automatizovat a integrovat klíčové procesy, 

funkce a data v rámci celé firmy.“31 

 

Manažérske aplikácie naviazali na štandardné typové riešenie ERP systémov, s cieľom 

podporovať najmä strategickú a taktickú úroveň rozhodovania v podniku. Ich hlavnou 

úlohou je poskytnúť manažérom podklady na kvalifikované rozhodnutia. Pre podporu 

manažérskej práce sa počas vývoja spoločnosti využívajú rôzne nástroje. V súčasnosti 

sa dá povedať, že požiadavky na objem spracovaných dát narastajú v podstate neustále. 

Prvkom, ako už bolo spomenuté, na ktorom sú postavené všetky manažérske aplikácie 

sú dátové sklady. Dátový sklad je miestom, kde sa zhromažďujú agregované dáta, ktoré 

prešli procesom očisty a integrácie a sú poskytované ďalším aplikáciám pre podporu 

manažérskej práce. 

 

ERP sú štandardné systémy, ktoré je pravdaže nutné upravovať pre potreby jednotlivých 

podnikov. Tento proces sa nazýva kastomizácia, ktorá často predstavuje jednu 

z najpodstatnejších častí nasadenia ekonomického software do podniku. Kastomizácia 

obsahuje:32 

• úpravu štruktúry funkcií a komunikácie, 

• nastavenie účtovej osnovy, 

• definíciu organizačnej štruktúry, 

• nastavenie štruktúry informácií (formuláre, zostavy a iné). 

 

Ilustračná schéma ERP systému je zobrazená na obrázku 3. 

                                                 
31 GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 64. 
32 GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 83. 
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systémami EIS. Vo väzbe k BI sa ERP stalo hlavným zdrojom dát, na 

                                                 
Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 153.

DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. 
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ktorých sa realizujú najrôznejšie analýzy od marketingových, obchodných až po 

personálne.35 

 

„ Business Intelligence je analytickým procesem který izolovaná data a aplikace 

transformuje na podnikatelsky zaměřené znalosti a schopnosti.“36 

 

Dôvody vzniku BI 

Dnes je bežné, že podnikoví analytici a manažéri musia rozhodovať pod obrovským 

tlakom a vysokou zodpovednosťou. Na rozhodnutie tým pádom musia mať dostatočné 

množstvo relevantných informácií. To však nie je všetko. Dôležité je si uvedomiť, že 

tieto informácie musia byť dostupné rýchlo s minimálnou technickou náročnosťou 

a naviac s možnosťou formulovať variabilné požiadavky dynamicky a pohodlne. 

 

Spracovanie dát v transakčných systémoch, najmä v aplikáciách ERP, je postavené na 

relačnom databázovom systémy. Toto riešenie má množstvo výhod, od redukovania 

duplicity v dátach, cez prístup k podrobným informáciám až po rýchle prevádzanie 

rôznych transakcií. Z pohľadu analýzy a plánovania činnosti podniku majú však ERP 

aplikácie značné obmedzenia:37 

 

• Neumožňujú rýchlo a flexibilne meniť kritériá pre analýzu podnikových dát. 

• Len problematicky je možné zabezpečiť prístup viacerých ľudí a agregovaným 

dátam. 

• ERP sú prvotne určené na zaobstarávanie dát a aktualizácie. Analytické úlohy 

predstavujú pre ERP výrazne zaťažujúcu aktivitu. 

• Ťažkosťou je aj narastajúci počet dát v podniku. Spoločnosti sa často stretávajú 

s nekonzistentnými dátami. 

 

Jednou z najpodstatnejších súčastí BI je ETL (Extraction Transformation Loading). 

Bežné je označenie ETL ako dátovej pumpy. Má na starosti získanie a výber dát 

                                                 
35 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 157. 
36 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 157. 
37 GÁLA, L. - POUR, J. - PROKOP, T. Podniková informatika. (2006). str. 89. 
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(Extraction), nasledovné úpravy a čistenie dát pre potreby BI (Transformation) 

a nahranie dát do systému (Loading). 

 

CRM  (Customer Relationship management) je definovaný ako: „komplex technologií 

(aplikačního, základního software, technických prostředků), podnikových procesů 

a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky 

podniku a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu 

zákazníka a zákaznických služeb.“38 

 

SCM (Supply Chain Management) je definovaný ako: „ řízení dodavatelských řetězců, 

eventuelně sítí, představuje soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci řízení 

a k maximální efektivitě provoze všech prvků celého dodavatelského řetězce s ohledem 

na koncového zákazníka. SCM sou konkrétním příkladem vzájemného propojení 

dodavatelů s odběrateli na bázi informačních a komunikačních technologií.“39 

 

Dodávateľský reťazec si môžeme predstaviť nasledovne40: 

 

dodávateľ   výrobca  distribútor   predajca  zákazník  

 

ERP II 

Jedná sa o integráciu podnikových aplikácií spomínaných v predošlých kapitolách. 

Menovite ERP II obsahuje ERP, BI, CRM, CSM systémy. Najväčšiu zásluhu na rozvoji 

ERP II má práve internet tým, že umožnil vznik elektronického obchodovania 

a integráciu podniku a jeho IS s okolím smerom k zákazníkom.41 

 

                                                 
38 BASL, J. - BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. (2008), str. 90. 
39 BASL, J. - BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. (2008), str. 78. 
40 BASL, J. - BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. (2008), str. 77. 
41 BASL, J. - BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. (2008), str. 88. 
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2.3 Riadenie projektu IS 

Projekt IS má z informačného hľadiska 3 fázy (príprava IS, zavedenie IS, 

prevádzkovanie IS), ktoré úzko súvisia so životným cyklom IS, ktorý bol spomenutý 

v predošlej časti bakalárskej práce. Projekt IS môžeme chápať nasledovne:42 

 

• má pevne a jasne stanové cieľ (zmena časti IS, zmena celého IS a podobne), 

• má určený začiatok a koniec, 

• spravidla sa vyznačuje obmedzenými zdrojmi (finančnými i ľudskými), 

• vyznačuje sa stupňom rizika (nebezpečenstvo oneskorenia a rastu nákladov), 

• málokedy sa opakuje (z pohľadu odberateľa), 

• u dodávateľa je situácia opačná, pretože ten často ponúka celú škálu metodík 

zavádzania a realizácie projektu. 

 

Bakalárska práce ďalej bližšie rozoberá  rozhodnutie o zavedení IS a prípravu 

výberového konania, ktoré sú ďalej rozšírené metódami hodnotenia a najčastejšími 

problémy spojenými s výberom dodávateľa. Všetky práve spomenuté časti sú chápané 

ako súčasť fáze prípravy IS. Hlavým procesom fáze zavedenia IS sa venuje subkapitola 

s názvom Procesy zavedenie IS. V neposlednom rade je v rámci riadenia projektu IS 

rozobrané prevádzkovanie IS v rovnomennej subkapitole. 

                                                 
42 VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích. (2009). str. 39 - 40. 
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2.3.1 Rozhodnutie o zavedení IS 

Rozhodnutie o zavedení IS je dôležitý proces, ktorý dobre vystihuje nasledujúca schéma 

na obrázku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4: Rozhodovacia schéma43 

 

 

                                                 
43 Upravené podľa: VRANA, I. - RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních 
systémů. (2005). str. 16. 
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2.3.2 Príprava výberového konania 

Zmyslom tejto etapy projektu je bezproblémový priebeh výberového konania. 

V priebehu prípravy je vytvorený dopytový dokument. Ďalej sú navrhnuté výberové 

kritériá a ich váhy, vypísané výberové konanie prostredníctvom nástrojov zdieľania 

informácií a nasledovne prevedené vyhodnotenie ponúk a zredukovanie množiny 

potenciálnych kandidátov.44 

 

Podmienky účinnosti prípravy výberového konania sú podľa Tvrdíkovej Mileny (2000) 

tieto:45 

 

• Dopytový dokument obsahuje požadovaný obsah, rozsah a štruktúru, kvôli 

zrovnateľnosti ponúk. 

• Dopytový dokument obsahuje dôkladnú funkčnú špecifikáciu tých častí IS, ktoré 

sú súčasťou výberového konania. 

• Dopytový dokument neobsahuje informácie, ktorých zverejnenie by mohlo 

uškodiť záujmom podniku, ktorý inovuje svoj zastaraný, či zavádza nový IS. 

• Sústava výberových kritérií a im priradené váhy zodpovedajú konkrétnym 

podmienkam výberu. 

• Spôsobilosť objednávateľa kompletne posúdiť ponuku. 

 

V predošlej časti bol spomenutý dopytový dokument. Ďalšia časť bakalárskej práce 

ukazuje základnú štruktúru dopytového dokumentu:46 

 

Informácie o zadávateľovi a zadaní: 

• špecifikácia zadávateľa 

• ciele informačného systému 

• charakteristiky podniku, či inštitúcie 

• špecifikácia požadovaných funkcií  

• špecifikácia dátová 

                                                 
44 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. (2000). str. 60. 
45 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. (2000). str. 61. 
46 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. (2000). str. 62. 
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• špecifikácia požiadaviek na informačné technológie 

• podmienky zaradenia do prvého kola výberového konania 

• podmienky priebehu prvého kola výberového konania 

 

Požadovaná štruktúra ponuky: 

• charakteristika dodávateľa 

• základné rysy ponuky 

• celková koncepcia riešenia 

• návrh hardwarového zabezpečenia 

• návrh softwarového zabezpečenia 

• postup zavedenia IS 

• doplňujúce služby a ponúkaný servis 

• špecifikácia subdodávateľov a subdodávok 

• požiadavky na zákazníka a dodacie podmienky 

• návrh preberacích procedúr 

• cenová špecifikácia dodávky 

 

Dôležitou súčasťou etapy prípravy výberového konanie je spôsob hodnotenia IS, návrh 

kritérií zrovnávania a s tým súvisiace náležitosti.  

 

2.3.3 Hodnotenie informačného systému 

IS je možné hodnotiť podľa toho, akým spôsobom a ako rýchlo sú schopné podniky 

s ich pomocou dosahovať svoje ciele. Medzi metódy používané na hodnotenie IS sa 

radia nasledujúce metódy, ktoré boli spracované na základe monografie Podnikové 

informační systémy od Basla a Blažíčka.47 Graf 1 zobrazuje percentuálny prehľad 

využívania metód hodnotenia IS. 

 

TCO 

Total Cost of Ownership (celkové náklady vlastníctva) je metóda využívajúca 

vyhodnocovanie nákladov prostredníctvom cien a technických parametrov. Zvyčajne 

                                                 
47In: BASL, J. - BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. (2008), str. 181 - 182. 
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48 Upravené podľa: BASL, J. 

37 

uje obchodné procesy organizácie. Metóda môže by

plánovaní a kontrole výdajov na IT. 

 (návratnosť investície) je metóda, ktorá porovnáva príjmy 

investície a náklady potrebné na investíciu. 

(systém vyvážených ukazateľov výkonnosti podniku)

ktorej základom je prepojenie obchodnej stratégie a následného finan

Využíva metriky, ktoré sú rozdelené do štyroch základných skupín 

zákazníci, procesy, pracovníci. 

Economic Value Added (ekonomická pridaná hodnota) je metóda, ktorá na všeobecnej 

úrovni vyhodnocuje dopad informačného systému. 

Total Economy Impact (celkový ekonomický dopad) je metóda, ktorá mimo ceny 

uje aj prínosy a rizika projektu. 

 
ad metód hodnotenia IS48 

                                                 
ASL, J. - BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. (2008), str. 182.
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V predošlej časti subkapitoly boli rozobrané ekonomicky zamerané metódy hodnotenia. 

K hodnotenie a výberu však slúžia aj iné metódy, využívajúce výberové kritériá, ktorým 

sa venuje ďalšia časť subkapitoly 1.4.2 a tieto metódy boli spracované na základe práce 

Doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. s názvom K ohodnocování obranných projektů a 

veřejných zakázek (Možnosti použití stupnic a vah).49 

Relatívne najjednoduchšou metódou je tzv. nominálna (binárna) stupnica.  Ďalšou 

metódou je ordinálna klasifikačná stupnica, prípadne ordinálna bodovacia stupnica, či 

kardinálna číselná stupnica. Práve spomenuté metódy majú rôzne nedostatky. Najmä sa 

jedná o predpoklad, že význam jednotlivých rozhodovacích kritérií výberu je rovnaký, 

čo však býva zriedkavo pravdou. Zo spomínaných metód sa bakalárska práce bližšie 

venuje len metóde, ktorá využíva kardinálnu číselnú stupnicu. 

 
Kardinálna číselná stupnica 

Kardinálna číselná stupnica je priblížená v tabuľke 2. Jedná sa o modifikáciu 

percentuálneho porovnávania alternatív. Postupuje sa tak, že sú najprv definované 

úžitkové vlastnosti IS, a to aj vzhľadom na očakávania. Vytipované vlastnosti vystupujú 

ako zrovnávacie kritéria. Splnenie očakávania je vyjadrené v percentách. Maximálne 

možné splnenie očakávania pre jednotlivé kritéria má teda hodnotu 100 %. 

