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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na výběr vhodného účetního softwaru ve vybraném 

podniku. Specifikuje kritéria pro výběr účetního softwaru a na základě teoretických 

poznatků srovnává vybrané účetní informační systémy. Obsahuje návrh na změnu 

programového vybavení ke zvýšení efektivity zpracování účetnictví ve vybraném 

podniku. 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on selecting the appropriate accounting software in 

the selected company. Specifies the criteria for choosing accounting software and, on the 

basis of theoretical knowledge, compares selected accounting information systems. It 

includes a proposal to change software to increase the efficiency of accounting processing 

in the selected business. 
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ÚVOD 

Díky vývoji a rozšíření informačních technologií se zpracování účetnictví stalo 

efektivnějším. Ekonomické systémy propojují nejrůznější oblasti podniku pro zlepšení 

informovanosti a urychlení rozhodovacích procesů manažerů. Je proto důležité, aby 

podnik měl ekonomický systém splňující všechny potřeby a požadavky nejen vedení, ale 

i uživatelů tohoto systému pro správné a užitečné výstupy. Z tohoto důvodu je třeba výběr 

vhodného ekonomického systému nepodcenit a v případě nespokojenosti s používáním 

aktuálního ekonomického systému zvážit jeho změnu.   

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení, zda aktuálně používaný účetní 

software ve společnosti ABC, s.r.o. odpovídá požadavkům podniku, zhodnocení jeho 

vhodnosti pro podnik a eventuálně doporučení jiného vhodného softwaru, který se 

vyskytuje na českém trhu. Dílčími cíli jsou analyzování současné situace společnosti 

a aktuálně používaného softwaru, zhodnocení nabídky účetních programů na českém 

trhu, analyzování zvolených systémů a komparace těchto vybraných programů. 

Tuto bakalářskou práci tvoří teoretická a praktická část. Teoretická část definuje 

základní pojmy z oblastí ekonomických systémů a vedení účetnictví a postupy při výběru 

nového ekonomického systému a je východiskem pro praktickou část.  

Praktická část se skládá z představení společnosti ABC, s.r.o., SWOT analýzy, 

tedy zjištění jejích slabých a silných stránek (vnitřní prostředí), příležitostí a hrozeb 

(z vnějšího prostředí). Dále se praktická část zaměřuje na představení a zhodnocení 

aktuálně používaného softwaru, zjištění potřeb a požadavků podniku a zejména 

zaměstnanců na účetní program a sestavení kritérií pro hodnocení vybraných programů, 

výběr potencionálně vhodných programů dostupných na českém trhu. Poté je provedena 

analýza vybraných programů na základě zvolených kritérií a vzájemná komparace těchto 

programů, ze které se vychází pro zhodnocení a formulaci doporučení pro společnost 

ABC, s.r.o.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení současného ekonomického systému 

a návrh přechodu na jiný systém, nebo potvrzení vhodnosti současného systému.  

Společnost bude hodnocena pomocí SWOT analýzy. Vytvořil ji v 60. a 70. letech 

Albert Humphrey v rámci výzkumu na Stanfordské univerzitě. „SWOT analýza je jednou 

z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace nebo její části, kdy na základě 

vnitřní analýzy (silné a slabé stránky) a vnější analýzy (příležitosti a hrozby) jsou 

generovány alternativy strategií.“1. Z této definice vyplývá, že analýza hodnotí současný 

stav organizace (vnitřní prostředí) a současný stav okolí organizace (vnější prostředí). 

Při zpracování SWOT analýzy je vhodné dodržovat principy účelnosti, relevantnosti 

(zaměření se na podstatná fakta), kauzality (soustředění se na příčiny, nikoliv důsledky) 

a objektivnosti. Stanovené slabé a silné stránky a příležitosti a hrozby se nejčastěji 

zaznamenávají do matice SWOT2. 

Ekonomické systémy budou hodnoceny pomocí komparace s ohledem na zvolená 

kritéria. S přihlédnutím k bodovému ohodnocení bude vybrán nejvhodnější ekonomický 

systém a dojde k doporučení vhodného postupu v rámci výběru nového ekonomického 

systému.  

                                                           
1 Grasseová, M., Dubec, R. a D. Řehák. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení, s. 296. 
2 Tamtéž, s. 295-300. 
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1 ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ POMOCÍ 

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Technika se v průběhu času neustále vyvíjí a stává se čím dál více součástí 

pracovního procesu i běžného života. Střední a velké podniky se bez využití informačních 

technologií a systémů jen těžko obejdou. Nejedná se jen o efektivnější zpracování 

účetnictví s předpřipravenými výstupy a kontrolami, ale i o sledování veškerých procesů, 

které se ve firmě odehrávají. Vzhledem k aktuálním legislativním změnám v rámci 

účetnictví a daní se bez technického a programového vybavení neobejde ani většina 

malých podniků a živnostníků.  

1.1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Na začátku je vhodné definovat si některé základní pojmy techničtějšího rázu, 

které se v dané problematice objevují. 

1.1.1 Informace 

Pojem informace má různá vymezení v nejrůznějších sférách lidského života. 

Pro spojení s informačními systémy a informatikou obecně je příhodná následující 

definice: „Informace je pojmenování pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když 

se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním.“3. Základem informace 

jsou znaky, které lze popsat jako „něco zastupující něco jiného“4. 

Předávání informací je základním kamenem jeho úspěšného řízení. Jak funguje 

tok informací je vidět na následujícím schématu, kde horizontálně proudí informace 

o obchodních transakcích ovlivňujících podnik, jako například prodej a přeprava zboží, 

využití práce a materiálu nebo interní převody prostředků z jednoho oddělení do jiného. 

Vertikálně proudí seshora od starších manažerů k nižším manažerům instrukce, kvóty 

a rozpočty a opačně od personálu nahoru do všech úrovní managementu proudí souhrnné 

informace ze všech ostatních operací a aktivit5. 

                                                           
3 Gála, L., Pour, J. a Z. Šedivá. Podniková informatika, s. 13. 
4 Tamtéž, s. 13. 
5 Hall, J. Accounting Information Systems, s. 4. 
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Obr. 1: Schéma toku informací v podniku (Upraveno dle6) 

1.1.2 Podniková informatika 

Pro definování pojmu podniková informatika lze využít několika přístupů: 

 ve smyslu vědní disciplíny lze podnikovou informatiku chápat jako 

aplikaci vědy, jíž se „studuje“ vyjádření a podoba, zpracování a přenášení 

informací v systémech sociální organizace, která je podnikem7; 

 vymezení opírající se o analogii k označení jiných aktivit, které probíhají 

v podniku, označuje podnikovou informatiku jako komplexní proces 

zajištění informačních potřeb spojených s vykonáváním a řízením aktivit 

(procesů) podniku; 

                                                           
6 HALL, J. Accounting Information systems, s. 4. 
7 Gála, L., Pour, J. a Z. Šedivá. Podniková informatika, s. 23. 
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 z organizačního hlediska je podniková informatika útvar podniku, který 

pro podnik zajišťuje rozvoj a provoz podnikového informačního systému8. 

1.1.3 Informační systémy 

Pojem systém si mnoho lidí spojuje s oblastí počítačů a programování. Jedná se 

však o mnohem obsáhlejší oblast. Systémy existují přírodní a uměle vytvořené. Přírodní 

systémy sahají od atomů, přes systémy protonů, elektronů a neutronů, až po vesmír, 

systém galaxií, planet a hvězd. Uměle vytvořené systémy obsahují všechno od hodin 

po ponorky, od sociálních systémů po informační systémy, kterým se práce dále věnuje9. 

Podnikový informační systém představuje uspořádanou množinu komponent 

spolupracujících za účelem tvorby, shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování 

informací. Prvky tohoto systému tvoří uživatelé informací a informatické zdroje. Jeden 

nebo více prvků tvoří komponentu10. 

Informační systém v podniku většinou zahrnuje hlavní činnosti související se 

správou kmenových dat, s dlouhodobým, střednědobým i krátkodobým plánováním 

zdrojů, potřebných pro realizaci zakázek, s řízením realizace těchto zakázek z hlediska 

dodržování termínů, s plánováním a sledováním nákladů realizace, zejména výroby a se 

zpracováním výsledků všech aktivit do finančního účetnictví a controllingu. Hlavními 

činnostmi jsou například logistika, finance podniku nebo personalistika11. 

Oblast financí podniku obvykle zahrnuje finanční účetnictví, nákladové 

účetnictví, controlling, hospodaření s investicemi, řízení hotovosti a předpověď likvidity, 

finanční plánování a rozpočty, výpočet a účtování mezd, výkaznictví dle jiných účetních 

norem, účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly12. 

Operace v účetnictví jsou prováděny na základě podkladů ve formě účetních 

dokladů. V informačních systémech bývá aplikován princip integrovaného zpracování 

všech dat z dokladů, kterým je dosahováno synchronní aktualizace informací nejen 

                                                           
8 Gála, L., Pour, J. a Z. Šedivá. Podniková informatika, s. 24. 
9 Hall, J. Accounting Information Systems, s. 5. 
10 Tamtéž, s. 21. 
11 Basl, J. a R. Blažíček. Podnikové informační systémy, s. 68. 
12 Tamtéž, s. 71. 
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ve finančním účetnictví, ale i v ostatních modulech podnikového informačního 

systému13. 

Na následujícím schématu je vidět struktura informačního systému. Základními 

složkami jsou účetní informační systém a manažerský informační systém. Účetní 

informační systém se skládá ze tří hlavních subsystémů. Prvním je systém zpracování 

transakcí s denními podnikovými operacemi s mnoha zprávami, dokumenty a reporty 

pro uživatele v rámci organizace. Druhý systém je finanční výkaznictví. Obsahuje výkaz 

zisku a ztráty, rozvahu, výkaz peněžních toků, daňová přiznání a další výkazy 

vyžadované legislativou. Třetím je systém hlášení managementu, který poskytuje 

speciálně určené zprávy vnitřnímu managementu a informace potřebné k rozhodování 

o rozpočtu nebo odpovědnosti14. 

                            

Obr. 2: Struktura informačního systému (Upraveno dle15) 

                                                           
13 Basl, J. a R. Blažíček. Podnikové informační systémy, s. 71. 
14 Hall, J. Accounting Information Systems, s. 9. 
15 Tamtéž, s. 8. 
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Účetnictví samotné lze chápat také jako specifický typ informačního systému. 