Kritéria Alternatíva 1 Alternatíva 2 Alternatíva 3 

Kritérium 1 81,2 89,1 100 

Kritérium 2 100 84,6 71 

Kritérium 3 81,1 100 93 

Kritérium 4 93,8 84,7 100 

Kritérium 5 77,8 66,7 100 

Suma 433,9 425,1 464 

Poradie 2 3 1 

Tabuľka 2: Kardinálna číselná stupnica v modifikácií percentuálneho porovnávania50 

 

                                                 
49 K ohodnocování obranných projektů a veřejných zakázek (Možnosti použití stupnic a vah) [online]. 
2009 [cit. 2010-05-08]. Česky. Dostupné z: 
<http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/zvl2000/37.htm>. 
50 Upravené podľa: K ohodnocování obranných projektů a veřejných zakázek (Možnosti použití stupnic a 
vah) [online]. 2009 [cit. 2010-05-08]. Česky. Dostupné z: 
<http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/zvl2000/37.htm>. 



 

V súčasnosti existujú viaceré metódy, ktoré rozlišujú význam rozhodovacích kritérií. 

Patrí medzi ne napríklad metóda párov

 

Metóda párového zrovna

Pri metóde párového zrovnania

porovnávame podľa ich významu. Výsledky

sa napr. porovná kritérium 

kritériom 2. Zapíše sa do príslušného riadku 

v danom porovnávaní preferujeme. Na základe tohto postupu 

porovnávanie všetkých kritérií

Tabuľka 3: Metóda párového zrovnania

 

K rovnakému výsledku je možné použi

párovo porovnané jednotlivé dvojice kritérií. Preferenc

pred kritériom v stĺpci sa ozna

v stĺpci pred kritériom v

Číslo kritéria  

 1. 

1. - 

2.  

3.  

4.  

5.  

Tabuľka 4: Matica metódy párového zrovnania

                                        
51 Upravené podľa: K ohodnocování obranných projekt
vah) [online]. 2009 [cit. 2010
<http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/zvl2000/37.htm
52 Upravené podľa: K ohodnocování obranných projekt
vah) [online]. 2009 [cit. 2010
<http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/zvl2000/37.htm
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asnosti existujú viaceré metódy, ktoré rozlišujú význam rozhodovacích kritérií. 

Patrí medzi ne napríklad metóda párového zrovnania a Saatyho metóda.

ého zrovnania 

Pri metóde párového zrovnania sa postupuje tak, že jednotlivé kritériá vzájomne 

a ich významu. Výsledky sa zapisujú do pripravenej tabu

kritérium číslo 1 s kritérium číslo 2. Preferované je

do príslušného riadku číslo 1, pretože to je č

danom porovnávaní preferujeme. Na základe tohto postupu sú prevádzané

všetkých kritérií. Pre názornosť je k dispozícií tabuľka 3.

 
: Metóda párového zrovnania51 

rovnakému výsledku je možné použiť nasledujúcu maticu, ktorá sa zostaví tak, že 

jednotlivé dvojice kritérií. Preferencia kritéria

ĺpci sa označuje jednotkou. V prípade, že je preferované kritérium 

 riadku píše sa nula. Ilustrácia postupu je zobrazená v

   

2. 3. 4. 

1 1 1 

- 1 1 

 - 1 

  - 

   

: Matica metódy párového zrovnania52 

                                                 
ohodnocování obranných projektů a veřejných zakázek (Možnosti použití stupnic a 

[online]. 2009 [cit. 2010-05-08]. Česky. Dostupné z: 
http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/zvl2000/37.htm>. 

ohodnocování obranných projektů a veřejných zakázek (Možnosti použití stupnic a 
[online]. 2009 [cit. 2010-05-08]. Česky. Dostupné z: 

http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/zvl2000/37.htm>. 

asnosti existujú viaceré metódy, ktoré rozlišujú význam rozhodovacích kritérií. 

Saatyho metóda. 

tak, že jednotlivé kritériá vzájomne 

do pripravenej tabuľky. Teda 

referované je kritérium 1 pred 

íslo 1, pretože to je číslo kritériá, ktoré 

sú prevádzané párové 

ľka 3. 

 nasledujúcu maticu, ktorá sa zostaví tak, že sú 

ia kritéria v danom riadku 

prípade, že je preferované kritérium 

riadku píše sa nula. Ilustrácia postupu je zobrazená v tabuľke 4. 

 

5. 

1 

1 

1 

0 

- 

ejných zakázek (Možnosti použití stupnic a 

ejných zakázek (Možnosti použití stupnic a 
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Počet preferencií pre dané kritérium je daný počtom jednotiek v riadku, zväčšený 

o počet núl v stĺpci daného kritéria. Na základe párové zrovnania je možné určiť váhy 

jednotlivých kritérií.  

 

Váhu kritérií je vidieť v tabuľke 5. 

Kritérium Po čet preferencií 
Váha (počet preferencií/ suma 

preferencií) 

1 4 0,4 

2 3 0,3 

3 2 0,2 

4 0 0,0 

5 1 0,1 

Suma preferencií 10 1,0 

Tabuľka 5: Váhy kritérií pre metódu párového zrovnania53 

 

Saatyho metóda 

Pre stanovenie váh kritérií je možné použiť aj Saatyho metódu. Táto metóda využíva 

v prvej fáze analogický postup s metódou párového zrovnávania. Na rozdiel od metódy 

párového porovnávania sa ešte naviac určuje intenzita preferencie. Tá sa určuje 

pomocou bodovacej stupnice. Saaty prideľuje počet bodov jednotlivým kritériám 

nasledovne: 

• 1 (kritériá sú svojim významom rovnocenné), 

• 3 (prvé kritérium je slabo významnejšie ako druhé), 

• 5 (prvé kritérium je dosť významnejšia ako druhé), 

• 7 (prvé kritérium je evidentne významnejšie ako druhé), 

• 9 (prvé kritérium je absolútne významnejší než druhé. 

 

Pri výbere IS je možné použiť metódu, kde určujeme celkové vážené užitočnosti 

jednotlivých alternatív. Postup je taký, že sa najskôr stanoví nevážená úžitkovosť, ktorá 

súvisí s jednotlivými kritériami. Súčinom váhy a neváženej úžitkovosti sa potom získa 

váženú úžitkovosť. Neváženú úžitkovosť je možné získať napríklad kardinálnou 

                                                 
53 Upravené podľa: K ohodnocování obranných projektů a veřejných zakázek (Možnosti použití stupnic a 
vah) [online]. 2009 [cit. 2010-05-08]. Česky. Dostupné z: 
<http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/zvl2000/37.htm>. 
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číselnou stupnicou, ktorá bola spomínaná v predchádzajúcej časti bakalárskej práce. 

Postup metódy využívajúcej váženú úžitkovosť vyjadruje tabuľka 6. 

 

  A1 A1 A2 A2 A3 A3 

Kritéria Váha UNA1 UVA1 UNA2 UVA2 UNA3 UVA3 

1 5 81,2 406 89,1 455,5 100 500 

2 4 100 400 84,6 338,4 71 284 

3 3 81,1 243,3 100 300 93 279 

4 1 93,8 93,8 84,7 84,7 100 100 

5 2 77,8 155,6 66,7 133,4 100 200 

Suma 15 433,9 1298,7 425,1 1312 464 1363 

Poradie   3  2  1 

Tabuľka 6: Vážená úžitkovosť54 

 

Legenda k tabuľke 6: 

A1,A2,A3 – alternatíva prvá, druhá a tretia 

UN – úžitkovosť nevážená 

UV – úžitkovosť vážená 

 

Z predošlého textu je zjavné, že je nutné venovať pozornosť nie len problematike 

hodnotiacich metód, ale aj spôsobu navrhnutia výberových kritérií. 

                                                 
54 Upravené podľa: K ohodnocování obranných projektů a veřejných zakázek (Možnosti použití stupnic a 
vah) [online]. 2009 [cit. 2010-05-08]. Česky. Dostupné z: 
<http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/zvl2000/37.htm>. 



42 

 

Návrh výberových kritérií  

Kritériá výberu, ktoré boli spracované podľa Tvrdíkovej Mileny (2000) sú dôležité a je 

potrebné sa im venovať v projektoch týkajúcich sa zavádzania IS.55 

• Úroveň dodávateľského podniku 

- odborné, kvalifikačné, ekonomické, organizačné kvality podniku 

- podnikom realizované projekty IS 

- rozsah, dĺžka a úroveň záruk a pozáručného servisu 

- úroveň riadenia projektu, spôsob spolupráce s odberateľom 

- dĺžka riešenia a termíny jednotlivých etáp 

• Koncepcia riešenia 

- celková architektúra riešenia, systémové vlastnosti IS 

- úroveň navrhovaného technického zabezpečenia 

- úroveň návrhu celkovej komunikačnej architektúry 

- navrhované operačné a databázové systémy 

- bezpečnosť a podpora ďalšieho rozvoja systému 

• Projekčná metodológia 

- zvolený projekčný prístup 

- vybavenosť dodávateľského podniku softwarovými prostriedkami 

• Aplikačný software 

- úroveň jeho funkcií a vzájomná prepojenosť 

- väzba na technologické procesy odberateľa 

• Ergonomické aspekty návrhu 

- ergonomická kvalita hardwaru 

- jednoduchosť ovládania aplikačných úloh a úroveň dokumentácie 

- úroveň servisu, poskytovanie školení 

• Cenové relácie 

- cenové charakteristiky súvisiace s riešením a prevádzkou IS  

• Riziko ponuky 

- do akej miery je odberateľský podnik ochotný riskovať, že dodávateľ 

nesplní, čo navrhuje v ponuke  

                                                 
55 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. (2000). str. 63. 
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2.3.4 Najčastejšie problémy spojené s výberom ekonomického IS 

Pri zabezpečovaní programového vybavenia informačného systému sa musíme 

rozhodnúť, či zvolíme „krabicový software“ alebo „software na zákazku“. 56 

 

Krabicové riešenie pokrýva potreby množstva rôznych užívateľov, je rýchle a lacné. 

Na svete však neexistuje program, ktorý by vyhovoval všetkým užívateľom. Krabicový 

software máva možnosť „kastomizácie“ – úpravy podľa užívateľových špeciálnych 

potrieb (vzhľad obrazoviek, farby obľúbené užívateľom, pracovné postupy, klávesové 

skratky, predpisy a normy a pod.) Niekedy však ani kastomizácia nie je dostačujúca. 

 

O software na zákazku majú záujem nie len zbohatlíci ale aj bežní užívatelia. Táto 

technika sa hlavne používa v prípadoch, keď trh neponúka žiadne vhodné krabicové 

riešenie. Príklady nájdeme medzi niektorými verejnými systémami štátnej správy 

a rôznymi programovými systémami mimo elektronickú sféru - vedecké výpočty, 

simulácie, riadenie procesov a pod. Individuálne riešenie je však finančne a niekedy aj 

časovo náročnejšie. Jeho nevýhodou je tiež závislosť na dodávateľovi. Ak je nutné po 

čase niečo pozmeniť a pôvodný dodávateľ už nie je  dispozícií (napríklad skrachoval), 

je nutné naprogramovať všetko od začiatku. Zanedbateľné nie je ani to, že pri tvorbe 

systému musíme dodávateľa IS detailne zoznámiť s mnohými dôvernými a citlivými 

informáciami o činnostiach podniku. 

 

Všeobecne považovaná za rozumnú je preto vždy snaha o využitie krabicového riešenia 

(od renomovanej firmy) s čo najvýhodnejšími možnosťami kastomizácie. Ak však nie je 

požadovaný produkt dostupný (ak by bola implementácia neúmerne nákladná) potom 

zadajme programovanie zákazkovým spôsobom. Samozrejme je veľmi dôležité vybrať 

solídneho, spoľahlivého a dôveryhodného dodávateľa a pripraviť pre neho perfektné 

zadanie. 

 

                                                 
56 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 96. 



 

Preferencie výberu IS z

ilustráciu na grafe 2. 

Graf 2: Preferencie výberu57

 

Výber dodávateľa 

Pri výbere dodávateľa je dôležité upriami

kapitole. 

  

• Nutnosť rešpektova

musia prebiehať spôsobom predpísaným zákonom.

• Potreba stanoviť

ekonomické a iné).

• Podmienky výberového konania majú predpísanú formu.

• Odlišovať verejné 

• Prevedenie výberového riadenia riadi objednávate

špecializovaná spolo

• Záujemcovia posielajú sv

a ostatnými podmienkami.

• Nutné dodržovať

• Ponuka do výberového konanie nemusí by

                                        
57 MOLNÁR, Z. Efektivnost informa
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Preferencie výberu IS z rokov 1997, 1998 na americkou trhu IS

57 

ľa je dôležité upriamiť pozornosť na kroky spomenuté v

 rešpektovať zákonné ustanovenia. Výberové riadenia od ur

musia prebiehať spôsobom predpísaným zákonom. 