Tvoří ho několik základních systémových prvků, mezi kterými existují určité vztahy. To 

je vidět na schématu níže a v následujícím popisu hlavních prvků. 

Vnější prostředí systému tvoří zejména způsob regulace účetnictví – tedy 

legislativní úprava vztahující se k účetnictví, dále požadavky na účetní systém stanovené 

jeho uživateli – mají podobu účetních předpokladů, zásad a kvalitativních požadavků; 

procesy probíhající v podniku a technické nástroje účetnictví, respektive míra používání 

výpočetní techniky a softwaru16. 

Samotný účetní systém podniku je tvořen 4 základními prvky17. 

 účetní agendy a procesy – procesy, tedy soubory určitých činností, jsou 

seskupovány do specializovaných nebo obecných účetních agend. Mezi 

specializované účetní agendy patří například účtování prodeje, účtování 

zásob a nákupů, účtování dlouhodobého majetku, mzdové účetnictví, 

finanční agenda, daňová agenda, nebo všeobecná účetní agenda. Společné 

účetní agendy jsou metodika účetnictví, rozpočetnictví a ekonomické 

informace a analýzy18; 

 účetní záznamy – jsou jimi zejména účetní doklady, účetní zápisy, účetní 

knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka 

a výroční zpráva; 

 účetní metody a postupy - účetní metody finančního účetnictví se mohou 

značně lišit od metod účetnictví manažerského. Mohou upravovat některé 

způsoby vytváření ekonomických informací – oceňování majetku, 

odpisování dlouhodobého majetku nebo metodiku tvorby účetních 

výkazů; 

 účetní nástroje – jsou to nástroje pro evidenci, sumarizaci, roztřídění 

a prezentaci ekonomických informací. K nejdůležitějším nástrojům patří 

                                                           
16 Landa, M. Podnikové účetnictví, s. 16. 
17 Tamtéž, s. 17. 
18 Tamtéž, s. 282. 
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soustava účtů, soubor účetních knih, technika vedení manažerského 

účetnictví, soubor účetních výkazů nebo kalkulací19. 

Součástí vnitřního systému účetnictví je i účetní vnitřní kontrolní systém. 

Uživatele účetních informací můžeme vzhledem k odlišným informačním 

potřebám rozdělit do dvou skupin na vnitřní a vnější. Vnějšími uživateli jsou zejména 

akcionáři podniku, financující banky, obchodní partneři, stát a zaměstnanci. Informace 

většinou dostávají v podobě účetních výkazů. Vnitřními uživateli je management podniku 

využívající informace určené k řízení podniku a jejich rozsah, podoba a periodicita je 

velmi různá20. 

 

    

Obr. 3: Účetnictví jako informační systém (Upraveno dle21) 

1.1.4 Typy ekonomických informačních systémů 

Existuje několik typů informačních systémů, jejichž struktura je spjatá s vývojem 

výpočetní techniky. 

                                                           
19 Landa, M. Podnikové účetnictví, s. 17. 
20 Tamtéž, s. 18. 
21 Tamtéž, s. 16. 
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V osmdesátých letech byly používané aplikace označovány jako automatizované 

systémy řízení (ASŘ) a byly určeny různým úrovním podnikového řízení22. 

Významným typem informačního systému je systém ERP (Enterprises Resource 

Planning). Je to typ aplikačního softwaru umožňujícího řízení a koordinaci všech 

disponibilních podnikových zdrojů a aktivit. Jeho schopností je automatizovat 

a integrovat klíčové podnikové procesy, funkce a data v rámci celého podniku. ERP má 

modulární strukturu, která je důležitá pro udržení rovnováhy mezi provázaností 

a nezávislostí jednotlivých modulů23. 

Business intelligence (BI) je typ aplikací, které podporují analytické, plánovací 

a rozhodovací činnosti organizací podniku na všech úrovních a ve všech oblastech 

podnikového řízení, například prodeje, nákupu, marketingu, finančního řízení, řízení 

lidských zdrojů nebo výroby24. 

Jednou z aplikací business intelligence je CPM (corporate performance 

management). Představuje vzájemně provázaný komplex metod, metrik, podnikových 

procesů a manažerských aplikací určených pro plánování, analýzy a monitorování 

výkonnosti celého podniku25. 

Mezi aplikace podporující řízení externích vztahů se řadí řízení dodavatelského 

řetězce (SCM, supply chain management). Je to soubor nástrojů a procesů, které slouží 

k optimalizaci řízení a k maximální efektivitě provozu všech prvků celého 

dodavatelského řetězce s ohledem na koncového zákazníka26. 

Stále prosazovanějším typem ekonomického informačního systému je ECM 

(Enterprise Content Management). Představují řešení určená pro zpracování 

strukturovaného i nestrukturovaného obsahu, jako jsou e-maily, směrnice, obsah 

                                                           
22 Basl, J. a R. Blažíček. Podnikové informační systémy, s. 54. 
23 Gála, L., Pour, J. a Z. Šedivá. Podniková informatika, s. 97. 
24 Tamtéž, s. 106. 
25 Tamtéž, s. 119. 
26 Tamtéž, s. 137. 
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podnikového webu, podnikové znalosti a další. Smyslem zavádění ECM do podnikových 

informačních systémů je zejména sdílení informací27. 

Customer relationship management (CRM) je systém z oblasti řízení vztahů se 

zákazníky představující komplex aplikací informačních technologií, technických 

prostředků, podnikových procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a zlepšování 

vztahů se zákazníky v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, 

marketingu a zákaznických služeb. CRM aplikace představují účelovou kombinaci 

transakčních, analytických a infrastrukturních aplikací28. 

Competitive intelligence (CI, konkurenční zpravodajství) je legální systém 

využívající veřejně dostupných zdrojů s cílem zvýšit konkurenceschopnost společnosti 

za pomoci podpory rozhodování, analýzy trhu, identifikace rizik a příležitostí29. 

1.1.5 Kritéria výběru účetního informačního systému 

Prvním krokem k zahájení výběru nového ekonomického systému je rozhodnutí 

zahájení procesu. Výsledkem může být implementace nového produktu nebo 

konstatování spokojenosti se současným softwarem. 

Před nástupem výpočetní techniky byl způsob vedení účetnictví a jeho dílčí 

postupy dány účetní jednotkou. Stanovení pravidel a algoritmů i jejich provádění v účetní 

jednotce, způsob vyhotovení dokladů, jejich zápis do účetních knih i způsob vyhotovení 

výstupních informací z účetnictví byl plně v kompetenci účetních. V současnosti 

při používání výpočetní techniky určuje a přebírá řízení většiny těchto úkonů programové 

vybavení počítače. Algoritmus využívaného účetního programu a kvalita nastavení 

parametrů při implementaci programu tak zásadně ovlivňují postup vedení účetnictví 

dané účetní jednotky. Je proto důležité věnovat pozornost výběru správného účetního 

programu, jeho kvalitě a způsobu implementace30. 

Výběr účetního informačního systému by měl probíhat podle předem zvoleného 

postupu. Pro výběr ekonomického systému lze využít různých postupů. Základními 

                                                           
27 Basl, J. a R. Blažíček. Podnikové informační systémy, s. 107. 
28 Gála, L., Pour, J. a Z. Šedivá. Podniková informatika, s. 148. 
29 Tamtéž, s. 154. 
30 Pospíšilová, M., Mejzlík, L. a L. Velechovská. Počítačem integrované řízení podniku, s. 108. 
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kritérii, mezi kterými by měla účetní jednotka hledat optimum, jsou rychlost, kvalita 

a cena. Základními obsahovými kritérii jsou: 

 odpovídající funkce – schopnost plnit požadavky uživatelů, záleží na 

vnitřní členitosti účetní jednotky (počet míst, kde se budou data 

zpracovávat), způsobu zpracování dat (odděleně a následné shromáždění), 

způsob předávání dat, velikost firmy vyjádřená počtem operací za účetní 

období; 

 modularita a otevřenost – účetní program je řešen jednotlivými moduly, 

mezi kterými si účetní jednotka může vybrat a později si případné další 

potřebné moduly může dokoupit. Modulární otevřenost je důležitá nejen 

pro následné dokoupení modulů stejného výrobce, ale i pro moduly od 

jiných výrobců a ve vztahu ke standardním aplikacím, jako jsou textové 

procesory, tabulkové kalkulátory nebo databázové programy; 

 integrace – zásadní je schopnost programu předávat data 

mezi jednotlivými moduly přímo nebo dávkově pomocí exportu 

respektive importu do navazujícího modulu. Integrace je důležitá 

pro udržení obsahové vazby mezi datovými soubory; 

 parametrizace – pokud je míra parametrizace velká, je možné si pomocí 

parametrů účetní program přizpůsobit požadavkům účetní jednotky. 

V opačném případě může být nutnost přizpůsobit pracovní postupy účetní 

jednotky podle programu; 

 regulační požadavky – účetní software by měl splňovat aktuální stav české 

účetní regulace; 

 bezpečnost a ochrana dat – zásadní oblastí při ochraně dat je zabezpečení 

proti přístupu neoprávněných osob autorizací; 

 zálohování dat – důležitou funkcí programu je kvalita tvorby záložních 

kopií a provedení obnovy dat; 
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 audit programu – značí schopnost programu vyhovět základním 

požadavkům české účetní regulace31.  

Podle stránky www.ekonomicke-softwary.cz jsou důležité následující kroky: 

a) ujasnit si požadavky na software a sepsat si jejich seznam. Zejména 

jak velká je firma, která bude program využívat, tedy zda se jedná 

o malou, střední či velkou firmu, živnostníka, účetní firmu či 

neziskovou organizaci, kolik firem se bude v programu účtovat, zda je 

potřeba daňová evidence, podvojné účetnictví nebo oboje, jestli je 

potřeba vést mzdy a pro kolik firem, jaké další agendy a moduly budou 

potřeba (například majetek, skladové hospodářství nebo kniha jízd), 

kolik pracovníků bude program zároveň používat (počet potřebných 

licencí); 

b) zjistit si reference od spokojených i nespokojených uživatelů, zeptat se 

přátel jaký používají software oni nebo jejich účetní a jak jsou s ním 

spokojeni, projít si různá diskuzní fóra o účetnictví na internetu, 

podívat se do odborných časopisů na recenze a hodnocení programů; 

c) podle určení programu, popisu funkcí, referencí a ceny si vybrat 

několik vhodných kandidátů (nejvýše pět); 

d) vyzkoušet si demoverze vybraných programů. Nejlépe je nechat 

vyzkoušet program zaměstnance, který s ním bude pracovat. V dnešní 

době většina společností tyto demoverze poskytuje zdarma ke stažení; 

e) neuspěchat výběr programu a případně si nechat poradit. Předejde se 

tak nepříjemnostem a následnému přechodu na jiný účetní software32. 

Podle internetových stránek www.ucetni-program.cz je pro sestavování seznamu 

požadavků dále důležité, zda účtovaná firma patří mezi plátce daně z přidané hodnoty, 

a jak velký objem dat se bude zpracovávat (například počet faktur za rok). Dalším 

                                                           
31 Pospíšilová, M., Mejzlík, L. a L. Velechovská. Počítačem integrované řízení podniku. 2008, s. 109-115. 
32 http://www.ekonomicke-softwary.cz/novinky/247-jak-vybrat-spravne-ekonomicky-software/. 
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z důležitých bodů je zákaznická podpora, jestli je program pravidelně aktualizován a včas 

reaguje na novinky v legislativě. Důležitá je i telefonická nebo e-mailová podpora, 

případně nabídka školení či návodů na internetu33. 

Jiný zdroj uvádí následujících osm kritérií pro výběr nejlepšího účetního softwaru. 

Jako první kritérium uvádí rozhodnutí se, zda pořídit online nebo offline software. Mezi 

výhody online, neboli cloud, softwaru se řadí nepotřebnost instalace programu. Uživatel 

se jen přihlásí a začne pracovat. Není potřeba instalovat aktualizace, software je vždy 

aktuální, je přístupný neustále a z jakéhokoliv zařízení, které je připojeno na internet. 

Data zadávaná ze všech jednotek jsou vždy propojena a synchronizována, existuje 

možnost propojení s jinými cloud aplikacemi. Software instalovaný na počítači je naopak 

vhodné použít v prodejním obchodě, kde se vydávají stovky pokladních dokladů či faktur, 

nebo pokud je v oblasti podnikání špatný signál internetového připojení. 

Druhým kritériem je ochrana dat. Tento krok se týká pouze online softwaru. 

Pokud je zvolen online systém, je třeba věnovat ochraně dat velkou pozornost. Je důležité 

zjistit, jak daný poskytovatel ukládá vložená data. Většinou se jedná o úložiště Amazon 

nebo Rackspace. Pokud je ukládá na vlastních serverech, je dobré se zeptat na jejich 

zabezpečení k ochraně dat. Dále je důležité, zda poskytovatel používá HTTPS protokol. 

Ten zajistí, že data jdou k poskytovateli zašifrovaná a nejsou viditelná pro cizí osoby. 

Třetím faktorem je vytvořit seznam funkcí, které jsou pro podnik důležité, 

a software by je měl obsahovat. Mezi základní patří například vytváření fakturace 

a editování formulářů faktur, rozdělení nákladů podle kategorií, skladové hospodářství, 

propojení s internetovým bankovnictvím, vytváření nákupních objednávek a nahrávání 

nákupů zásob, vytváření a správa daní, účtování závazků a pohledávek, zobrazení 

základních účetních výkazů jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a předvaha, možnost 

dodání nového člena týmu – uživatele a řízení jeho přístupu, správa lidských zdrojů 

a mzdy. 

Čtvrtý faktor je zaměření se na uživatelské rozhraní a složitost softwaru. Je 

důležité věnovat se řádnému zaučení zaměstnanců pro práci s vybraným softwarem 

                                                           
33 http://www.ucetni-program.com/. 
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a nevybrat software s velkým množstvím funkcí, které se nevyužijí, ale pro větší 

jednoduchost ovládání omezit software pouze na funkce potřebné. 

Pátým kritériem pro zhodnocení je možnost rozšíření. Pokud si podnik zvolí 

software vyhovující jeho aktuálním požadavkům, v případě budoucího růstu již 

dostatečný být nemusí. Pokud software nemá možnost rozšíření o další moduly nebo 

vyšší verze, může být složité implementovat data do nového systému. Je proto lepší 

vybírat software s více verzemi – pokročilejšími i jednoduššími. 

Šesté kritérium je možnost ukončení činnosti poskytovatele systému. Může se 

stát, že poskytovatel ukončí činnost a uživatel bude nucen přejít na jiný systém. V tom 

případě je důležité vědět, zda je možnost vygenerování základních dat ze softwaru 

například jako soubor ve formátu programu Excel, který by měla většina softwarů být 

schopna nahrát. Vhodným opatřením před nečekanou ztrátou dat je pravidelné 

zálohování. 

Sedmým bodem je dobré prostudování ceníku. Někteří poskytovatelé softwaru 

nabízí prvotní zakoupení produktu za nižší cenu, než jsou následné roční aktualizace nebo 

drahé doplňky, případně poplatky za vedení. 

Posledním, osmým a nejdůležitějším kritériem, je zákaznická podpora. I když se 

jedná o nejjednodušší systém, vždy nastane chvíle, kdy uživatel bude potřebovat poradit 

s nastalým problémem. Je tedy důležité zjistit kvalitu systému zákaznické podpory. 

Nejlépe vyzkoušet ji před zakoupením softwaru zadáním dotazu a vyhodnocením 

rychlosti a efektivnosti odpovědi. Nedostatečná zákaznická podpora je jedním z důvodů 

nízkých cen některých účetních systémů34. 

Stejný zdroj uvádí pět kroků pro výběr ideálního účetního softwaru: 

I. promluvit si se zaměstnanci, kteří budou se systémem pracovat, co přesně 

potřebují pro svou práci; 

II. určit rozpočet, který má podnik na pořízení nového systému k dispozici; 

                                                           
34 http://www.profitbooks.net/tips-and-in-depth-process-to-choose-best-accounting-software/. 
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III. prozkoumat dostupné účetní softwary a vybrat z nich několik vhodných 

možností i na základě recenzí uživatelů; 

IV. vyzkoušet demoverze vybraných softwarů, projít si základní manuály; 

V. před zakoupením softwaru vyzkoušet jednoduchou verzi programu, kterou 

nabízí většina poskytovatelů účetních softwarů, zda je systém zadávání dat 

a vzhled výstupních reportů vyhovující35. 

1.2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ 

Ze zákona o účetnictví vyplývá, že účetnictví je soustava účetních záznamů, tedy 

uspořádaný systém informací. Jsou to informace ekonomického charakteru vypovídající 

o hospodářské činnosti dané účetní jednotky36. 

Účetní jednotkou jsou zejména všechny právnické osoby se sídlem v České 

republice, některé zahraniční právnické osoby, fyzické osoby zapsané v obchodním 

rejstříku nebo fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě vlastního rozhodnutí nebo 

jim to ukládá zvláštní právní předpis37. 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví dle platné legislativy České 

republiky, která je v současnosti plně slučitelná s právem Evropské unie. České národní 

účetnictví upravuje Ministerstvo financí prostřednictvím zákonů, vyhlášek, účetních 

standardů a dalších právních předpisů38. 

1.2.1 Zákon o účetnictví 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je základním 

právním předpisem, kterým mají povinnost se podnikatelské subjekty při zpracování 

účetnictví řídit. Vymezuje rozsah a způsob vedení účetnictví, jeho průkaznost a reguluje 

účetní závěrku. 

                                                           
35 http://www.profitbooks.net/tips-and-in-depth-process-to-choose-best-accounting-software/. 
36 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §4. 
37 Tamtéž, §1. 
38 Líbal, T. Účetnictví – principy a techniky, s.18. 
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Od 1. ledna 2016 se novelou zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.) nově 

kategorizují účetní jednotky na mikro, makro, střední a velké účetní jednotky dle kritérií 

uvedených v §1b zákona o účetnictví. Další změnou je opětovné zavedení jednoduchého 

účetnictví. Zákon tedy vymezuje předmět účetnictví v §2 následovně: „Účetní jednotky, 

které vedou účetnictví v plném rozsahu, účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu 

majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech 

a o výsledku hospodaření. Předmětem jednoduchého účetnictví jsou výdaje a příjmy, 

majetek a závazky.“39. 

Účetním jednotkám ukládá v §7 povinnost vést účetnictví tak, aby účetní závěrka 

sestavená na jeho základě byla sestavena srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a aby byl její uživatel schopný 

na základě jejích informací činit ekonomická rozhodnutí40. 

1.2.2 Prováděcí vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví 

Vyhláškami se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a pro konkrétní 

účetní jednotky je rozpracovávají do podrobnější úpravy. Pro podnikající subjekty je 

určena vyhláška č. 500/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 

jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví41. 

Další prováděcí vyhlášky zohledňují zvláštnosti jednotlivých typů účetních 

jednotek, jako jsou například banky a jiné finanční instituce, pojišťovny, neziskové 

organizace nebo vybrané účetní jednotky. Rozdíly jsou zejména v obsahovém vymezení 

položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce a dále v použití účetních 

metod a směrných účtových osnovách42.  

1.2.3 České účetní standardy 

České účetní standardy dále rozpracovávají do detailů prováděcí vyhlášky 

Ministerstva financí, ale plní funkci pouze metodického doporučení. Jejich vydání 

                                                           
39 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §2. 
40 Tamtéž, §7. 
41 Skálová, J. a kolektiv. Podvojné účetnictví 2016, s. 13. 
42 Tamtéž, s. 13. 
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zajišťuje také Ministerstvo financí a jsou zveřejňovány ve Finančním zpravodaji 

Ministerstva financí. Pro jednotlivé typy účetních jednotek bylo ve vazbě na prováděcí 

vyhlášky k zákonu o účetnictví vydáno několik sad účetních standardů. České účetní 

standardy jsou zvlášť vydány pro podnikatelské subjekty, banky a jiné finanční instituce, 

pojišťovny, zdravotní pojišťovny, nepodnikatelské subjekty vedoucí podvojné účetnictví 

a vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.43. 