Potreba stanoviť základné parametre (funkčné, dátové, prevádzkové, 

ekonomické a iné). 

Podmienky výberového konania majú predpísanú formu. 

 verejné a neverejné výberové konania 

Prevedenie výberového riadenia riadi objednávateľ. Môže však aj poverená

špecializovaná spoločnosť.   

Záujemcovia posielajú svoje ponuky do výberového konanie s

ostatnými podmienkami. 

Nutné dodržovať utajenie všetkých údajov o výberovom konaní.

Ponuka do výberového konanie nemusí byť právne záväzná. 

                                                 
Efektivnost informačních systému. (2001). str. 95. 

americkou trhu IS sú uvedené pre 

 

 na kroky spomenuté v tejto 

nné ustanovenia. Výberové riadenia od určitej čiastky 

né, dátové, prevádzkové, 

. Môže však aj poverená, 

oje ponuky do výberového konanie s uvedenou cenou 

výberovom konaní. 



 

• Vyhodnotenie ponúk prebieha pod

• Vhodné je zaobstaranie si referencií o

• Zváženie stability a

• Dôkladné venovanie pozornosti zmluve.

• Dôležitý je jazyk v

 
2.3.5 Procesy zavedenia

Pri zavádzaní IS sa č

komunikácie, ktorý sa prejaví v

pri zavedení IS ako aj

obrázok 8. 

Obrázok 5: Zavedenie IS58 

 

2.3.6 Prevádzkovanie IS 

Subkapitola 1.3.6 je spracovaná na základe monografie Podnik

od Basla a Blažíčka.59

implementácie IS, ale aj následnej prevádzky.  Dôvodom je skuto

technologické zmeny v IS prinášajú potrebu zásadných zmien metodík, vrátane metod

riadenia. Dve hlavné metódy riadenie prevádzky sú:

 

 

                                        
58 Upravené podľa: BASL, J. 
59 BASL, J. - BLAŽÍČEK, R. 
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Vyhodnotenie ponúk prebieha podľa jednotnej, dopredu zvolenej metodiky.

Vhodné je zaobstaranie si referencií o záujemcoch. 

Zváženie stability a tradície záujemcu. 

ôkladné venovanie pozornosti zmluve. 

Dôležitý je jazyk v akom je zmluva napísaná. Právo výberu má objednávate

Procesy zavedenia IS 

Pri zavádzaní IS sa často jedná o zmenu celej podnikovej kultúry a

komunikácie, ktorý sa prejaví v zmene celej rady procesov. Hlavné procesy potrebné

ako aj procesy predchádzajúce samotnému zavedeniu

 

Prevádzkovanie IS  

Subkapitola 1.3.6 je spracovaná na základe monografie Podnikové informa
59 Z hľadiska optimalizácie IS nie je dôležité len riadenie 

implementácie IS, ale aj následnej prevádzky.  Dôvodom je skuto

IS prinášajú potrebu zásadných zmien metodík, vrátane metod

riadenia. Dve hlavné metódy riadenie prevádzky sú: 

                                                 
SL, J. - BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. (2008), str
EK, R. Podnikové informační systémy. (2008), str. 208 - 209.

a jednotnej, dopredu zvolenej metodiky. 

akom je zmluva napísaná. Právo výberu má objednávateľ. 

zmenu celej podnikovej kultúry a spôsobu 

y procesov. Hlavné procesy potrebné 

procesy predchádzajúce samotnému zavedeniu ilustruje 

 

ové informačné systémy 

adiska optimalizácie IS nie je dôležité len riadenie 

implementácie IS, ale aj následnej prevádzky.  Dôvodom je skutočnosť, že 

IS prinášajú potrebu zásadných zmien metodík, vrátane metodík 

. (2008), str. 194. 
209. 
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ITIL 

IT Infrastructure Library (knižnica infraštruktúry IT) obsahuje súbory pre riadenie IT 

služieb. Tieto súbory popisujú, čo je potrebné spraviť. Spôsob prevedenie je už potom 

závislý na konkrétnej spoločnosti. Okrem návodov poskytuje ITL aj širokú škálu 

školení, kvalifikácií, konzultácií a pod. 

 

COBIT 

Control Objectives for Information and Related Technology obsahuje komplexný 

systém cieľov a metrík podnikovej informatiky, ktorý reprezentuje ucelený pohľad 

na riadenie podnikovej informatiky. COBIT sa snaží prinášať odpovede na požiadavky 

podniku a zároveň ostať nezávislý na technologických platformách využívaných 

v podniku. 

 

2.4 Trendy rozvoja 

Oblasť manažérskych aplikácií neostáva nemennou. Podlieha vývoju, u ktorého je 

možné sledovať trendy, ktoré boli spracované na základe monografie Informační 

systémy pro podporu manažerské práce od Bébra a Douceka.60 Sledované trendy sú 

tieto: 

 

• Manažérske aplikácie a Business Intelligence sa stali neoddeliteľnou súčasťou 

moderných spoločností. Hlavným trendom, ktorý si môžeme všimnúť je 

integrácia BI riešení do bežných ERP systémov. 

• Pre manažérov bude práca bez BI nemysliteľná, pretože objemy, ktoré dnes 

produkujú ERP systémy nebude možné inak relevantne interpretovať. 

• Je veľmi pravdepodobné, že dôjde k ponuke prototypových a štandardizácií BI 

riešení. 

                                                 
60 BÉBR, R. - DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. (2005). str. 207. 



 

3 ANALÝZA SÚ

spol. s r. o.  

Nasledujúca časť bakalárskej práce sa bude venova

spol. s r. o. (ďalej v textu 

stránok spoločnosti pomocou SWOT analýzy, formulácií potrieb spolo

požiadavkám na ekonomický IS. 

 

3.1 Predstavenie spolo

Podnik Astrix spol. s r.o. vznikla  15.4.1998. Po zmene vlastní

začala okrem realitnej č

činnosti venuje dodnes. 

 

Spoločnosť sa zameriava na interiérovú bytovú výstavbu, výstavbu bytových domov, 

riešenie interiérov a podkroví s využitím

zatepľovanie a rekonštrukciu fasád domov.

 

Astrix pracuje s vlastnými pracovníkmi ako aj v rámci kooperácie, formou subdodávok.

 

Sídlo spoločnosti sa nachádza na ulici Vyšehradská 12, Bratislava 851 06 Slovenská 

republika. 

 
3.2 Právna forma a

Astrix spol. s r.o. bola založená ako spolo

dobe  má Astrix spol. s

podiel. Základný kapitál

Obrázok 6: Organizačná štruktúra

                                        
61 Zdroj: vlastný 
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ANALÝZA SÚ ČASNÉHO STAVU PODNIKU ASTRIX 

 bakalárskej práce sa bude venovať charakteristike spo

textu iba ASTRIX), a okrem iného priblíženiu slabých a

nosti pomocou SWOT analýzy, formulácií potrieb spolo

požiadavkám na ekonomický IS.  

Predstavenie spoločnosti 

Podnik Astrix spol. s r.o. vznikla  15.4.1998. Po zmene vlastníckych práv sa spolo

ala okrem realitnej činnosti venovať aj stavebnej činnosti, ktorej sa ako

 

 sa zameriava na interiérovú bytovú výstavbu, výstavbu bytových domov, 

riešenie interiérov a podkroví s využitím sádrokartonových konštruk

ovanie a rekonštrukciu fasád domov. 

Astrix pracuje s vlastnými pracovníkmi ako aj v rámci kooperácie, formou subdodávok.

nosti sa nachádza na ulici Vyšehradská 12, Bratislava 851 06 Slovenská 

Právna forma a organizačná štruktúra 

r.o. bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V

dobe  má Astrix spol. s r. o. dvoch vlastníkov, pričom každý z nich vlastní 50

kapitál spoločnosti nadobúda výšku  13 278 EUR.   

 
ná štruktúra 61 

                                                 

AVU PODNIKU ASTRIX 

 charakteristike spoločnosti Astrix 

okrem iného priblíženiu slabých a silných 

nosti pomocou SWOT analýzy, formulácií potrieb spoločnosti a jej 

ckych práv sa spoločnosť 

innosti, ktorej sa ako nosnej 

 sa zameriava na interiérovú bytovú výstavbu, výstavbu bytových domov, 

sádrokartonových konštrukčných systémov, 

Astrix pracuje s vlastnými pracovníkmi ako aj v rámci kooperácie, formou subdodávok. 

nosti sa nachádza na ulici Vyšehradská 12, Bratislava 851 06 Slovenská 

ením obmedzeným. V dnešnej 

om každý z nich vlastní 50 % - ný 
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Spoločnosť má externých spolupracovníkov v podobe ekonómky, účtovníčky 

a spolupracujúcich živnostníkov. Interní pracovníci existujú zatiaľ len v podobe 

brigádnikov, nakoľko by boli momentálne stáli zamestnanci zbytočná príťaž. Jediným 

zamestnancom je konateľ spoločnosti. 

 

3.3 Predmet podnikania 

Astrix spol. s r.o. sa primárne realizuje v troch oblastiach podnikania: 

 

• Stavebná činnosť 

• Realitná činnosť 

• Autodoprava 

 

3.4 Súčasný ekonomický IS spoločnosti Astrix 

Spoločnosť Astrix v súčasnej dobe nevyužíva žiadny vlastný ekonomický informačný 

systém. Jediným stykom s ekonomickým IS sú výstupy účtovníctva spracovávané 

mesačne externým spolupracovníkom. Práve pre spomínané skutočnosti predstavuje 

spoločnosť Astrix ideálny priestor na zavedenie vlastného ekonomického systému a tým 

sa jej naskytne možnosť získať väčší prehľad a kontrolu nad svojimi procesmi. 

Konkretizovať načatú problematiky budú kapitoly v ďalších častiach bakalárskej práce. 

 

3.5 SWOT analýza spoločnosti Astrix 

V nasledujúcej kapitole je rozobraná SWOT analýza62, ktorá sa venuje silným, slabým 

stránkam spoločnosti, príležitostiam a hrozbám, s ktorými sa spoločnosť Astrix stretáva.  

 

3.5.1 Silné stránky 

Spoločnosť Astrix môže stavať najmä na dlhoročných skúsenostiach vedenia v oblasti 

podnikania. Činnosť podniku sa vyznačuje veľkou profesionalitou, čo sa stavebných 

prác týka. Výrazný dôraz je kladený na kvalitu. Práve kvalitou práce, a pracovným 

                                                 
62 SWOT analýza je zhrnutá na záver subkapitoly 2.6 do tabuľky 7. 
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nasadením chce Astrix spol. s r. o. na začiatku svojej stavebnej činnosti preraziť 

v rozsiahlej konkurencií.   

 

3.5.2 Slabé stránky 

Nedostatkom Astrix spol. s r.o. je aj v nepostačujúce množstve kvalifikovaných 

pracovníkov (brigádnikov). Pracovníci ktorí majú pocit, že dosiahli, čo sa skúseností, 

zručností a znalostí týka dostatočnú úroveň sa zvyčajne pokúšajú rozbehnúť svoje 

vlastné podnikanie. Tento problém spočíva aj v tom, že spoločnosť zatiaľ nie je schopná 

uživiť vlastných zamestnancov a pracuje prevažne s malými živnostníkmi. Pre tých je 

však často výhodné poskočiť v dodávateľskej reťazi o pozíciu vyššie.  

 

Ďalším bodom, ktorý by bolo potrebné zlepšiť je reklama. Astrix spol. s r.o. sa zatiaľ 

nedostala do povedomia ľudí. Novej činnosti sa venuje len krátko, avšak jedná sa 

o oblasť ktorú nemožno podceniť. Webové stránky, ktoré boli vytvorené koncom august 

roku 2010 sú len prvým krokom. Spoločnosť zvažuje ďalšie kroky v oblasti 

zviditeľňovania sa. 

 

3.5.3 Príležitosti 

Spoločnosť v súčasnej dobe implementuje nový marketingový postup. Jedná sa 

o aktualizáciu webovej stránky rozšírením jadra o ponuku realít, ktorá predtým 

neexistovala, čo predstavovalo mínus. Stratégia internetového marketingu nadobúda 

konkrétne kontúry. Pre začiatok sa spoločnosť rozhodla pre propagáciu pomocou 

Google Adwords. Do konca roka sa plánuje zavedenie nového ekonomického 

informačného systému, od ktorého sa očakáva zvýšená kontrola nad zdrojmi 

spoločnosti, zlepšená prehľadnosť činnosti a ušetrenie finančných zdrojov.  Vzhľadom 

k svetovej hospodárskej kríze sú ceny stavebných materiálov na trhu bezkonkurenčne 

najnižšie, čo sa týka horizontu posledných rokov. Tento stav bol spôsobený radikálnym 

celoplošným útlmom stavebnej činnosti, nakoľko však má spoločnosť Astrix dlhodobú 

zákazku, hospodárska kríza a najmä nízka cena materiálov znamená nezanedbateľnú 

výhodu.   
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3.5.4 Hrozby 

Množstvo ľudí, ktorí sa v stavebníctve pohybujú hlavne v menších zákazkách operuje 

na hranici podvodu. Ďalším problémom je neexistujúca pevná definícia jednotlivých 

stavebných postupov. Pracovníci takmer vždy očakávajú, že im budú všetky informácie 

a postupy predané ústne, čo je však mrhanie času. Najväčšou hrozbou v súčasnosť je 

však aj naďalej výpadok zákaziek. Nedostatok stavebných projektov má za následok 

pritvrdenie v konkurenčnom boji. Problém predstavujú najmä živnostníci a malé 

spoločnosti najmä zo severu Slovenska, ktorí sú ochotní isť často výrazne pod cenu len 

v snahe dostať zákazku, čím v konečnom dôsledku ničia ceny celému odvetviu. 