1.2.4 Ostatní právní předpisy 

Dle §8 odstavce 2 zákona o účetnictví musí účetní jednotky vést účetnictví tak, 

aby neodporovalo tomuto zákonu ani ostatním právním předpisům a neobcházelo jejich 

účel44. Mezi takové předpisy související s účetnictvím se řadí například celá daňová 

soustava, zejména zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, daňový řád 

nebo zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ale i obecně platné předpisy 

jako například zákon o obchodních společnostech a družstvech nebo občanský zákoník45. 

Interpretace Národní účetní rady nejsou závazným právním názorem, ale 

interpretují české účetní předpisy, aby pomohly účetním jednotkám řešit účtování 

a vykazování specifických transakcí, jejichž řešení v českých účetních předpisech 

neexistuje. Bylo vydáno již přes 30 interpretací zabývajících se problémovými oblastmi46.  

1.3 Základní prvky a pojmy účetnictví 

Základní funkcí účetnictví je funkce informační. Informace o tom, jak se podniku daří 

po finanční stránce, jak jsou vedoucí pracovníci úspěšní ve finančním řízení podniku 

za uplynulá období, se interním i externím uživatelům předávají formou výkazů47. 

1.3.1 Účetní období 

Zákon o účetnictví v §3 odstavci 2 definuje účetní období jako dvanáct nepřetržitě 

po sobě jdoucích měsíců. Může jím být kalendářní rok nebo hospodářský rok. Ten může 

                                                           
43 Líbal, T. Účetnictví – principy a techniky, s. 19. 
44 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §8. 
45 Líbal, T. Účetnictví – principy a techniky, s. 18. 
46 Skálová, J. a kolektiv. Podvojné účetnictví 2016, s. 14. 
47 Kovanicová, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, s. 2. 
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začínat pouze prvním dnem měsíce jiného než je leden. Účetní období může být kratší 

nebo delší než jeden rok pokud se jedná o období předcházející změně období48. 

1.3.2 Účetní záznam 

Účetními záznamy jsou dle zákona o účetnictví zejména účetní doklady, účetní 

zápisy, účetní knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka 

nebo výroční zpráva49. Účetní zápisy jsou účetní záznamy průběžně zaznamenávané 

na základě účetního dokladu. Obsahují údaje identifikující účetní případ a jejich zápis se 

provádí do účetních knih50. 

 K účetnímu záznamu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné 

za jeho provedení. Osoba oprávněná, povinná a odpovědná je ta, která je uvedená 

ve vnitřním předpisu účetní jednotky. Podpisovým záznamem u listinné formy účetního 

záznamu je vlastnoruční podpis, u technické formy uznávaný elektronický podpis nebo 

obdobný účetní záznam v technické formě51. 

Účetní záznamy musí být dle zákona o účetnictví vyhotoveny trvanlivým 

způsobem, tedy zachyceny na nosiči, kterým bude zajištěna čitelnost a neměnnost 

účetního zápisu nejméně na dobu povinné úschovy, srozumitelně způsobem přehledným 

umožňujícím snadnou orientaci interním i externím uživatelům a v českém jazyce52. 

1.3.3 Účetní knihy 

Dle §13 zákona o účetnictví zachycují účetní jednotky účetní operace pomocí 

zápisů do účetních knih. Účetními knihami jsou deník, hlavní kniha, kniha analytických 

účtů a kniha podrozvahových účtů. Účetní operace musí být doloženy dokladem 

a následně se v časovém sledu zapisují do hlavní knihy a do knih analytických účtů53. 

Deník je účetní kniha zachycující časové (chronologické) zápisy v posloupnosti 

podle vzniku. Svou vazbou na doklady zajišťuje průkaznost a spolehlivost účetních 

                                                           
48 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §3. 
49 Líbal, T. Účetnictví – principy a techniky, s. 30. 
50 Tamtéž, s. 102. 
51 Tamtéž, s. 31. 
52 Tamtéž, s. 102. 
53 Skálová, J. a kolektiv. Podvojné účetnictví 2016, s. 29. 
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dokladů. Každý účetní zápis tvoří jednu položku deníku a musí obsahovat číslo řádku 

deníku, datum zapsání položky do deníku, druh a číslo dokladu, na jehož základě byla 

položka zapsána, účet Má Dáti a Dal a částku. 

Hlavní kniha obsahuje věcně uspořádané účetní zápisy na syntetických účtech. 

Syntetické účty otevřené v hlavní knize musí odpovídat účtovému rozvrhu a obsahovat 

zůstatek ke dni otevření hlavní knihy, souhrnné obraty stran Má Dáti a Dal maximálně 

za kalendářní měsíc a zůstatek k okamžiku sestavení účetní závěrky. V průběhu 

podnikatelské činnosti se účetní knihy otevírají k prvnímu dni a zavírají k poslednímu dni 

účetního období. Stav na začátku období musí navazovat na zůstatek aktiv a pasiv 

k rozvahovému dni minulého období. 

Kniha analytických účtů podrobněji rozvádí položky hlavní knihy s údaji 

potřebnými pro řízení podniku. U položek se užívá peněžní vyjádření a musí odpovídat 

souhrnným peněžním částkám, obratu nebo zůstatkům syntetických účtů, ke kterým jsou 

tyto knihy vedeny54. 

Knihy podrozvahových účtů poskytují informace o využívání cizího majetku, 

o evidenci práv, o kterých se neúčtuje na rozvahových účtech nebo o evidenci surovin, 

jejichž pořízení, uchování, udržování a sledování vyplývá z obecně platných právních 

předpisů. Takto evidované informace se uvádí v příloze účetní závěrky55. 

1.3.4 Forma vedení účetních knih 

Formy vedení účetních knih lze rozdělit podle způsobu jejich zpracování 

na vedení prostřednictvím výpočetní techniky a odpovídajícího programového vybavení, 

kdy účetní jednotka používá speciální účetní software, prostřednictvím výpočetní 

techniky a bez odpovídajícího programového vybavení, například s využitím 

tabulkových procesorů jako je Microsoft Excel, a bez využití výpočetní techniky. 

Zvolená forma vedení účetních knih zpravidla vychází z formy vedení účetnictví. 

V současnosti volí většina účetních jednotek formu zpracování pomocí výpočetní 

techniky prostřednictvím speciálních programů. V takovém případě mohou mít účetní 

                                                           
54 Skálová, J. a kolektiv. Podvojné účetnictví 2016, s. 30-31. 
55 Líbal, T. Účetnictví – principy a techniky, s. 106. 
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knihy podobu tiskových sestav z počítače nebo účetních záznamů v technické formě, kdy 

jsou pro uživatele čitelné pouze za použití technického vybavení nebo v případě jejich 

vytištění56. 

Účetní jednotka, která zpracovává účetnictví bez použití výpočetní techniky, 

povede účetní knihy v písemné podobě. Tato listinná forma může mít podobu vázaných 

knih nebo volných listů. V případě použití volných listů je nutné dokazovat kompletnost 

účetních knih na základě průběžně vedeného seznamu použitých listů57. 

1.4 Druhy účetnictví 

Účetnictví musí zajišťovat dvě oblasti informací. Je to oblast informací o podniku 

určená pro externí uživatele a oblast informací o dění uvnitř podniku. Z tohoto hlediska 

rozlišujeme účetnictví finanční a manažerské58. 

1.4.1 Finanční účetnictví 

Finanční účetnictví zajišťuje souhrnné informace o podniku jako celku. Zachycuje 

změny v majetku a závazcích, celkové náklady a výnosy účetní jednotky jako celku. 

Měřící jednotkou finančního účetnictví je česká koruna (peněžní jednotka), výstupem 

jsou účetní výkazy, respektive účetní závěrka, jejíž uživatelé jsou většinou mimo účetní 

jednotku59. 

1.4.2 Manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví nenahlíží na podnik celkově jako finanční účetnictví, ale 

zachycuje informace o jednotlivých vnitropodnikových útvarech a činnostech, které jsou 

potřebné pro jejich řízení. Může se jednat o zásobování, výrobu, odbyt nebo sledování 

jednotlivých zakázek. Nejde jen o hodnocení období minulých, ale i o schopnost 

z obdržených informací prognózovat finanční situaci – jak dobře a zda vůbec bude podnik 

schopen dosahovat příznivých finančních výsledků do budoucna. Každý podnik si 

pro potřebu získávání informací může stanovit vlastní zásady, které jsou však v souladu 
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se zákonem. Pod manažerské účetnictví se řadí zejména vnitropodnikové účetnictví, 

rozpočetnictví, kalkulace, vnitropodniková statistika a operativní evidence60. 

1.5 Způsoby zpracování účetnictví 

Vedení účetnictví umožňují záznamy informací, které se nazývají účetními 

záznamy. Účetní záznamy mají různou podobu a formu. Nejvýznamnějším účetním 

záznamem je účetní doklad. Je základem průkaznosti účetnictví. Jen na základě doložení 

účetním dokladem se hospodářská operace stává účetním případem61. 

Zákon o účetnictví v §4 odstavci 10 ukládá účetním jednotkám povinnost vést 

účetnictví jako soustavu účetních záznamů s možností použít technické prostředky, 

nosiče informací nebo programové vybavení. Vedení účetnictví je limitováno jeho 

platnou právní úpravou, a to ovlivňuje jeho praktické využití. Legislativa však následuje 

vývoj technických prostředků a tak zákon o účetnictví zavedl pojmy, jako je účetní 

záznam a podpisový záznam. U obou případů připouští nepapírovou podobu 

označovanou jako technická forma62. 

1.5.1 Forma zpracování účetnictví 

Forma účetního záznamu je vymezena v §33 odstavci 2 Zákona o účetnictví 

následovně: „Účetní záznam může mít listinnou, technickou nebo smíšenou formu. Pro 

účely tohoto zákona se považuje za 

a) listinnou formu účetní záznam provedený na analogový nosič rukopisem, 

psacím strojem, tiskařskými nebo reprografickými technikami anebo 

tiskovým výstupním zařízením výpočetní techniky, jehož obsah je pro 

fyzickou osobu čitelný, 

b) technickou formu účetní záznam provedený elektronickým, optickým nebo 

jiným způsobem nespadajícím pod písmeno a), který umožňuje jeho 

převedení do formy, v níž je obsah pro fyzickou osobu čitelný, 
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c) smíšenou formu účetní záznam v listinné formě obsahující též informace 

v technické formě pro fyzickou osobu nečitelné, který umožňuje jeho 

převedení do formy, v níž je jeh obsah pro fyzickou osobu čitelný.“63. 

Dále zákon určuje, že na všechny formy účetního záznamu se pohlíží stejně, 

pokud zákon nestanoví jinak. Obsah všech účetních záznamů a jejich změny tak mají 

stejné důsledky, jsou-li provedeny v účetních záznamech v technické a smíšené formě, 

jako ve formě listinné64.  

V listinné podobě, tedy ručně bez použití technických prostředků, se účetnictví 

aktuálně téměř nezpracovává. Tato podoba se zachovává spíše u malých podniků, kterým 

je účetnictví zpracováváno externě. Účetní knihy se při ručním zpracování vedou 

v listinné formě ve vázaných knihách nebo na volných listech. Vždy však musí být 

všechny listy předem očíslované a počet listů musí být zaznamenaný (v případě volných 

listů je potřeba vést jejich seznam). Každá kniha také musí být označena svým názvem65. 

Povinností účetní jednotky v případě zpracování účetnictví technickou formou je 

zajištění ochrany účetních záznamů a jejich obsahu, jakožto i použitých technických 

prostředků nebo programového vybavení před jejich zneužitím, poškozením, zničením, 

ztrátou nebo odcizením66. 

Při vedení účetních záznamů v technické formě je potřeba dodržet základní 

podmínky vymezené §33 odstavcem 7 zákona o účetnictví. Použité prostředky výpočetní 

nebo jiné techniky musí umožňovat výstup nebo převedení do formy, ve které je obsah 

účetního záznamu pro fyzickou osobu čitelný. Pro potřeby ověření účetní závěrky 

auditorem, daňové kontroly nebo z důvodu vztahu podniku k bance jsou účetní jednotky 

povinny na požádání umožnit oprávněným osobám seznámit se s obsahem jimi určených 

účetních záznamů v uvedené formě. Tyto povinnosti platí po dobu povinnosti vést nebo 

uchovávat účetní záznamy67. 
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Použití programových prostředků při vedení účetnictví má své výhody 

i nevýhody. Jednou z největších výhod je tvorba formálně správného účtování operací, 

respektive vytvoření správného vztahu mezi účetním deníkem, hlavní knihou a knihami 

analytické evidence. Software dále zajišťuje podvojnost účetních operací, podporu vedení 

analytické evidence, podporu účetního reportingu nebo sledování změn respektive oprav 

účetních záznamů napomáhající průkaznosti účetního systému. Jednou ze zásadních 

výhod je podpora tzv. neúčetních pracovníků – ve větších společnostech je potřeba 

do procesu účtování účetních operací zapojit i profesní pracovníky, kterým programy 

poskytují metodickou podporu. V podstatě jedinou zásadní nevýhodou je možnost ztráty 

a zneužití dat68. 

1.6 Vývoj využití počítačů ve zpracování účetnictví 

S vývojem výpočetní techniky se vyvíjí i účetní systém, díky automatizaci 

zpracování účetních operací se mění i pojetí a organizace informačního systému podniku. 

Z pohledu vývoje výpočetní techniky se dá zpracování dat rozdělit do několika fází. 

V etapě mechanizace účetnictví bylo charakteristické využití fakturovacích 

a účtovacích strojů na bázi spojení psacího stroje s počítacím zařízením. Tyto stroje byly 

později nahrazeny děrnoštítkovými stroji. 

Během etapy klasické automatizace využívaly velké podniky sálové počítače, 

ostatní podniky si nechávaly zpracovávat účetní agendy externě. Ze začátku tyto počítače 

řešily pouze samostatné agendy. 

V etapě používání interaktivních systémů způsobil změny v pojetí informačního 

systému podniku vývoj personálních počítačů a rozvoj počítačových sítí69. 

V osmdesátých letech bylo typické, že podnik měl své analytiky a programátory, 

kteří vyvíjeli řešení systému na míru podniku. Na počátku devadesátých let se však 

situace změnila a začaly se preferovat systémy propojující jednotlivé databáze 

do společného řešení. Do té doby bylo časté agendové zpracování. S rozvojem osobních 

počítačů se nabízelo více variant řešení podnikových systémů. Rozvoj existujícího řešení 
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softwaru mohlo maximálně využít existující zdroje a investice, čímž bylo levnější 

a rychlejší a okamžitě uspokojilo potřebu. Z dlouhodobého hlediska však systém nemusel 

odpovídat budoucím požadavkům a výsledný systém mohl být méně kvalitní a ve 

výsledku nákladnější. Vývoj nového systému na míru řídí vývoj a může přesně vyhovovat 

potřebám podniku. Toto řešení je dražší, časově náročné a podnik nemá záruku 

výsledného produktu a jeho dalšího vývoje. Nákup hotového softwarového systému 

je z dlouhodobého hlediska méně náročný než systém na míru a po rychlejším zavedení 

je záruka funkčnosti a dalšího vývoje. Nevýhodou je závislost na dodavateli a nemožnost 

úpravy – software nemusí přesně splňovat všechny požadavky uživatele70. 

Během devadesátých let nakonec převládla třetí varianta – tedy nákup již 

hotového produktu. Součástí této změny orientace z vlastního softwaru na nakupovaná 

řešení byla a stále je změna útvarů podnikové informatiky, specializací a pracovní náplně 

jejich pracovníků, používaných metod a ve struktuře výdajů a hodnocení přínosů 

podnikových informačních systémů71. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO EKONOMICKÉHO 

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI 

ABC, S.R.O. 

Pro nalezení vhodného ekonomického systému je nezbytné nejprve 

charakterizovat společnost ABC, s.r.o. Charakteristika se bude skládat z informací 

o předmětu podnikání, o organizační struktuře, z provedení SWOT analýzy a zhodnocení 

aktuálně používaného ekonomického softwaru. 

2.1 Obecná charakteristika společnosti 

Společnost ABC, s.r.o. má sídlo v Brně a založena byla před více než 20 lety jako 

společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 200.000,- Kč. 

Společnost působí v oboru účetnictví a daní. Jedná se zejména o vedení účetnictví 

a daňové evidence a o poskytování účetního a daňového poradenství. Nabízí tedy 

kompletní řešení účetnictví pro podniky včetně zpracování mezd, zpracování veškerých 

daňových přiznání a zastupování při případných kontrolách a jednáních na příslušných 

institucích. 

Společnost má několik typů zákazníků. Klasické rozdělení na fyzické a právnické 

osoby je nedostačující. Podle náročnosti a požadavků na účetní software lze rozlišit 

následující skupiny zpracovávaných agend: 

 zpracování kompletní daňové evidence jednou ročně: fyzické osoby, které 

nejsou plátci daně z přidané hodnoty; 

 zpracování kompletního účetnictví jednou ročně: fyzické osoby, které se 

dobrovolně rozhodnou vést účetnictví a nejsou plátci daně z přidané 

hodnoty nebo právnické osoby, které nejsou plátci daně z přidané hodnoty 

– často jsou to nestátní neziskové organizace jako spolek nebo 

společenství vlastníků jednotek; 
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 zpracování kompletní daňové evidence čtvrtletně nebo měsíčně: fyzické 

osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty; 

 zpracování kompletního účetnictví čtvrtletně nebo měsíčně: právnické 

osoby a fyzické osoby vedoucí účetnictví, které jsou plátci daně z přidané 

hodnoty; 

 zpracování mezd: vedení pouze personalistiky nebo kombinace s vedením 

účetnictví nebo daňové evidence; 

 zpracování daňové problematiky: samostatně nebo v rámci daňové 

evidence nebo účetnictví; 

 zpracování daňové evidence nebo účetnictví (většinou plátcům daně 

z přidané hodnoty) v jejich provozovně s využitím jimi vlastněného 

účetního softwaru. 

2.2  Organizační struktura 

Na následujícím obrázku je zobrazeno schéma organizační struktury. 

 

Obr. 4: Organizační struktura společnosti ABC, s.r.o. (Zdroj vlastní zpracování) 

 

Jednatel

Mzdová účetní
Účetní - specialista            

na účetnictví

Účetní - specialista           
na daňovou 

evidenci

Externí pracovníci -
účetní a školitelé

Hlavní účetní
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Organizační struktura společnosti je poměrně jednoduchá. V čele společnosti stojí 

jednatel – daňový poradce, který je zároveň i majitelem. Jednatelovi je na vedoucí pozici 

přímo podřízen hlavní účetní, který má na starosti mimo zpracování účetnictví 

významným klientům i kontrolu prováděné práce a konzultaci nastalých účetních 

problémů s interními i externími zaměstnanci.  

Na hlavní pracovní poměr zaměstnává společnost ABC, s.r.o. 4 pracovníky a dále 

několik externích pracovníků na dohodu o provedení práce. Jedná se jak o studenty, kteří 

takto získávají praxi, tak o zaměstnance s pracovními závazky i u jiných zaměstnavatelů. 

Společnost také spolupracuje s daňovými poradci a odborníky se zkušenostmi ze státních 

institucí, kteří zajišťují interní školení zaměstnanců. 

2.3 SWOT analýza společnosti ABC, s.r.o. 

SWOT analýza rozebírá slabé a silné stránky společnosti a zaměřuje se 

na příležitosti a hrozby, které mohou nastat. 

Slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tab. 1: SWOT analýza společnosti ABC, s.r.o. (Zdroj vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

 Komplexní služba 

 Kvalifikovaní zaměstnanci 

 Vysoká flexibilita 

 Systém oceňování zakázek 

 Nedostatek zaměstnanců na 

hlavní pracovní poměr 

Příležitosti Hrozby 

 Nový ekonomický systém 

 Rozšíření nabídky služeb 

 Ztráta klientů z důvodu nižších 

cen konkurence nebo ukončení 

činnosti klientů 
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Za slabou stránku společnosti lze považovat systém oceňování zakázek. Některé 

smlouvy s klienty jsou zastaralé a z dlouhodobého hlediska nastavení cen nepokrývají 

veškeré náklady spojené s poskytováním služeb. Ve starších smlouvách se nepočítá 

s nárůstem cen v případě zvýšení administrativní náročnosti ať už v důsledku zvýšení 

objemu zpracovávaných dat, tak v důsledku legislativních změn. Jednou z legislativních 

změn, která zvýšila časovou náročnost zpracování účetnictví, bylo zavedení Kontrolního 

hlášení. S tím souvisí i větší časové vytížení aktuálních zaměstnanců, kteří pro zvládnutí 

stejného objemu práce potřebují více času než před zavedením Kontrolního hlášení, kdy 

již byli plně časově vytíženi. Je tedy zřejmé, že by bylo potřeba přibrat zaměstnance 

a přerozdělit pracovní úkoly, nebo změnit účetní software, se kterým zaměstnanci nejsou 

plně spokojeni. 