V hrozbách nemôže opomenúť ani legislatívu. Na Slovenska sa totiž často najmä drobní 

podnikatelia potykajú  s veľmi malou možnosťou zaistenia dodržiavania zmlúv súdnou 

cestou. 

 

SWOT analýza spoločnosti Astrix je zhrnutá v tabuľke 7. 

Tabuľka 7: SWOT analýza63 

 

                                                 
63 Zdroj: vlastný 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• dlhoročné technické skúsenosti 

• technická profesionalita 

• dôraz na kvalitu 

• nedostatok kvalifikovaných 

pracovníkov 

• neštandardizované postupy 

• nízky dôraz na marketing 

Príležitosti Hrozby 

• nový marketingový prístup 

• zavedenie ekonomického IS 

• prechodne nízke ceny materiálov 

• podvodné praktiky v stavebníctve 

• nedostatok projektov 

• nefungujúca justícia 
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3.6 Konkretizácia aplikovanej informatiky v ekonomike v 

podmienkach spoločnosti Astrix 

V teoretickej časti bakalárskej bola namodelovaná aplikovaná informatika v ekonomike 

podľa publikácie Podniková informatika, viď. Obrázok 2. Aplikovaná informatika 

v ekonomike má nasledujúce základné prvky: ľudí, riadenie (predmet), IS, ICT. 

V podmienkach spoločnosti Astrix to znamená nasledujúcu konkretizáciu: 

 

Ľudia: V prípade ekonomického IS sa jedná o interný podnikový systém, s ktorým 

budú prichádzať do styku najmä užívatelia, konkrétne účtovník a prípadne konateľ, 

ktorý využije hlavne štatistické a plánovacie možnosti systému. Vzhľadom k veľkosti 

spoločnosti Astrix a relatívne štandardnej škále jej potrieb, bude s najväčšou 

pravdepodobnosťou vybraté „krabicové“ riešenie, ktoré vyžaduje minimálny až žiadny 

zásah informatikov pri zavádzaní. Zákazníci spoločnosti sa dostanú len výnimočne 

v prípadoch, keď im budú prezentované zostavy, prípadne iné výstupy systému ako 

napríklad vydané faktúry. 

 

Riadenie (predmet): V rámci spoločnosti Astrix sú potrebné dáta uložené najmä 

v podobe faktúr, výdajových, príjmových dokladov, rozpočtov a pod. Aplikovaná 

informatika v ekonomike bude umožňovať cieľovú interpretáciu týchto dát 

na informácie (výpočet dane z pridanej hodnoty, dani z príjmu, prognóza výnosov 

a pod.). Čo sa týka znalostí, bude sa jednať hlavne o znalosti a schopnosti účtovníka 

a konateľa spoločnosti, ktorých cieľom bude, čo možno najefektívnejšie spĺňanie si 

daňových povinností, kontrola nákladov a iné.  Najdôležitejšie funkcie a procesy 

v spoločnosti Astrix súvisia s riadením a plánovaním zásob materiálu a kapacít, 

riadením pohľadávok a záväzkov, účtovníctvom, kontrolou normohodín pracovníkov 

a motohodín strojov, najazdených kilometrov služobných áut a uspokojovaním potrieb 

zákazníkov. Organizácia spoločnosti je relatívne jednoduchá nakoľko má iba jedného 

zamestnanca v podobe konateľa. Z toho dôvodu nie je nutné zložité riadenie oprávnení. 

 

ICT:  Komunikácia v spoločnosti prebieha najmä telefonicky, ústne a elektronickou 

poštou. Spoločnosti Astrix v súčasnej dobe plne v rámci HW postačuje jeden stolný 
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počítač, jeden notebook a multimediálny mobilný telefón. Základný SW má podobu 

operačného systému Windows 7. Prostriedky vývoja nie sú využívané. Aplikačný SW 

obsahuje štandardné kancelárske aplikácie, pričom sa plánuje rozširovanie 

o ekonomický informačný systém.  

 

Konfigurácia stolného počítača: 

• AMD Athlon 64X2 Dual Core 4600+ 

• ATI Radeon HD 3600 510 MB 

• 2 GB RAM 

• 250 GB HDD 

 

Konfigurácia notebooku: 

• Intel Core 2 Duo T6570 2,1GHz 

• ATI Mobility Radeon HD 4650 1024 MB 

• 4 GB RAM 

• 640 GB HDD 

 

IS:  Momentálne je zavedenie IS v štádiu predprojektových analýz. IS musí za účelom 

dosiahnutia spokojnosti pasovať svojimi aplikačnými možnosťami všetky ostatné 

(spomínané) prvky aplikovanej informatike v ekonomike v podmienkach spoločnosti 

Astrix.  

 

3.7 Požadované charakteristiky potenciálneho ekonomického IS 

V prípade, že sa spoločnosť Astrix rozhodne zaviesť vlastný ekonomický IS a prestane 

využívať službe externej účtovnej kancelárie, stane sa zvolený ekonomický IS 

ťažiskovým prvkom kompletnej podnikateľskej činnosti. Preto je potrebné, čo možno 

najväčšia integrácia informačného systému s podnikovými procesmi, s prihliadnutím 

na cenu navrhovaného riešenia.  
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Požiadavky vedenia spoločnosti na ekonomický IS: 

 

• Prehľadnosť – jednoduchosť, pochopiteľnosť užívateľského rozhrania 

a výstupom systému 

• Stabilita – odolnosť voči chybám užívateľa, zmene hardwarových 

a softwarových prostriedkov 

• Bezpečnosť – certifikovaný, trhom overený systém (dodávateľ) 

• Modul účtovníctva – nutná súčasť ekonomického IS 

• Modul knihy jázd – nutná súčasť ekonomického IS 

• Modul miezd – nutná súčasť ekonomického IS 

• Modul fakturácie – nutná súčasť ekonomického IS 

• Modul objednávky – nutná súčasť ekonomického IS 

• Kompatibilita s Windows 7 – plná funkčnosť v prostredí Windows 7 

• Lokálna inštalácia s licenciou pre jedného užívateľa 

• Nákladová náročnosť na 1. rok využívania IS nepresahujúca čiastku 750 Eur 
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4 NÁVRH NA ZAVEDENIE EKONOMICKÉHO IS 

Predošlá analýza ukázala, že zavedenie ekonomického informačného systému má 

v podniku potenciál. Existuje silný predpoklad zlepšenia prehľadnosti podnikových 

procesov, zvýšenie efektivity práce a minimalizovania nákladov na dodávateľské 

služby. Nasledujúca časť práce rozoberá špecifikácie návrhu. Všetky uvedené ceny sú 

uvádzané bez DPH (daň z pridanej hodnoty).  

4.1 Zvolený typ riešenia ekonomického IS 

V prípade výberu typu ekonomického IS prichádzajú do úvahy dve reálne možnosti. 

Jednou z nich je zavedenie „krabicového“ riešenia. Druhou variantov je ekonomický IS 

na zákazku. Obe varianty boli bližšie popísané v teoretickej časti bakalárskej práce. 

Tretia len teoretická možnosť je naprogramovanie systému vlastnými IT pracovníkmi. 

Tá je však vzhľadom na veľkosť podniku a množstvo zamestnancov nezmyselná 

a bakalárska prácu ju viac nespomína. Z analýzy súčasného stavu vyplynulo, že 

spoločnosť Astrix má snahu stať sa malým stavebným podnikom, ktorého kľúčové 

podnikové procesu patria a budú patriť do kategórie „štandardné“. Rovnako štandardné 

sú aj požiadavky spoločnosti na ekonomický IS. Ekonomický IS v podobe varianty 

na zakázku spĺňa všetky požiadavky formulované vedením spoločnosti okrem jedného. 

Touto podmienkou je rozpočet, ktorý je 750 Eur na prvý rok využívania nového 

riešenia. Varianta „krabicového“ riešenia je schopná pokryť všetky požiadavky vedenia. 

Z predchádzajúceho vyplýva, že zavedenie ekonomického IS na zákazku prestavuje 

zbytočne a neakceptovateľné predražovanie celého procesu zavádzania a tým pádom je 

zvolená možnosť použiť „krabicové“ riešenie.  

 

4.2 Konkrétne potenciálne zvoliteľné produkty 

Kapitola sa venuje analýze trhu „krabicových“ ekonomických systémov, ich selekcií 

na základe požiadaviek spoločnosti Astrix a následnom zrovnaní najvhodnejších 

kandidátov na zavedenie. Po úvodnej orientačnej analýze produktov ponúkaných 

na trhu so slovenskou lokalizáciou výstupov, prichádzali do úvahy tieto systémy: 
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• Money S3 

• ABRA G2 

• WinStorm FlexiBee 

• POHODA 2010 

• Altus VARIO 

 

Po opätovnom zvážení požiadaviek na ekonomický systém a zohľadnení rozpočtu boli 

v prvom kroku výberu vylúčené systémy: 

 

Winstrom FlexiBee – systém sa predáva v prijateľných cenách (porovnateľných 

s konkurenciou) avšak chýba modul knihy jázd, ktorý je v požiadavkách vedenia. 

 

Altus Vario – systém ponúka široké možnosti prispôsobenia na mieru, čo  zvyšuje jeho 

cenu. Vysokú úroveň flexibility však spoločnosť Astrix nepotrebuje a preto sa toto 

riešenie predražuje. Altus Vario poskytuje v slovenskom jazyku len tlačové výstupy. Po 

legislatívnej stránke nie je pripravený na slovenské podmienky, čo znižuje pohodlnosť 

používania. 

 

V nasledujúcich kapitolách sú podrobne rozobraté ostávajúce ekonomické informačné 

systémy, ktoré spĺňajú všetky požiadavky vedenia spoločnosti Astrix. 

 

4.3 Money S3 

Money S3 patrí medzi najrozšírenejšie systémy pre malé a stredné firmy v Slovenskej i 

Českej republike. Systém je produktom spoločnosti CÍGLER SOFTWARE a.s. Ponúka 

všetky potrebné moduly - účtovníctvo, daňová evidencia), adresár, fakturácia, sklady, 

objednávky, mzdy a celý rad ďalších doplnkov, vrátane homebankingu, prepojenia 

s pokladničnými systémami, internetovými obchodmi alebo ďalšími aplikáciami 

na báze XML. Vyznačuje sa hlavne jednoduchou a ľahkou obsluhou v prostredí 

Microsoft Windows.64  

 
                                                 
64 Money S3 – Popis systému [online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. Dostupné z:  
<http://www.money.sk/money-s3>. 



 

4.3.1 Charakteristika variant kompletov systému

Prehľad kompletov systému Money S3 pre podnikate

tabuľke 8. 

 

Tabuľka 8: Prehľad kompletov systému Money S3 pre podnikate

Ku každému kompletu Mone
tieto moduly:  

• Fakturácia   

• Adresár  

• Majetok   

• Kniha jázd 

• Editor tlačových zostáv

• Import a export dát

• Homebanking   

 

                                        
65 Prehľad kompletov systému Money S3 pre podnikate
Slovensky. Dostupné z: <http://www.money.sk/money
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akteristika variant kompletov systému 

ad kompletov systému Money S3 pre podnikateľské subjekty je možne vidie

ad kompletov systému Money S3 pre podnikateľské subjekty

Ku každému kompletu Money S3 poskytuje spoločnosť CÍGLER SOFTWARE

ových zostáv 

Import a export dát   

                                                 
systému Money S3 pre podnikateľské subjekty [online]. 2010 [cit. 2

http://www.money.sk/money-s3/komplety>. 

ské subjekty je možne vidieť v 

 
ské subjekty65 

 CÍGLER SOFTWARE zdarma 

[online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. 



 

4.3.2 Cenník ekonomického informa

Cenník kompletov obsahujúcich model podvojného 
 

Tabuľka 9: Cenník kompletov systému Money S3

 

Komplety označené hviezdi

Štart komplet je určený len na otestovanie systému a

používať. V prípade Money S3 Lite sa jedná o

 

• Počet záznamov v

• Počet skladových pohybov

• Počet adries v evidencii

• Počet spracovaný

• Limity pre adresy sú pre celú agendu, ostatné pre jeden ú

• Možnosť viesť iba jednu agendu a jeden sklad. 

 

Moduly je možné kedyko

 

4.3.3 Školenia na ekonomický informa

Spoločnosť CÍGLER SOFTWARE ponúka celkovo 7 školení na systém Money S3. 