Změna ekonomického systému je jednou z možných příležitostí. Touto možností 

se bude práce dále zabývat. 

2.4 Stávající ekonomický systém v podniku 

Společnost ABC, s.r.o. v současnosti používá tři hlavní systémy pro zpracování 

účetnictví a daňové evidence. Prvním z nich je ekonomický systém Money S3 

od společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. V tomto programu dochází ke zpracování 

účetnictví a daňové evidence a u zákazníků s nižším počtem zaměstnanců i ke zpracování 

mzdové problematiky. U zákazníků s větším počtem zaměstnanců, nebo u zákazníků, 

kterým se zpracovává pouze mzdová agenda, se využívá mzdový software od společnosti 

LORGA, s.r.o. K sestavování daňových přiznání se používá software TaxEdit od výrobce 

Luyten CZ, s.r.o.  

2.4.1 Money S3 

Účetní program Money S3 je ekonomický systém pro malé a střední firmy. Nabízí 

několik modulů pro různé potřeby společností. Jedná se o podvojné účetnictví, daňovou 

evidenci, fakturaci, sklady, objednávky či mzdy. Lze propojit s internetovým 

bankovnictvím,  internetovými obchody nebo pokladními systémy. Program dále 

umožňuje rozšíření různými doplňky a moduly, například moduly Cestovní náhrady nebo 

Kniha jízd.  
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Společnost pořídila program Money S3 v roce 2009 z důvodu nedostatečné 

zákaznické podpory dříve používaného programu od Stanislava Strubla, který již není 

kompatibilní s moderním operačním systémem. 

Money S3 nabízí několik balíčků s rozdílným výběrem modulů. Společnost ABC, 

s.r.o. zakoupila programový balíček Money S3 Premium a licence pro provoz na sedmi 

zařízeních v síti. Tento komplet obsahuje následující funkce: daňovou evidenci, podvojné 

účetnictví, majetek, import z aplikace iDoklad, fakturaci, adresář firem, mzdy, sklady 

a objednávky, účetní analýzy, knihu jízd a technickou podporu.  

Program má možnost spravování uživatelských přístupů. Každý účetní 

zaměstnanec má svůj přístup zabezpečený osobním heslem, v rámci kterého má možnost 

spravovat účetnictví jen vybraných klientů. Zpřístupnění jednotlivých založených agend 

má na starosti hlavní účetní. Založit agendu nového klienta však mohou všichni uživatelé. 

Společnost má zakoupeno sedm licencí, v jeden okamžik tedy může být připojeno 

maximálně sedm uživatelů. 

Vzdálený přístup zaměstnanci využívají pomocí vzdálené plochy (tuto možnost 

lze využít ze zařízení s operačním systémem Windows) nebo pomocí aplikace Team 

Viewer, kterou lze nainstalovat na libovolné zařízení s operačním systémem. 

V ojedinělých případech využívají vzdálené připojení opačným směrem – tedy 

na zařízení klienta – a to v případě, že klient má zakoupený vlastní ekonomický systém 

(většinou program Money S3) a doklady a daňová agenda se zpracovávají v provozovně 

klienta. Je to zejména v případech, kdy klient vede skladové hospodářství nebo provozuje 

e-shopy, které umožňují automatické stahování vystavených faktur do účetního softwaru. 

Vhodným doplňkem je aplikace iDoklad. Je to volně dostupná bezplatná aplikace 

společnosti CÍGLER SOFTWARE, kde klienti mohou vystavovat faktury v rámci svého 

zabezpečeného uživatelského účtu. Pomocí přihlašovacích údajů je následně možné 

vystavené faktury stáhnout do programu Money S3. Tato možnost značně ušetří účetním 

práci s pořizováním dokladů do systému. Několik klientů tento způsob předávání 

informací využívá. 
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V následující tabulce jsou zaznamenány pořizovací náklady a náklady na roční 

provoz softwaru. 

Tab. 2.: Náklady na software (Zdroj vlastní zpracování) 

Zakoupená verze 
Pořizovací cena 

(bez DPH) 

Roční náklady 

(bez DPH) 

Money S3 Premium 7 495 Kč 4 223 Kč 

6 licencí navíc 10 470 Kč 7 188 Kč 

Aktivní saldo/Účetní analýzy 2 990 Kč 593 Kč 

Celkem 20 955 Kč 12 004 Kč 

2.4.2 LORGA 

Klienty nejsou jen malí živnostníci, ale i podnik s více než 100 zaměstnanci. Proto 

má společnost na zpracování mezd od roku 2014 pořízený program LORGA, který má 

propracovanější způsob vedení personalistiky. Samotné pořízení programu zpoplatněno 

není a data a programy mohou být nainstalovány na libovolném počtu počítačů. Platby 

jsou měsíční a cena se odvíjí od počtu zpracovávaných firem a také počtu v nich aktivně 

působících zaměstnanců. Z tohoto důvodu se společnosti ABC, s.r.o. vyplatí klientům, 

kteří mají maximálně 5 zaměstnanců, mzdy zpracovávat v programu Money S3, kde je 

prostředí pro menší počet zaměstnanců dostačující.  

Měsíční náklady na mzdový systém jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 3: Náklady na mzdový systém (Zdroj vlastní zpracování) 

Pořizovací náklady Měsíční náklady Roční náklady 

0 Kč 12 717 Kč bez DPH 152 604 Kč bez DPH 

2.4.3 TaxEdit 

TaxEdit je program pro inteligentní vyplňování daňových formulářů a vedení 

daňové agendy. Pro uživatele, který zpracovává pouze svoji agendu, je určena 

verze Start. Je zdarma volně stažitelná, ale bez školení, technické podpory 

a aktualizací. Verze Simple je určena maximálně pro 10 poplatníků. 

Pro profesionální použití je určena verze Complet s neomezeným počtem 

zpracovávaných poplatníků. Všechny verze jsou ve více modulech lišících se 

zařazením či nezařazením některého z daňových okruhů:  
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 daně z příjmů, včetně výkazů, pojištění, závislé činnosti a dalších 

formulářů; 

 daň z přidané hodnoty a spotřební daně; 

 daně silniční; 

 daně z nemovitostí; 

 trojdaní – daň silniční, darovací a dědická (historické formuláře, dnes je 

daň dědická a darovací zapracována do zákona o daních z příjmů). 

Společnost ABC, s.r.o. má zakoupenou síťovou verzi Complet 1 s multilicencí 

pro maximálně 5 uživatelů, kterou používá od roku 2012. Verze obsahuje 

všechny daňové okruhy kromě majetkových daní, tedy daně z příjmů (fyzických 

i právnických osob včetně všech formulářů výkazů, pojištění, závislé činnosti 

a pro pracovní úřad, srážkové daně nebo evidenční listy důchodového pojištění), 

daně z přidané hodnoty a spotřební daně (přiznání včetně ročního vypořádání 

daně z přidané hodnoty, souhrnná hlášení, žádosti o vrácení daně) a silniční daně 

včetně kartotéky vozidel (obsahuje i čtvrtletní výpočet a evidenci záloh).  

V tabulce níže jsou uvedeny pořizovací náklady a roční poplatky na aktualizaci 

softwaru TaxEdit. 

Tab. 4: Náklady na software TaxEdit (Zdroj vlastní zpracování) 

Zakoupená verze Pořizovací cena Roční náklady 

Complet I multi 5 26 114 Kč bez DPH 9 032 Kč bez DPH 
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3 VÝBĚR A ANALÝZA VHODNÝCH EKONOMICKÝCH 

SYSTÉMŮ 

Společnost ABC, s.r.o. chce nahradit stávající sestavu ekonomických programů 

komplexním systémem, kde by byly aktuálně odděleně zpracovávané oblasti vzájemně 

provázány. V následujících podkapitolách se nejdřív zhodnotí jednotlivé požadavky 

a potřeby společnosti a sestaví se kritéria pro hodnocení ekonomických systémů. 

Na základě požadavků se z na trhu dostupných systémů vybere několik vhodných 

systémů, u kterých dojde ke zhodnocení na základě zvolených kritérií. 

3.1 Potřeby a požadavky společnosti na ekonomický systém 

Na základě spolupráce jednatele a zaměstnanců pracujících s účetním systémem 

byly určeny následující požadavky na potencionální nový ekonomický systém: 

 software musí umožnit zpracování daňové evidence i podvojného 

účetnictví s možností zvolení jednoduchého účetnictví; 

 možnost účtování více agend – různé typy fyzických i právnických osob; 

 fakturace; 

 mzdy a personalistika; 

 inventarizace majetku; 

 adresář firem; 

 napojení na elektronické bankovnictví; 

 účetní analýzy; 

 možnost účtování v cizích měnách; 

 volba nastavení kalendářního nebo hospodářského roku; 

 sledování oprav v záznamech; 
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 možnost sledování insolvenčního rejstříku a ARES (Administrativní 

rejstřík ekonomických subjektů); 

 upozornění na daňové povinnosti (tzv. daňový kalendář); 

 propojení s datovou schránkou pro odesílání formulářů na Finanční úřad, 

Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny; 

 možnost síťového připojení pro práci více uživatelů a nastavení omezení 

přístupu jednotlivých uživatelů v rámci zpracovávaných agend; 

 umožnění přenosu dat – výstupy ve formátech pro MS Office, PDF 

a XML; 

 podpora operačního systému Microsoft Windows 7; 

 možnost vzdáleného přístupu; 

 pravidelné aktualizace a schopnost rychlé reakce na legislativní změny; 

 servis a online nebo telefonická podpora; 

 demoverze k dispozici pro bezplatné vyzkoušení. 

3.2 Výběr potencionálně vhodných ekonomických systémů 

Tato kapitola se zabývá procesem výběru nového, vhodnějšího, komplexnějšího 

ekonomického systému na základě požadavku společnosti ABC, s.r.o. Nejprve se vytvoří 

seznam produktů, které splňují požadavky společnosti dle předchozí kapitoly. Pak se 

seznam eliminuje na několik potenciálně vhodných systémů, které budou v následující 

kapitole srovnány na základě splnění zvolených kritérií. 

Pro stanovení okruhu potenciálně vhodných účetních systémů byl využit filtr 

ekonomických systémů na serveru www.systemonline.cz. Do filtru byly zadány zvolené 

požadavky společnosti, které splňují následující systémy (filtr přiložen v Příloze 1): 
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Tab. 5: Seznam účetních systémů splňujících zadané požadavky (Upraveno dle72) 

Název produktu Dodavatel 

BYZNYS ERP J.K.R. 

DIALOG 3000Skylla Control spol. s r-o- 

DUEL Ježek software Ježek software s.r.o. 

ESO9 ESO9 international a.s. 

MAGION MAGION system, a.s. 

Money S3 CÍGLER SOFTWARE, a.s. 

Money S4 CÍGLER SOFTWARE, a.s. 

OR-SYSTÉM Open OR-CZ spol. s r.o. 

POHODA STORMWARE s.r.o. 

PREMIER system PREMIER system, a.s. 

Vedení společnosti vybralo na základě uživatelských referencí do porovnání čtyři 

ekonomické systémy. Jedná se o DUEL Ježek software (2 900 instalací), Money S3 

(60 000 instalací), POHODU (více než 200 000 instalací) a PREMIER system (více než 

13 000 licencí). 

3.3 Kritéria pro hodnocení ekonomického systému a jeho dodavatele 

Po konzultaci se zaměstnanci a vedením společnosti bylo vybráno několik kritérií, 

na základě kterých budou vybrané ekonomické systémy dále posuzovány. Váhy kritérií 

jsou vypočítány na základě dotazníků, které vyplnilo pět zaměstnanců – jednatel, hlavní 

účetní a tři účetní. Ke každému kritériu přiřadili zaměstnanci váhu od 1 do 10, kde 1 

označuje nejvíce nedůležité kritérium a 10 maximálně důležité kritérium. Přiřazené váhy 

se následně u jednotlivých kritérií zprůměrovaly a vyšly výsledné hodnoty vah kritérií. 

                                                           
72 https://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/. 
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Tyto hodnoty rozhodné pro porovnání jednotlivých programů jsou zobrazeny 

v následující tabulce. 

Tab. 6: Kritéria pro porovnání vybraných softwarů (Zdroj vlastní zpracování) 

Kritéria hodnocení softwaru 
Zprůměrovaná váha 

kritéria 

Instalace a prvotní nastavení 6 

Ovládání a vzhled programu, přehlednost a srozumitelnost 9,5 

Rychlost zpracování údajů a příkazů 8,5 

Vzhled výstupů 8 

Úpravy záznamů nebo nastavení 7 

Nápověda a uživatelské příručky 8 

Cena 7 

Kritéria hodnocení dodavatele 
Zprůměrovaná váha 

kritéria 

Rok založení 4 

Rozšíření v rámci České republiky 5 

Podpora a aktualizace 7 

Cena služeb neobsažených v pořizovací ceně softwaru 4,5 

V další kapitole bude u jednotlivých ekonomických systémů rozebráno splnění 

zvolených kritérií. 

3.4 Analýza vybraných ekonomických systémů podle zvolených 

kritérií 

V této podkapitole se práce zabývá analýzou vybraných softwarů dle zvolených 

kritérií na základě práce se staženými demo verzemi produktů. 
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3.4.1 Money S3 

Ekonomický software Money S3 se řadí mezi nejrozšířenější ekonomické systémy 

pro malé a střední firmy v České republice. Software je produktem společnosti CÍGLER 

SOFTWARE, a.s. 

Instalace a prvotní nastavení 

U každého nově zavedeného klienta je potřeba v agendě nastavit základní údaje 

jako je obchodní jméno, adresa sídla a provozovny, identifikační číslo a u plátců daně 

z přidané hodnoty také daňové identifikační číslo, zda se jedná o fyzickou nebo 

právnickou osobu a zda je to podnikatelský subjekt, nezisková nebo příspěvková 

organizace. Pokud se zpracovávají mzdy, je potřeba v agendě zadat variabilní číslo 

pro Českou správu sociálního zabezpečení. V agendě je také možnost zadat propojení 

s datovou schránkou pro odesílání formulářů na různé instituce. Pokud se nejedná o nově 

vzniklý subjekt, je důležité nastavit počáteční stavy – zejména stav hotovosti a prostředků 

na bankovních účtech. 

Pro každý účetní rok (lze zvolit i hospodářský) se nastavuje, zda se bude účtovat 

v rámci účetnictví, nebo se povede daňová evidence (u neziskových organizací odpovídá 

jednoduchému účetnictví). Pro daň z přidané hodnoty (dále DPH) se zvolí typ subjektu, 

tedy jestli jde o plátce nebo neplátce DPH, případně o osobu identifikovanou k DPH. Dále 

se nastavují jednotlivé sekce, například pokladna, banka, fakturace. Pro každou sekci lze 

zvlášť nastavit zaokrouhlení, splatnost nebo účetní pohyb/předkontace. Důležité je ještě 

nastavení číselných řad dokladů a účtové osnovy u jednotek, které vedou účetnictví, 

respektive účetních pohybů u jednotek, které vedou daňovou evidenci.  

Ovládání a vzhled programu, přehlednost a srozumitelnost 

Pracovní prostředí programu je přehledné a každý uživatel si jej může přizpůsobit. 

Základním prvkem je panel karet pod horní lištou. Základními kartami jsou Účetnictví, 

Obchod, Sklad, Analýzy, Režie, Nástroje a karta Money. V kartě Money se volí agenda 

a lze se jednoduše dostat do oken pro nastavení – agendy, účetního roku nebo uživatelské 

konfigurace programu. Rozkliknutím jedné z karet se objeví panel nástrojů s možnostmi 

vztahujícími se k dané kartě. Tento panel nástrojů lze skrýt. 



46 
 

Na levé straně se zobrazuje sloupec Navigátor, díky kterému se rychleji pohybuje 

mezi různými sekcemi. Základními složkami Navigátoru jsou Agenda, Účetnictví, 

Fakturace, Adresář, Sklad, Objednávky, Analýzy, Mzdy, Majetek, Jízdy, Pomůcky, 

Nástroje a Nápověda. Tento sloupec lze minimalizovat nebo úplně vypnout, dle potřeby 

uživatele. Po vybrání sekce pomocí Navigátoru se pod panelem nástrojů zobrazí záložka 

dané sekce, například Bankovní doklady. Nejčastěji používané záložky lze uzamknout, 

u každé zpracovávané firmy se po otevření programu tyto záložky vždy zobrazí.  

Program lze ovládat pomocí myši i klávesnice. Je na uživateli, který systém mu 

více vyhovuje. Zda používání klávesových zkratek, proklikávání myší nebo kombinace 

obou ovládání. 

Díky navigátoru a panelu nástrojů je program přehledný a intuitivní. Pokud je vše 

v agendě a účetním roku řádně nastaveno, není v pořizování účetních záznamů problém. 

Pokud však uživatel neprojde pečlivě počáteční nastavení u každé nově zakládané 

agendy, může se při pořizování vyskytnout problém například ve formě špatně zvolené 

předkontace a následně špatném zaúčtování bez povšimnutí, nebo při pořizování 

tuzemského či zahraničního reverse charge v rámci daně z přidané hodnoty – okno 

zaúčtování se samo nabídne, avšak hlásí chybu a nelze provést. Nezkušený uživatel jen 

těžko odhaluje příčinu takového problému. 

Rychlost zpracování údajů a příkazů 

Práci v softwaru urychluje několik možností. Jednou z nich je používání 

klávesových zkratek. Předpokládá se však u uživatelů, kteří s programem pracují často 

a mají již s programem zkušenosti. Dalším prvkem usnadňujícím práci je výše zmíněná 

možnost uzamčení záložek. Uživatel tak může velice jednoduše a rychle přecházet mezi 

různými sekcemi, například mezi pokladními a bankovními doklady. Na spodní liště 

programu se zobrazuje pracovní datum programu. Toto datum lze jednoduše přenastavit 

dvojitým poklepáním na datum na liště a přepsat v následně zobrazeném okně. Pracovní 

datum je výborným pomocníkem při pořizování velkého množství dokladů z jednoho 

dne.  
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Vzhled a formát výstupů 

Software obsahuje velké množství tiskových sestav a také editor formulářů 

pro jejich úpravu. Tiskové sestavy lze uložit ve formátu PDF po instalování programu 

PDF Creator do zařízení. Vybrané sestavy lze exportovat do MS Excel nebo ve formátu 

XML (formuláře pro úřady) pro odeslání pomocí datové schránky.  

Úpravy záznamů nebo nastavení 

Záznamy je možné upravovat v rámci roku, ve kterém nebyla provedena účetní 

závěrka. Po provedení účetní závěrky je možné do záznamů nahlížet, ale nelze je 

upravovat. Pokud se vymaže řádek účetního deníku, tyto údaje se stále zobrazují – tato 

funkce sledování oprav je v rámci správně vedeného účetnictví velmi důležitá. V panelu 

nástrojů lze nastavit skrytí provedených oprav.  

Úpravy nastavení jsou možné kdykoliv. Jen je potřeba si uvědomit, jaké změny 

mohou nastat a zda úprava nemůže zapříčinit nechtěný zásah do již zaúčtovaných 

záznamů. Pokud se upravují záznamy z již uzavřeného období, program zobrazí 

upozornění na možný vznik nesrovnalostí. 

Nápověda a uživatelské příručky 

Přístup do nápovědy softwaru je jednoduchý pomocí sloupce Navigátor, nebo 

na kartě Money na horní liště. Nápovědu lze také spustit pomocí klávesové zkratky F1. 