Menovite sa jedná o: 

                                        
66 Prehľad kompletov systému Money S3 pre podnikate
Slovensky. Dostupné z: <http://www.money.sk/money
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Cenník ekonomického informačného systému 

Cenník kompletov obsahujúcich model podvojného účtovníctva je vidie

: Cenník kompletov systému Money S366 

ené hviezdičkou predstavujú obmedzené podoby systému. Money S3 

čený len na otestovanie systému a nie je možné ho

prípade Money S3 Lite sa jedná o nasledujúce obmedzenie:

et záznamov v účtovnom/peňažnom denníku je maximálne

et skladových pohybov je maximálne 2 000.  

evidencii je maximálne 1 000.  

et spracovaných výplat je maximálne 40 (cca 3 zamestnanci). 

Limity pre adresy sú pre celú agendu, ostatné pre jeden účtovný rok. 

ť iba jednu agendu a jeden sklad.  

Moduly je možné kedykoľvek rozširovať na vyššie komplety Money S3 za r

nia na ekonomický informačný systém 

 CÍGLER SOFTWARE ponúka celkovo 7 školení na systém Money S3. 

                                                 
systému Money S3 pre podnikateľské subjekty [online]. 2010 [cit. 2

http://www.money.sk/money-s3/cennik/>. 

tovníctva je vidieť v tabuľke 9. 

 

kou predstavujú obmedzené podoby systému. Money S3 

nie je možné ho plnohodnotne 

nasledujúce obmedzenie: 

je maximálne 3 000.  

40 (cca 3 zamestnanci).  

čtovný rok.  

Money S3 za rozdiel cien.  

 CÍGLER SOFTWARE ponúka celkovo 7 školení na systém Money S3. 

[online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. 



 

1. Money S3 pre začiatoč

2. Money S3 - Účtovníctvo a majetok

3. Money S3 - Fakturácia

4. Money S3 - Skladové hospodárstvo a objednávky

5. Money S3 - Mzdy 

6. Money S3 - Účtovné u

7. Administrácia Money S3

 

Pre spoločnosť Astrix sú zaujímavé všetky školenia okrem školenia s

„Skladové hospodárstvo a objednávky“. Dohromady sa teda jedná o

každého jednotlivého školenia je 49 Eur bez DPH. Ku každému školeniu je nutné 

pripočítať sumu 15 Eur, 

ponúkané školenia pre systém Money S3 dosahujú 

v Bratislave. Sídlo spoloč

úplne vyhovujúce. 

 
4.3.4 Aktualizácie ekonomického informa

Ekonomický systém Money S3 je z

systém vždy nastavený na aktuálne legislatívne podmienk

radu ďalších výhod. Verný zákazníkom sú aktualizácie ponúkané lacnejšie.

 

Cenník aktualizácií systému Money S3 vidie

Tabuľka 10: Cenník aktualizácií systému Money S3

                                        
67 Cena aktualizácie 2010 [online]. 2010 [cit. 2010
<http://www.money.sk/podpora/aktualizacia
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točníkov 

tovníctvo a majetok 

Fakturácia 

Skladové hospodárstvo a objednávky 

tovné uzávierky v účtovníctve 

Administrácia Money S3 

 Astrix sú zaujímavé všetky školenia okrem školenia s

„Skladové hospodárstvo a objednávky“. Dohromady sa teda jedná o

ivého školenia je 49 Eur bez DPH. Ku každému školeniu je nutné 

 sumu 15 Eur, čo sú náklady na stravu a dopravu. Náklady na všetky 

ponúkané školenia pre systém Money S3 dosahujú čiastku 384 Eur. Miesto školenia je 

Bratislave. Sídlo spoločnosti Astrix je rovnako v Bratislave a preto je miesto školenia 

Aktualizácie ekonomického informačného systému 

Ekonomický systém Money S3 je z pravidla aktualizovaný 3 krát do roka aby bol 

systém vždy nastavený na aktuálne legislatívne podmienky. Aktualizácie predstavujú 

alších výhod. Verný zákazníkom sú aktualizácie ponúkané lacnejšie.

Cenník aktualizácií systému Money S3 vidieť v tabuľke 10. 

: Cenník aktualizácií systému Money S367 

                                                 
[online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. Dostupné z: 

http://www.money.sk/podpora/aktualizacia>. 

 Astrix sú zaujímavé všetky školenia okrem školenia s názvom 

„Skladové hospodárstvo a objednávky“. Dohromady sa teda jedná o 6 školení. Cena 

ivého školenia je 49 Eur bez DPH. Ku každému školeniu je nutné 

dopravu. Náklady na všetky 

iastku 384 Eur. Miesto školenia je 

preto je miesto školenia 

pravidla aktualizovaný 3 krát do roka aby bol 

y. Aktualizácie predstavujú 

alších výhod. Verný zákazníkom sú aktualizácie ponúkané lacnejšie. 

 

: 



 

Cenník aktualizácií systému Money S3 pre verných zákazníkov (využili službu 

aktualizácie už minulý rok) vidie

Tabuľka 11: Cenník aktualizácií systému Money S3 pre verných zákazníkov

 

4.4 ABRA G2 

Ekonomický informačný systém

podvojné účtovníctvo, ktorý je produktom spolo

ponúkajú využitie viac než 30 modulov najmä pre oblasti nákupu, výroby, predaja, 

riadenie vzťahov so zákazníkmi, logistiky, ú

personalistiky. Medzi výhody systému patrí

Vďaka svojej pružnosti a prispôsobivosti dokáže ponúknu

požiadaviek kladených na moderné informa

jednoduché, veľmi ľahké ovládanie.

 

4.4.1 Charakteristika modulov systému

Základnými modulmi obsiahnutými v

 

• Predaj 

• Nákup 

• Skladové hospodárstvo

• Banka a homebanking

• Pokladňa 

                                        
68 Cena aktualizácie 2010 [online]. 2010 [cit. 2010
<http://www.money.sk/podpora/aktuali
69 Informačný systém pre stredné a
<http://www.abra.sk/html/reseni/is

59 

í systému Money S3 pre verných zákazníkov (využili službu 

aktualizácie už minulý rok) vidieť v tabuľke 11. 

: Cenník aktualizácií systému Money S3 pre verných zákazníkov68

čný systém určený pre menšie firmy a živnostní

, ktorý je produktom spoločnosti ABRA Software s.r.o. Systém 

onúkajú využitie viac než 30 modulov najmä pre oblasti nákupu, výroby, predaja, 

ahov so zákazníkmi, logistiky, účtovníctva a financií, spracovanie miezd a 

Medzi výhody systému patrí najmä stabilita, bezpeč

aka svojej pružnosti a prispôsobivosti dokáže ponúknuť riešenia všetkých 

požiadaviek kladených na moderné informačné systémy. Všetky m

ľahké ovládanie.69 

Charakteristika modulov systému 

Základnými modulmi obsiahnutými v jadre systému ABRA G2 sú moduly:

Skladové hospodárstvo 

homebanking 

                                                 
[online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. Dostupné z: 

http://www.money.sk/podpora/aktualizacia>. 
ný systém pre stredné a väčšie firmy [online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. Dostupné z: 

http://www.abra.sk/html/reseni/is-pro-mensi-firmy-a-zivnostniky.php>. 

í systému Money S3 pre verných zákazníkov (využili službu 

 
68 

živnostníkov požadujúcich 

nosti ABRA Software s.r.o. Systém 

onúkajú využitie viac než 30 modulov najmä pre oblasti nákupu, výroby, predaja, 

va a financií, spracovanie miezd a 

najmä stabilita, bezpečnosť a otvorenosť. 

ť riešenia všetkých 

Všetky moduly majú 

jadre systému ABRA G2 sú moduly: 

: 

30]. Slovensky. Dostupné z: 
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• Majetok 

• Podvojné účtovníctvo 

• Kniha jázd 

 

Rozširujúcimi modulmi obsiahnutými v jadre systému ABRA G2 sú moduly: 

 

• CRM 

• Mzdy a personalistika 

• SCM 

• BI 

• a iné 

 

Pre užívateľa je možné v systéme ABRA G2 nastaviť pracovnú plochu, rovnako aj 

automatické spúšťanie často používaných agend. Systém ponúka variabilné výstupy. 

(podporované formáty exportu sú: XLS, XML, HTML, TXT, PDF, RTF a pod.). 

Definovateľné položky, číselníky a formuláre poskytujú možnosť  rozširovať evidenciu 

o ďalšie sledované údaje. Systém má jednotné ovládanie agend. Myšou ako 

i klávesnicou je umožnené pohodlné ovládanie, čo je príjemné hlavne pri zadávaní dát. 

Systém podporuje súčasnú prácu vo viacerých agendách. Doklady je možné kopírovať, 

opravovať a mazať. K dispozícii je rozsiahla kontextová pomoc. Zmeny uskutočnené 

v systéme ABRA G2 je možne jednoducho dohľadať v histórií. Systém je vytváraný v 

českom a slovenskom prostredí. Vždy je plne prispôsobené platnej legislatíve, tak i 

národným zvyklostiam.70 

 

                                                 
70 Informačný systém pre stredné a väčšie firmy [online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. Dostupné z: 
<http://www.abra.sk/html/reseni/is-pro-mensi-firmy-a-zivnostniky.php>. 
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4.4.2 Cenník ekonomického informačného systému 

Cenník systému ABRA 2 je možne vidieť v tabuľke 12. 

 
Tabuľka 12: Cenník ekonomického systému ABRA G271  

                                                 
71 Cenník ABRA G2 [online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. Dostupné z: 
<http://www.abra.sk/html/reseni/ag2.php>. 
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4.4.3 Školenia na ekonomický informačný systém 

Cenník školení systému ABRA G2 je rozpísaný v tabuľke 13. 

 
Tabuľka 13: Cenník školení systému ABRA G272 

 

Pre spoločnosť Astrix sú všetky spomenuté školenia okrem ABRA G1 zaujímavé. 

Dohromady sa teda jedná o 8 školení. Ku každému školeniu je nutné pripočítať sumu 15 

Eur, čo sú náklady na stravu a dopravu. Výsledná suma všetkých školení predstavuje 

náklady vo výške 672 Eur. V prípade platnej Licenčnej služby je jedno školenie možne 

absolvovať zadarmo. Miesto školenia je v Bratislave. Sídlo spoločnosti Astrix je 

rovnako v Bratislave a preto je miesto školenia úplne vyhovujúce. 

 

4.4.4 Aktualizácie ekonomického informačného systému 

Užívatelia systému ABRA G2, ktorí majú platnú Licenčnú službu, môžu bezplatne 

sťahovať aktualizácie systému ABRA G2 z webu systému. Cena licenčnej služby je 

29 % ceny kompletu a je platená rok dopredu.73 

 
                                                 
72 Školenia SW ABRA v Bratislave [online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. Dostupné z: 
<http://www.abra.sk/html/produkty/skoleni_bratislava.php?co=g2>. 
73 Chcem aktuálnu verziu systému ABRA G2 [online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. Dostupné z: 
<http://www.abra.sk/html/produkty/chci-aktualni-verzi-systemu-g2.php>. 



 

4.5 POHODA 2010

Ekonomický systém POHODA je 

a väčšie firmy, ktorý disponuje komplexnými funkciami a

systémy pre vedenie účtovných agend a

je produktom spoločnosti STORMWARE s.r.o. 

adresár a celý rad agend pre komplexné riadenie firmy, napr. fakturácia, banka, 

pokladňa, majetok atď. Systém umož

účtovanie zásob metódou A

zamestnancov.74 

 

4.5.1 Charakteristika variant produktov systému

Varianty produktu POHODA 2010 sú rozpísané v

Tabuľka 14: Porovnanie variant 

                                        
74 Ekonomický a informačný systém POHODA
<http://www.stormware.sk/pohoda/
75 Porovnanie variant ekonomického systému POHODA 2010 
Slovensky. Dostupné z: <http://www.storm
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POHODA 2010 

Ekonomický systém POHODA je účtovný a ekonomický software 

šie firmy, ktorý disponuje komplexnými funkciami a spĺňa nároky na ekonomické 

čtovných agend a riadenie firmy. Ekonomický systém POHODA 

čnosti STORMWARE s.r.o. Základom systému je prepracovaný 

celý rad agend pre komplexné riadenie firmy, napr. fakturácia, banka, 

ď. Systém umožňuje viesť jednoduché i podvojné ú

tovanie zásob metódou A i B a spracovanie miezd pre neobmedzený po

Charakteristika variant produktov systému 

Varianty produktu POHODA 2010 sú rozpísané v tabuľke 14. 

: Porovnanie variant ekonomického systému POHODA 201075 

                                                 
ný systém POHODA [online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. 

http://www.stormware.sk/pohoda/>. 
Porovnanie variant ekonomického systému POHODA 2010 [online]. 2010 [cit. 2010

http://www.stormware.sk/pohoda/varianty.aspx>. 

ekonomický software pre malé, stredné 

a nároky na ekonomické 

Ekonomický systém POHODA 

om systému je prepracovaný 

celý rad agend pre komplexné riadenie firmy, napr. fakturácia, banka, 

podvojné účtovníctvo, 

spracovanie miezd pre neobmedzený počet 

 

30]. Slovensky. Dostupné z: 

[online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. 



 

Jednou z dôležitých vlastností systému POHOD

rýchlejšie. Rýchlosť nahrávania údajov v

optimalizovať na minimálny po

aby sa väčšina polí formulárov ú

vyplnila najbežnejšie používanými hodnotami. Niektoré údaje v

vždy ručne vypĺňať, tieto polí

vynechajú. Na ďalšie urýchlenie zápisu je možné vytvori

používaných typových dokladov, tzv. šablóny. Zvolením šablóny sa nový doklad 

vrátane položiek kompletne predvyplní, takže sta

hotový. 

 

4.5.2 Cenník ekonomického informa

Cenník variant systému POHODA 2010 p

spoločnosti Astrix) je možné vidie

Tabuľka 15: Cenník variant systému POHODA 2010 pre jeden po

 

                                        
76 Cenník softwarových produktov POHODA 2010 
z: <http://www.stormware.sk/pohoda/cenik.aspx
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vlastností systému POHODA je to, že umož

ť nahrávania údajov v ekonomickom systéme POHODA

 na minimálny počet úderov do klávesnice. Stačí nastavi

šina polí formulárov účtovných agend pri založení dokladu 

používanými hodnotami. Niektoré údaje vďaka tomu nie je 

, tieto políčka je možné dokonca vypnúť, takže sa pri zápise dokladu 

alšie urýchlenie zápisu je možné vytvoriť predlohy

používaných typových dokladov, tzv. šablóny. Zvolením šablóny sa nový doklad 

vrátane položiek kompletne predvyplní, takže stačí zmeniť zopár údajov a doklad je 

Cenník ekonomického informačného systému 

Cenník variant systému POHODA 2010 pre jeden počítač (podľa požiadaviek vedenia 

nosti Astrix) je možné vidieť v tabuľke 15. 

: Cenník variant systému POHODA 2010 pre jeden počítač76 

                                                 
Cenník softwarových produktov POHODA 2010 [online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. 

http://www.stormware.sk/pohoda/cenik.aspx>. 

A je to, že umožňuje pracovať 

ekonomickom systéme POHODA sa dá 

í nastaviť program tak, 

tovných agend pri založení dokladu sama automaticky 

ďaka tomu nie je nutné 

, takže sa pri zápise dokladu 

predlohy najčastejšie 

používaných typových dokladov, tzv. šablóny. Zvolením šablóny sa nový doklad 

zopár údajov a doklad je 

ľa požiadaviek vedenia 

 

30]. Slovensky. Dostupné 



 

4.5.3 Školenia na ekonomický informa

Prehľad školení systému P

Tabuľka 16: Prehľad školení systému POHODA 2010

Pre spoločnosť Astrix sú zaujímavé všetky spomenuté školenia okrem školenia 

s názvom „Jednoduché ú

jedná o 5 školení. Ku každému školeniu je nutné pripo

na stravu a dopravu. Náklady na všetky ponúkané školenia pre systém POHODA 2010 

dosahujú čiastku 390 Eur. Miesto školenia je v

rovnako v Bratislave a preto je miesto školenia úplne vyhovujúce.

 

4.5.4 Aktualizácie ekonomického informa

Spoločnosť STORMWARE s.r.o

ktorý v sebe zahŕňa predplatné aktualizácií programu a zák

rok. Užívatelia, ktorí si zakúpia systém POHODA v posledných štyroch mesiacoch roka 

2009 alebo v priebehu roka 2010, získavajú SERVIS 2010 k svojim licenciám 

automaticky a zadarmo. 

 

                                        
77 Prehľad školení [online]. 2010 [cit. 2010
<http://www.stormware.sk/skoleni/
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Školenia na ekonomický informačný systém 

ad školení systému POHODA 2010 je uvedený v tabuľke 16. 

ad školení systému POHODA 201077 

 Astrix sú zaujímavé všetky spomenuté školenia okrem školenia 

názvom „Jednoduché účtovníctvo“ a „Skladové hospodárstvo“. Dohrom

5 školení. Ku každému školeniu je nutné pripočítať sumu 15 Eur, 

dopravu. Náklady na všetky ponúkané školenia pre systém POHODA 2010 

iastku 390 Eur. Miesto školenia je v Bratislave. Sídlo spolo

preto je miesto školenia úplne vyhovujúce. 

Aktualizácie ekonomického informačného systému 

 STORMWARE s.r.o. ponúka svojim zákazníkom súbor služieb SERVIS, 

a predplatné aktualizácií programu a zákazníckej podpory pre daný 

rok. Užívatelia, ktorí si zakúpia systém POHODA v posledných štyroch mesiacoch roka 

2009 alebo v priebehu roka 2010, získavajú SERVIS 2010 k svojim licenciám 

 

                                                 
ine]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. Dostupné z: 

http://www.stormware.sk/skoleni/>. 

 

 Astrix sú zaujímavé všetky spomenuté školenia okrem školenia 

tovníctvo“ a „Skladové hospodárstvo“. Dohromady sa teda 

 sumu 15 Eur, čo sú náklady 

dopravu. Náklady na všetky ponúkané školenia pre systém POHODA 2010 

Bratislave. Sídlo spoločnosti Astrix je 

ponúka svojim zákazníkom súbor služieb SERVIS, 

azníckej podpory pre daný 

rok. Užívatelia, ktorí si zakúpia systém POHODA v posledných štyroch mesiacoch roka 

2009 alebo v priebehu roka 2010, získavajú SERVIS 2010 k svojim licenciám 



 

Cenník balíka služieb SERVIS pre jeden po

Tabuľka 17: Cenník balíka SERVIS pre systém POHODA 2010

 

4.6 Porovnanie vybratých kompletov jednotlivých ekonomických IS

Z bližšie rozoberaných produktov jednotlivých softwarových spolo

spoločnosti Astrix plne svojou funkcionalitou a 

 

• Money S3 Office (CÍGLER SOFTWARE a.s.)

• POHODA 2010 Premium (STORMWARE s.r.o.)

• Jadro systému ABRA G2 rozšírené o

 

4.6.1 Money S3 Office

Jedná verzia systému, ktorá obsahuje všetky moduly momentálne vyžadované 

spoločnosťou Astrix. Podnik Astrix sa momentálne len teoreticky pohráva s

využívať vlastný sklad a

ani nikdy nebude.) Vzniknut

problém, pretože na ľubovo

neskôr prejsť za rozdiel cien

S3 Professional, ktorý ponúka tot

skladu.  

 

Výhodou systému Money S3 je naviac aj to, že disponuje najpríjemnejším 

užívateľským rozhraním v

 

                                        
78 Cenník aktualizácií a zákazníckej podpory SERVIS 2010
Dostupné z: <http://www.stormware.sk/pohoda/cennik_servis2010.aspx
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Cenník balíka služieb SERVIS pre jeden počítač vidieť v tabuľke 17.

: Cenník balíka SERVIS pre systém POHODA 201078 

Porovnanie vybratých kompletov jednotlivých ekonomických IS

bližšie rozoberaných produktov jednotlivých softwarových spoloč

sti Astrix plne svojou funkcionalitou a čiastočne cenou nasledujúce komplety:

Money S3 Office (CÍGLER SOFTWARE a.s.) 

POHODA 2010 Premium (STORMWARE s.r.o.) 

Jadro systému ABRA G2 rozšírené o modul miezd (ABRA Software s.r.o.)

Office 

, ktorá obsahuje všetky moduly momentálne vyžadované 

Astrix. Podnik Astrix sa momentálne len teoreticky pohráva s

 vlastný sklad a preto modul skladového hospodárstva nie je potrebný (možno 

ani nikdy nebude.) Vzniknutie vlastného skladu v budúcnosti však nepredstavuje žiadny 

ľubovoľnú vyššiu verziu systému Money S3 je možné kedyko

zdiel cien. Konkrétne pripadá do úvahy prechod na komplet Money 

S3 Professional, ktorý ponúka totožné moduly ako Money S3 Office rozšírené o

Výhodou systému Money S3 je naviac aj to, že disponuje najpríjemnejším 

ským rozhraním v porovnaní s ostatnými dvoma systémami. 

                                                 
zákazníckej podpory SERVIS 2010 [online]. 2010 [cit. 2010

http://www.stormware.sk/pohoda/cennik_servis2010.aspx>. 

ke 17. 

 

Porovnanie vybratých kompletov jednotlivých ekonomických IS 

bližšie rozoberaných produktov jednotlivých softwarových spoločností vyhovovali 

cenou nasledujúce komplety: 

miezd (ABRA Software s.r.o.) 

, ktorá obsahuje všetky moduly momentálne vyžadované 

Astrix. Podnik Astrix sa momentálne len teoreticky pohráva s myšlienkou 

preto modul skladového hospodárstva nie je potrebný (možno 

ie vlastného skladu v budúcnosti však nepredstavuje žiadny 

je možné kedykoľvek 

Konkrétne pripadá do úvahy prechod na komplet Money 

ožné moduly ako Money S3 Office rozšírené o modul 

Výhodou systému Money S3 je naviac aj to, že disponuje najpríjemnejším 

 

[online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. 
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Základná cena systému Money S3 Office je 329 Eur. Prípadne rozšírenie na verziu 

Professional stojí rozdiel ceny kompletov, čo je v tomto prípade 70 Eur. Aktualizácia 

v prvom roku používania je k dispozícií zadarmo. V druhom roku sa jedná o čiastku 

118 Eur v prípade Office verzie a 198 Eur pre verziu Professional. V ďalších rokov je 

už zákazník považovaný za verného a preto sú aktualizácie ponúkané lacnejšie. Jedná sa 

o čiastku 59 Eur v prípade Office verzie a 99 Eur pre verziu Professional. Jednorazová 

investícia do školení na systém Money S3 predstavuje čiastku 384 Eur. 

 

4.6.2 ABRA G2 

Aby jadro systému ABRA G2 plne splnilo požiadavky vedenia spoločnosti Astrix 

na funkcionalitu systému, musí byť rozšírené o modul miezd pre 25 pracovných 

pomerov. 

 

Základná cena systému ABRA G2 je 259 Eur. Rozširujúci modul miezd pre 25 

pracovných pomerov stojí 79 Eur. Po rozšírení je cena systému 338 Eur. Prípadný 

rozširujúci modul skladového hospodárstva stojí ďalších 79 Eur. Takto rozšírené jadro 

stojí 41 Eur. Cena aktualizácie pre nasledujúci rok (po zakúpení) je v podstate cena 

platnej Licenčnej služby, čo je v 29% ceny systém a nakoľko systém ABRA G2 

vyhovujúci spoločnosti Astrix stojí 338 Eur, Licenčná služba má cenu 98 Eur. 

Jednorazová investícia do školení na systém ABRA G2 predstavuje čiastku 672 Eur. 

 

4.6.3 POHODA 2010 Premium 

Tento komplet spĺňa bez ďalších zásahov všetky požiadavky spoločnosti Astrix 

na funkcionalitu. V prípade zavedenia vlastného skladu v spoločnosti Astrix, nie je 

nutné meniť akokoľvek komplet POHODA 2010 Premium. 

 

Základná cena systému Pohoda 2010 Premium je 397 Eur. Balík služieb SERVIS 

(zahŕňa aj aktualizácie) je v prvom roku používania k dispozícií zadarmo. V druhom 

a ďalších rokoch sa jedná o čiastku 91 Eur. Jednorazová investícia do školení na systém 

Money S3 predstavuje čiastku 390 Eur. 
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4.6.4 Sumárne ekonomické porovnanie zvolených kompletov 

V tabuľke 18 je možné vidieť prehľadné porovnanie vybraných kompletov 

ekonomických informačných systémov na základe ich nákladovej náročnosti. 

V predposlednom stĺpci sú uvádzané náklady na ekonomický IS na prvý rok využívania, 

ktoré sú jednou z požiadaviek vedenia  na systém a v poslednom stĺpci je naznačená 

metóda TCO, spomínaná v teoretickej časti bakalárskej práce. Metóda v tomto prípade 

nepočíta s celým časovým intervalom vlastnenia systému, ale na ilustráciu využíva prvé 

tri roky vlastnenia a zohľadňuje všetky náklady na nový systém od nákladov 

na zavedenie, cez nákladov na školenia až po náklady na aktualizácie systému. 

 

Názov 

kompletu 
Výrobca 

Cena 

systému 
Cena školení 

Cena aktualizácií 
Celkové 

náklady 

na 1. rok 

Celkové 

náklady na 

prvé 3 roky 

(TCO) 
1.rok 2.rok 

Každý 

ďalší 

rok 

Money S3 

Offi. 

CÍGLER 329 Eur 384 Eur zadarmo 118 Eur 59 Eur 713 Eur 890 Eur 

ABRA G2 ABRA 338 Eur 672 Eur 98 Eur 98 Eur 98 Eur 1 108 Eur 1 304 Eur 

POHODA 

Pre. 

STORMWARE 397 Eur 390 Eur zadarmo 91 Eur 91 Eur 787 Eur 969 Eur 

Tabuľka 18: Sumárne ekonomické porovnanie zvolených kompletov79 

 

4.6.5 Porovnanie zvolených kompletov metódou využívajúcou výberové kritériá 

V teoretickej časti bakalárskej práce bola rozobraná metóda hodnotenia, ktorá využíva 

vážené užitočnosti jednotlivých alternatív. Práve táto metóda je použitá na zrovnanie 

alternatívnych kompletov ekonomických IS, ktoré pre spoločnosť Astrix pripadajú 

do úvahy. Váha jednotlivých kritérií výberu je určená Saatyho metódou a miera 

splnenia jednotlivých kritérií je vyjadrená pomocou metódy využívajúcej kardinálnu 

číselnú stupnicu. Obe tieto metódy sú rovnako spracované v teoretickej časti 

bakalárskej práce. 

 

                                                 
79 Zdroj: vlastný 
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Na základe požiadaviek vedenia spoločnosti Astrix a odporúčaní na návrh výberových 

kritérií spracovaných v kapitole zaoberajúcej sa hodnotením IS, boli definované 

nasledujúce kritéria výberu a bakalárska práca uvádza aj niekoľko ich spresnení: 

 

• Povesť dodávateľskej spoločnosti – ohlasy na spoločnosť, počet klientov a pod. 

• Systém záruk – riešenie chýb systému 

• Spôsob spolupráce s odberateľom – telefonická, elektronická, osobná 

komunikácia, rýchlosť reakcie na požiadavky 

• Možnosti rozšírení – pridávanie ďalších modulov, prechod na iné komplety 

a pod. 

• Navrhovaný operačný systém – operačný systém natívny pre daný IS 

• Navrhovaný databázový systém – vlastnosti databáze využívané informačným 

systémom 

• Úroveň funkcií systému – počet, praktické prevedenie a využiteľnosť funkcií IS   

• Väzba na podnikové procesy spoločnosti Astrix – stupeň prispôsobenia sa IS 

reálnym podmienkam 

• Intuitívnosť ovládania systému – stupeň jednoduchosti, prirodzenosti ovládania 

IS 

• Úroveň dokumentácie – množstvo, zrozumiteľnosť a dôkladnosť dokumentácie 

• Úroveň servisu – množstvo, kvalita ponúkaných služieb 

• Poskytované školenia - množstvo, kvalita ponúkaných školení 

• Stabilita – robustnosť IS, odolnosť voči chybám užívateľa, zmene hardwarového 

a softwarového vybavenia 

• Modul účtovníctva – nutná súčasť ekonomického IS 

• Modul knihy jázd – nutná súčasť ekonomického IS 

• Modul miezd – nutná súčasť ekonomického IS 

• Modul fakturácie – nutná súčasť ekonomického IS 

• Kompatibilita s Windows 7 – plná funkčnosť v prostredí Windows 7 

• Cena poskytnutého riešenia – nákladová náročnosť riešenia 
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Pomocou kardinálnej číselnej stupnice sú v tabuľke 19 určené miery splnenia kritérií 

pre jednotlivé alternatívy ekonomického IS. Maximálna hodnota je 100 % a to 

v prípade, že kritérium je plne splnené. Hodnoty v tabuľke 18 boli získané testovaním 

skúšobných verzií jednotlivých ekonomických IS a na základe informácií dostupných 

na webových stránkach venovaným jednotlivým ekonomickým IS.  

 

Kritéria Money S3 Office ABRA G2 POHODA  Premium 

1. Povesť dodávateľskej spoločnosti 90 60 90 

2. Systém záruk 90 90 90 

3. Spôsob spolupráce s odberateľom 100 70 90 

4. Možnosti rozšírení 100 80 70 

5. Navrhovaný databázový systém 90 80 90 

6. Úroveň funkcií systému 100 80 100 

7. Väzba na podnikové procesy 
spoločnosti Astrix 

100 100 100 

8. Intuitívnosť ovládania systému 90 70 80 

9. Úroveň dokumentácie 100 50 80 

10. Úroveň servisu 100 80 90 

11. Poskytované školenia 90 90 90 

12. Stabilita 90 90 90 

13. Modul podvojného účtovníctva 100 100 100 

14. Modul knihy jázd 100 100 100 

15. Modul miezd 100 100 100 

16. Modul fakturácie 100 100 100 

17. Kompatibilita s Windows 7 100 100 100 

18. Cena poskytnutého riešenia 100 60 95 

Tabuľka 19: Kardinálna číselná stupnica slúžiaca rozhodnutiu spoločnosti Astrix 

 

Váhy jednotlivých kritérií sú určené pomocou Saatyho metódy a výsledky je možné 

vidieť v tabuľke 20. Skratka č. k. znamená číslo kritéria a skratka S. h. p. je súčet 

hodnôt preferencií, ktorý je matematicky zaokrúhlený na celé čísla. 

 



 

Tabuľka 20: Preferencie jednotlivých výberových kritérií

 

Spojením výsledkov predchádzajúcich dvoch metód sa získali všetky potrebné 

informácie k užitiu metódy využívajúcu váženú úžitkovos

úžitkovosti sú vyjadrené v

 

                                        
80 Zdroj: vlastný 
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: Preferencie jednotlivých výberových kritérií80 

Spojením výsledkov predchádzajúcich dvoch metód sa získali všetky potrebné 

užitiu metódy využívajúcu váženú úžitkovosť. Výsledky metódy váženej 

úžitkovosti sú vyjadrené v tabuľke 21. 

 

                                                 

 

Spojením výsledkov predchádzajúcich dvoch metód sa získali všetky potrebné 

. Výsledky metódy váženej 
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  Money 

S3 

Office 

(A1) 

Money 

S3 

Office 

(A1) 

ABRA 

G2 (A2) 

ABRA 

G2 (A2) 

POHODA 

Premium 

(A3) 

POHODA 

Premium 

(A3) 

Kritéria Váha UN A1 UVA1 UNA2 UVA2 UNA3 UVA3 

1 4 90 360 60 240 90 360 

2 7 90 630 90 630 90 630 

3 14 100 1 400 70 980 90 1 260 

4 25 100 2 500 80 2 000 70 1 750 

5 15 90 1 350 80 1 200 90 1 350 

6 49 100 4 900 80 3 920 100 4 900 

7 56 100 5 600 100 5 600 100 5 600 

8 43 90 3 870 70 3 010 80 3 440 

9 22 100 2 200 50 1 100 80 1 760 

10 22 100 2 200 80 1 760 90 1 980 

11 22 90 1 980 90 1 980 90 1 980 

12 65 90 5 850 90 5 850 90 5 850 

13 54 100 5 400 100 5 400 100 5 400 

14 54 100 5 400 100 5 400 100 5 400 

15 54 100 5 400 100 5 400 100 5 400 

16 54 100 5 400 100 5 400 100 5 400 

17 69 100 6 900 100 6 900 100 6 900 

18 90 100 9 000 60 5 400 95 8 550 

Suma   70 340  62 170  67 910 

Poradie   1  3  2 

Tabuľka 21: Metóda váženej úžitkovosti slúžiaca rozhodnutiu spoločnosti Astrix 

 
Legenda k tabuľke 21: 

A1,A2,A3 – alternatíva prvá, druhá a tretia 

UN – úžitkovosť nevážená 

UV – úžitkovosť vážená 
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Po uplatnený metód využívajúcich rozhodovacie kritéria je spoločnosti Astrix 

odporučený systém Money S3 Office od spoločnosti CÍGLER SOFTWARE a. s. ako 

produkt, ktorý najlepšie spĺňa nároky spoločnosti na ekonomický IS. Výsledky v rámci 

hodnotenia jednotlivých systémov ako aj ich konečné poradie sú vyjadrené 

v tabuľke 21. 

4.7 Ekonomický prínos zavedenia systému pre spoločnosť Astrix 

Spoločnosť Astrix platí každý mesiac za služby externého účtovníka 500 Eur. 

Po zavedení vlastného informačné systému bude prácu účtovníka vykonávať interná 

zamestnankyňa. S najväčšou pravdepodobnosťou rodinná príslušníčka majiteľa 

podniku. Ako bolo spomínané v predošlých častiach spoločnosť Astrix má snahu stať sa 

pokiaľ možno výhradne rodinným podnikom. Priemerný počet dokladov, ktoré je 

potrebné pre spoločnosť Astrix mesačne spracovať je 400. Konzultácia 

s profesionálnymi účtovníkmi ukázala, že spracovanie spomínaného množstva 

materiálov zaberie približne 24 hodín čistého času, čo sú 4 pracovné dni (záleží na 

skúsenostiach a zručnosti). Do celkovej ekonomickej analýzy projektu je nutné 

započítať aj náklady na vyškolenie účtovníčky, nakoľko momentálne nikto z rodinného 

kruhu nedisponuje potrebným vzdelaním. Jedná sa o čiastku 351,15 Eur a po 

zaokrúhlení nahor bude ďalej vo výpočtoch využívaná hodnota 352 Eur (ďalšie 

informácie v prílohe 2). Odmena účtovníčky pri danom objeme práce bude 280 Eur 

mesačne. V prepočte na položku je to približne 23 centov za položku, nakoľko 

z jedného dokladu priemerne vznikajú 3 položky. Cena za položku je mierne 

naddimenzovaná oproti bežnej cene za položku, pretože je v nej zohľadnená aj 

nadštandardná prácu ktorú musí účtovníčka vykonať pri príprave dokumentov ešte 

predtým ako začne napĺňať ekonomický informačný systém dátami.  Skutočne náklady 

spoločnosti Astrix na pracovníka predstavuje superhrubá mzda, ktorá dosahuje hodnotu 

280 Eur * 1,352 = 378,56 Eur. Po zaokrúhlení nahor sa teda jedná o čiastku 379 Eur. 

Rozdiel odmeny externého účtovníka a mzdy internej účtovnícky je 121 Eur. 

Počiatočná investícia do systému za kúpu licencie, školenia na systém a do 

účtovníckeho kurzu predstavuje čiastku 1065 Eur. Od druhého roka používanie 

vlastného ekonomického IS sa zvýšia aj náklady na prevádzku systému, ktoré boli 

predtým nulové na 118 Eur ročne, čo je približne 10 Eur mesačne, keďže bude potrebné 
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platiť aktualizácie systému. V treťom roku sa znížia náklady na prevádzku systému na 

59 Eur ročne, pretože spoločnosť Astrix sa stane verným zákazníkom spoločnosti 

CÍGLER SOFTWARE a.s. Mesačne budú náklady na prevádzku ekonomického IS 

v treťom roku približne 5 Eur. Pre zjednodušenie je uvažované lineárne odpisovanie 

softwaru po dobu 3 rokov. To znamená, že na jeden rok sa pri odpisoch jedná o čiastku 

128 Eur. V prepočte na mesiac je to pre ilustráciu po matematickom zaokrúhlení nahor 

približne 11 Eur. Na ušetrených nákladoch sa navrhnutá investícia vráti za 10 mesiacov 

(viď obrázok 6), čo je veľmi pozitívna hodnota. Ďalšou neopomenuteľnou výhodou 

vlastného ekonomického IS je zvýšenie bezpečnosti a rýchlosti podnikových procesov. 

Interné podnikové informácie sa nedostávajú do rúk externistov a účtovanie prebieha 

priamo v sídle spoločnosti, čo zvyšuje efektivitu prístupu k informáciám. 

 

Tabuľka 22 ukazuje kompletné náklady na navrhovanú zmenu, týkajúca sa 

prevádzkovania vlastného ekonomického IS a zaškolenia internej pracovníčky ako aj 

náklady na terajšie riešenia využívajúce služby externého účtovníka.   

 

Jednorazové 

náklady na 

zakúpenie EIS 

Money S3 

Office 

Jednorazové 

náklady na 

školenia na 

EIS Money 

S3 Office 

Jednorazové 

náklady 

kvalifikáciu 

účtovníčky 

Mesačné 

náklady na 

externého 

účtovníka 

Mesačné 

náklady na 

internú 

účtovníčku 

Odpisy 

SW na 1 

mesiac 

počas 3 

rokov 

Náklady na mesiac 

prevádzky EIS 

1.rok 2.rok 
Ďalšie 

roky 

329 Eur 384 Eur 352 Eur 500 Eur 379 Eur 11 Eur zadarmo 10 Eur 5 Eur 

Tabuľka 22: Kompletné náklady navrhovanej zmeny v spoločnosti Astrix81 

 

Obrázok 6 zobrazuje teoretický vývoj nákladov bez zavedenia a vývoj nákladov po 

zavedení vlastného EIS od januára 2010 po december 2012. V prvom mesiaci 

prevádzky nového systému sú pre ilustráciu ekonomického prínosu zahrnuté všetky 

dovtedajšie jednorazové náklady vynaložené na navrhovanú zmenu (licencia systému, 

účtovnícke kurzy, školenia na EIS). Od októbra roku 2011 sa riešenie s použitím 

vlastného EIS stáva aj čo sa celkových nákladov týka ekonomicky výhodnejšie ako 

riešenie s využívaním externého spolupracovníka. Po troch rokoch od realizácie návrhu 

spoločnosť Astrix ušetrí využívaním vlastného EIS až 2 751 Eur. 

 
                                                 
81 Zdroj: vlastný 



 

Graf 3: Vývoj nákladov na ú

                                        
82 Zdroj: vlastný 

75 

Vývoj nákladov na účtovníctvo bez a so zavedením vlastného EIS82 
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4.8 Realizácia optimálneho riešenia 

V prílohe 3 je zobrazená časová analýza realizácie zavádzania systému Money S3 

Office do spoločnosti a s tým súvisiace prípravy a činnosti pomocou Ganttovho 

diagramu. Časové náležitosti účtovníckych kurzov a priebehu kvalifikácie sú bližšie 

rozobraté v prílohe 2. Čo sa týka šiestich školení na systém Money S3, celý cyklus 

školení sa opakuje každý mesiac. Školenie začína registráciou o 8:45 a zahájenie 

vyučovacieho procesu je v pláne o 9:00. Čas trvanie jedného školenia je 6 až 8 hodín.  

Štyri prvé školenia sú na pláne v septembri. Budú sa konať v priebehu štyroch dní od 

14. 9. 2010 do 17. 9. 2010 v priestoroch spoločnosti CÍGLER SOFTWARE a.s. Zvyšné 

tri školenia budú absolvované v októbri od 18. 10. 2010 do 20. 10. 2010. Ako podporný 

študijný materiál bude použitá aj dokumentácia voľne prístupná na stránkach systému 

Money S3. Od 1. 9. 2010 bude na stolnom firemnom počítači spoločnosti Astrix 

k dispozícií skúšobná verzia Money S3 Štart, slúžiaca na testovanie a podporujúca 

vzdelávací proces. Od 3. 1. 2011 spoločnosť plne prejde na vlastný ekonomický 

informačný systém, ktorý bude využívaný internou účtovníčkou. 
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ZÁVER 

Predmetom bakalárskej práce bolo zaoberanie sa rôznymi druhmi ekonomických 

informačných systémov. Práve z tohto dôvodu bakalárska práca v svojej úvodnej časti 

ponúkla teoretické východiská problematiky informačných a ekonomických 

informačných systémov od základných pojmov cez manažérske aplikácie až                        

po najčastejšie požiadavky na IS a trendy rozvoja. 

 

Ďalej sa bakalárska práca zaoberala výberom ekonomického informačného systému, 

spôsobov hodnotenia takéhoto systému použitím rôznych metód a následnými 

náležitosťami spojenými so zavedením systému do prevádzky konkrétneho podniku. 

 

Cieľom bakalárskej práce bolo systematicky posúdiť rôzne druhy informačných 

systémov, zvoliť vhodný spôsob a kritériá výberu informačného systému pre praktické 

užívanie v konkrétnom podniku a popísať jeho zavedenie. 

 

Dosiahnutie stanoveného cieľa bakalárskej práce bolo podporené aplikáciou získaných 

teoretických poznatkov do podmienok konkrétneho podniku Astrix. Snaha sa uberala 

smerom nie len popísať tento podnik, ale zhodnotiť ho aj prostredníctvom SWOT 

analýzy. Všetky informácie o podniku a požiadavky kladené vedením podniku umožnili 

v praktickej časti bakalárskej práce vybrať vhodný ekonomický informačný systém. 

Pozornosť bola venovaná výberu vhodného dodávateľa konkrétneho kompletu 

ekonomického informačného systému, zvoleniu vhodnej metódy pre relevantné 

rozhodnutie a stanoveniu výberových kritérií. Ich účelom bolo zistiť, ktorý 

z ponúkaných systémov na trhu najviac vyhovuje požiadavkám spoločnosti Astrix. 

Tieto metódy sú podložené teóriou z prvej časti bakalárskej práce. K výberu systému je 

k dispozícií dôkladná ekonomická analýza, ktorá zobrazuje náklady na ekonomický 

informačný systém vzhľadom na časovú os. 

 

Napokon bol zvolený systém Money S3 Office od spoločnosti CÍGLER SOFTWARE 

a.s. K nákladom na zavedenie a správu vlastného ekonomického systému je nutné 

započítať aj náklady na zaškolenie internej účtovníčky (rodinná príslušníčka), nakoľko 

jedným z hlavných dôvodov zavádzania ekonomického IS je snaha nahradiť služby 
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externého účtovníka lacnejšou internou pracovníčkou. Po zohľadnení všetkých 

spomínaných nákladov je návratnosť investície, ktorú navrhuje bakalárska práca 10 

mesiacov, čo je prijateľná doba. Okrem ekonomickej výhodnosti spoločnosť Astrix 

realizáciou rozpracovaného návrhu získa aj zvýšenie bezpečnosti podnikových 

procesov, keďže sa obchodné informácie nebudú dostávať do rúk externistov 

a zrýchlené spracovanie a prístup k informáciám nakoľko interná účtovníčka bude (na 

rozdiel od externého spolupracovníka) konateľovi spoločnosti k dispozícií takmer 

nepretržite. 

 



79 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

Bibliografické zdroje: 

BASL, J. a BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: 

Grada Publishing, 2008. 283 s. ISBN 978-80-267-2279-5. 

BÉBR, R. a DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. 1. vyd. 

Professional publishing, 2005. 223 s. ISBN 80-86419-79-7. 

DOLANSKÝ, V. – NĚMEC, V. – MĚKOTA, V. Projektový management. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 1996. 372 s. ISBN 80-7169-287-5 

GÁLA, L. , POUR, J. a TOMAN, P. Podniková informatika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: 

Grada Publishing, 2006. 482 s. ISBN 80-247-12-78-4. 

MLÝNEK, J. Zabezpečení obchodních informací. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 

154 s. ISBN 978-80-251-1511-4 

MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systému. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 

180 s. ISBN 80-249-0087-5 

MOLNÁR, Z. Moderní metody řízení informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 1992. 352 s. ISBN 80-85623-07-2 

TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2000. 116 s. ISBN 80-7169-703-6 

VRANA, I. - RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních 

systémů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2004. 188 s. ISBN 80-2247-1103-6. 

VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 

144 s. ISBN 978-80-247-3046-2 



80 

 

Internetové zdroje: 

Ekonomický a informačný systém POHODA [online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. 

Slovensky. Dostupné z: <http://www.stormware.sk/pohoda/> 

Individuálny ON-LINE kurz [online]. 2010 [cit. 2010-05-02]. Slovensky. Dostupné z: 

<http://oncpuzp.dashofer.sk/> 

Informačný systém pre menšie firmy a živnostníkov [online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. 

Slovensky. Dostupné z: <http://www.abra.sk/html/reseni/is-pro-mensi-firmy-a-

zivnostniky.php> 

Kurzy [online]. 2009 [cit. 2010-05-02]. Slovensky. Dostupné z: < 

http://www.akademiauni.sk/?page=kurzy> 

Money S3 - účtovnícky systém pre menšie spoločnosti a živnostníkov [online]. 2010 [cit. 

2010-04-30]. Slovensky. Dostupné z: <http://www.money.sk/money-s3/> 



81 

 

ZOZNAM PRÍLOH 

Príloha č. 1: Výpis z obchodného registra 

Príloha č. 2:  Náklady na kvalifikáciu novej účtovníčky a účtovnícke kurzy 

Príloha č. 3:  Ganttov diagram navrhnutého riešenia zavedenia ekonomického IS 

Príloha č. 4:  Dostupné marketingové obrázky jednotlivých ekonomických IS 

Príloha č. 5: Ilustračné screenshoty úvodných okien jednotlivých ekonomických IS 



 

Príloha č. 1: Výpis z obchodného registra

 

  



 

 

  



 

 

 



 

Príloha č. 2: Náklady na kvalifikáciu novej účtovníčky a účtovnícke kurzy 

Potenciálna interná účtovníčka spoločnosti Astrix absolvuje nasledujúcu kvalifikáciu. V letných 

mesiacoch roku 2010 si spomínaná účtovníčka osvojí základné znalosti z podvojného 

účtovníctva štúdiom publikácie  CENNIGOVÁ, A. Podvojné účtovníctvo podnikateľov. 

Bratislava: Ceniga, 2009. 656 s. ISBN 978-80-969946-1-8. Cena publikácie na trhu je 

18 Eur bez DPH. Samoštúdium prebieha vo voľnom čase pracovníčky. Po zvládnutí 

prvej časti kvalifikácie potenciálna účtovníčka absolvuje kontrolný elektronický kurz1 

z oblasti Podvojného účtovníctva, ktorý je k dispozícií na stránkach 

http://oncpuzp.dashofer.sk/. Kurz má podobu 13 lekcií, ktoré budú postupne otvárané 

účastníkovi kurzu v intervaloch 3 dní, pomocou informácií z aktualizačného e-mailu. 

Cena kurzu je 36,15 Eur bez DPH. Plánované trvanie kurzy je 39 dní v priebehu 

mesiacov september a október roka 2010. V novembri je v pláne kurz v Galante, ktorý 

zastrešuje spoločnosti Akadémia Uni s.r.o. Jedná sa o kurz pre mzdové účtovníčky2, 

ktorý je vykonávaný víkendovom formou v priebehu 5 dní. Celkové trvanie kurzu je 48 

hodín. Náklady na kurz dosahujú výšky 162 Eur bez DPH. Tieto náklady je však nutné 

navýšiť o náklady na cestovanie a stravu jednej osoby. Jedná sa o približne 20 Eur. 

Celkové náklady na spomínaný novembrový kurz dosiahnu čiastku 182 Eur. V mesiace 

december absolvuje účtovníčka ďalší kurz ponúkaný opäť spoločnosťou Akadémia Uni 

s.r.o. v Galante. Kurz sa zaoberá daňovým minimom3. Trvanie kurzu je 20 hodín. Cena 

kurzy dosahuje čiastku 95 Eur bez DPH a náklady na dopravu a stavu sú znova 20 Eur. 

Celkové náklady na decembrový kurz sú 115 Eur. Neustálym pomocníkom novej 

internej zamestnankyne okrem čerstvo nadobudnutých znalostí bude aj kvalitný 

poradenský server http://www.porada.sk/, na ktorom sú do detailov rozobrané rôzne 

aspekty účtovania. Kvalifikácia novej účtovníčky je ukončená. Od roka 2011 je schopná 

prevziať vedenia účtovníctva spoločnosti Astrix. 

 

 

                                                 
1 Individuálny ON-LINE kurz [online]. 2010 [cit. 2010-05-02]. Slovensky. Dostupné z: 
<http://oncpuzp.dashofer.sk/>. 
2 Kurz pre mzdové účtovníčky [online]. 2009 [cit. 2010-05-02]. Slovensky. Dostupné z: 
<http://www.akademiauni.sk/?page=kurzy&id=59>. 
3 Daňové minimum [online]. 2009 [cit. 2010-05-02]. Slovensky. Dostupné z: 
<http://www.akademiauni.sk/?page=kurzy&id=58>. 



 

Celkové náklady na zaškolenie novej internej účtovníčky sú vyjadrené v tabuľke 

s názvom Náklady na kvalifikáciu účtovníčky. 

Činnosť Trvanie Náklady (bez DPH) 

Samoštúdium publikácie Podvojné 

účtovníctvo podnikateľov 
Júl – August 2010 18 Eur 

Elektronický kurz z podvojného 

účtovníctva 
September – Október 2010 36,15 Eur 

Kurz pre mzdové účtovníčky November 2010 182 Eur 

Daňový kurz December 2010 115 Eur 

CELKOM  351,15 Eur 

Tabuľka: Náklady na kvalifikáciu účtovníčky4 

                                                 
4 Zdroj: vlastný 



 

Príloha č. 3: Ganttov diagram navrhnutého riešenia zavedenia ekonomického IS

Obrázok: Ganttov diagram navrhnuté riešenia zavedenia ekonomického IS

                                        
1 Zdroj: vlastný 
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Príloha č. 4: Dostupné marketingové obrázky jednotlivých ekonomických 
 

Obrázok: Money S31 

 

Obrázok: POHODA 20102 

                                        
1 Money S3 [online]. 2010 [cit. 2010
 <http://www.money.sk/money
2 Pohoda 2010 [online]. 2010 [cit. 2010
<http://www.stormware.sk/pohoda/pohoda.aspx

: Dostupné marketingové obrázky jednotlivých ekonomických 

 

 

 
 

                                                 
2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. Dostupné z: 

http://www.money.sk/money-3/office/>. 
[online]. 2010 [cit. 2010-04-30]. Slovensky. Dostupné z: 

http://www.stormware.sk/pohoda/pohoda.aspx>. 
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Príloha č. 5: Ilustra čné screenshoty úvodných okien jednotlivých ekonomických IS
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