Navigátor odkazuje i na stránky výrobce www.money.cz, kde se nachází online nápověda 

formou FAQ a video návodů. Na těchto stránkách lze najít i obsáhlou uživatelskou 

příručku ke stažení. 

Cena 

Požadavky společnosti splňuje aktuálně používaný komplet Money S3 Premium, 

který společnost pro účetní společnosti poskytuje se slevou 50 %. Cena se od doby nákupu 

softwaru společností ABC, s.r.o. nezměnila. Je možné přikoupit mzdový systém návazný 

na program Money S3 a daňový systém TaxEdit Complet I obsahující kompletní balík 

daňových formulářů kromě majetkových daní. 
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Tab. 7: Náklady na pořízení a údržbu softwaru (Upraveno dle73) 

Zakoupená verze 
Pořizovací cena 

(bez DPH) 

Roční náklady 

(bez DPH) 

Money S3 Premium 7 495 Kč 4 223 Kč 

6 licencí navíc 10 470 Kč 7 188 Kč 

Aktivní saldo/Účetní analýzy 2 990 Kč 593 Kč 

Target S3 Standard 31 000 Kč 6 200 Kč 

TaxEdit Complet I 15 800 Kč 5 790 Kč 

Celkem 67 755 Kč 23 994 Kč 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost ABC, s.r.o. již má zakoupený program 

Money S3 Premium včetně 6 licencí a doplňku Aktivní saldo/Účetní analýzy, náklady 

na pořízení by byly ve výši 46 800 Kč. 

Rok založení 

Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s. byla založena v roce 1999. První verze 

účetního softwaru Money však vznikla již v roce 1990. Je to stabilní společnost, která si 

za dobu své existence získala mnoho zákazníků. O tom svědčí údaj 60 000 instalací jen 

produktu Money S3. 

Rozšíření v rámci České republiky 

V České republice má CÍGLER SOFTWARE přes 40 certifikovaných obchodních 

partnerů. Vlastní pobočky má společnost v Brně, Praze, Plzni a Liberci. V pobočkách 

v Brně, Praze a Plzni probíhají i školení. Další školící místo je v Ostravě. 

Podpora a aktualizace 

Uživatelé mají k dispozici telefonickou podporu na bezplatné lince nebo 

internetovou technickou podporu. Tyto služby mohou využívat uživatelé se službou 

Podpora a Aktualizace platnou pro daný rok a uživatelé verze Money S3 Start s registrací, 

která proběhla před méně než půl rokem. 

Nové aktualizace programu vychází několikrát ročně. Pro stažení je potřeba mít 

zakoupený produkt Podpora a Aktualizace pro daný rok. V roce zakoupení softwaru je 

                                                           
73 http://www.money.cz/money-s3/cenik/. 
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aktualizace zdarma. Pokud si uživatel program zakoupí v období od 1. září 

do 31. prosince, má zdarma k dispozici aktualizaci na zbytek roku i na následující 

kalendářní rok. 

Cena služeb neobsažených v pořizovací ceně softwaru 

Uživatelé mají možnost zakoupit službu Servisní smlouva ve dvou variantách. 

V rámci této smlouvy jsou služby osobního konzultanta, který je standardně k dispozici 

v pracovní době 8-17 hodin, údržba dat a výjezdní servis. U smlouvy Standard je výjezd 

garantován do dvou pracovních dnů, v případě smlouvy Priority je garantovaná reakční 

doba do 24 hodin. Cena těchto služeb je v následující tabulce. 

Tab. 8: Ceny servisních smluv (Upraveno dle74) 

Typ služby Cena za měsíc při roční objednávce (bez DPH) 

Servisní smlouva Standard 3 490 Kč 

Servisní smlouva Priority 5 590 Kč 

Pokud klient nemá sjednanou servisní smlouvu, jsou ceny za poskytnuté služby 

následující: 

Tab. 9: Ceník služeb (Upraveno dle75) 

Služba Cena (bez DPH) 

Práce servisního technika v pracovní 

době (v době od 17 do 20 hodin 

v pracovní dny příplatek 50 %, v ostatní 

dobu příplatek 100 %) 

850 Kč/hod (min. 1 hodina) 

Osobní školení 850 Kč/hod (min. 1 hodina) 

Konfigurace počítačové sítě, detekce 

chyb hardware 
1 400 Kč/hod 

Náklady na technické zabezpečení 

poskytnutých služeb 
10 Kč/km (min. 100 Kč) 

                                                           
74 http://www.money.cz/money-s3/cenik/. 
75 Tamtéž. 
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3.4.2 Pohoda 

Software Pohoda od dodavatele STORMWARE s.r.o. je dalším 

z nejrozšířenějších účetních programů v České republice. Pro zhodnocení programu byla 

nainstalovaná verze POHODA Komplet Start s omezením množství účtovaných 

záznamů. 

Instalace a prvotní nastavení 

Stejně jako u jiných ekonomických softwarů je důležité prvotní nastavení. 

Pro nastavení jsou v hlavním panelu možnosti Globální nebo Uživatelské nastavení. 

Globální nastavení je díky seznamu v levém sloupečku programu velice přehledné 

a intuitivní. Zde se nastaví nejdůležitější informace o firmě, které jsou důležité 

pro fungování jednotlivých agend. V Uživatelském nastavení se pak nastaví číselné řady 

a jiné úpravy programu. 

Ovládání a vzhled programu, přehlednost a srozumitelnost 

Program je přehledný a proto také velice intuitivní. Panel nástrojů nacházející se 

v horní části programu má stromovou strukturu a nejdeme zde jednotlivé funkce 

pro rychlé zorientování. Po otevření programu se vždy na pracovní ploše zobrazí základní 

informace o vybrané účtované společnosti, daňový kalendář, termíny úkolů a další 

užitečné informace jako například stav závazků a pohledávek nebo stav peněžních 

prostředků v pokladně a na bankovních účtech.  

Při práci s programem se na pravé straně objevuje sloupeček s aktuálně 

používanými agendami. Lze tak mezi nimi rychle a plynule přecházet. Nové záznamy se 

pořizují v horní polovině plochy, v dolní části se zobrazuje seznam již pořízených 

záznamů. 

Software lze ovládat pomocí myši i klávesnice. Klávesové zkratky jsou však 

vhodné pro již zkušené uživatele. Pečlivé rozčlenění jednotlivých agend a boční panel, 

který slouží k přepínání mezi nimi, činí program velice přehledným.  
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Rychlost zpracování údajů a příkazů 

Pomocí nástroje Záznam se provádějí operace s danou agendou – zejména 

zaúčtování dokončených procesů v dané agendě. Dále je potřeba ukládat jednotlivé 

změny pomocí tlačítka nebo klávesové zkratky Pokud uživatel na tento krok zapomene, 

program se sám připomene, zda se mají změny uložit.  

Zpracování urychluje možnost používání klávesových zkratek a kopírování již 

vytvořených záznamů. 

Vzhled a formát výstupů 

Pro agendu ve které se uživatel aktuálně nachází, se pomocí nástroje Soubor 

vyvolá seznam tiskových sestav. Software obsahuje velké množství užitečných sestav, 

které lze vytisknout, převést do formátu PDF nebo exportovat do programu Microsoft 

Excel (v demoverzi však tato funkce podporována není). 

Součástí průvodců sestavování daňových přiznání je také možnost výstupu 

ve formátu XML pro odeslání datovou schránkou (pokud uživatel nemá software 

s datovou schránkou propojený). 

Úpravy záznamů nebo nastavení 

Pokud je potřeba provést změnu v již zaúčtovaném záznamu, je třeba přes nástroj 

Záznam nejprve zrušit zaúčtování, následně provést změnu a poté záznam opět zaúčtovat. 

Tento postup se může zdát zdlouhavý, předchází však unáhleným úpravám například 

z nepozornosti. 

Provádět změny v nastavení lze jednoduše přes nástroj Nastavení. Žádné možnosti 

změny nastavení nejsou v průběhu účetního roku zablokovány. 

Nápověda a uživatelské příručky 

Kontextová nápověda je jedním z položek panelu nástrojů. Lze zde najít i novinky 

v aktuální verzi a odkaz na stránky programu, kde lze najít tematické postupy nebo 



52 
 

srozumitelné video návody, které jsou přehledně uspořádané. Pro konkrétní oblasti, které 

uživatel aktuálně zpracovává, je možné vyvolat nápovědu pomocí klávesové zkratky F1. 

Na stránkách dodavatele jsou volně ke stažení Příručka uživatele a příručka 

Účtujeme v POHODĚ, které jsou zde dostupné i v online verzi. 

Cena 

Požadavky společnosti splňuje verze Pohoda Komplet NET5 (síťová verze 

pro čtyři až pět počítačů). Pořizovací náklady pro síťovou verzi se sedmi počítači jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 10: Pořizovací a udržovací náklady softwaru Pohoda (Upraveno dle76) 

Vybraná verze 
Pořizovací cena 

(bez DPH) 

Servis Pohoda 

(roční poplatek, 

bez DPH) 

Pohoda Komplet NET5 29 960 Kč 6 890 Kč 

2 licence navíc 11 980 Kč 1 440 Kč 

PAMICA Max 49 980 Kč 14 990 Kč 

PAMICA Max CAL pro další 

4 počítače v síti 
27 920 Kč 8 360 Kč 

TAX Profi 3 480 Kč 2 780 Kč 

TAX Profi CAL pro další 

4 počítače v síti  
3 920 Kč 1 200 Kč 

Celkem 127 240 Kč 35 660 Kč 

Rok založení 

Společnost STORMWARE s.r.o. byla založena v roce 1996. Za dobu své 

existence získala několik významných ocenění, jako jsou Certifikace ISO 9001, firma 

roku 2008, ČEKIA Stability Award 2013 nebo Microsoft Gold Partner v roce 2014. 

                                                           
76 https://www.stormware.cz/pohoda/cenik.aspx. 
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Rozšíření v rámci České republiky 

Centrála společnosti se nachází v Jihlavě. Další pobočky jsou v Praze, Brně, Plzni, 

Hradci Králové, Ostravě a Olomouci. Ve všech pobočkách probíhají i odborná školení 

systému POHODA. 

Podpora a aktualizace 

Aktualizace jsou vydávány několikrát ročně v závislosti na rozsahu legislativních 

změn. Jsou dostupné v zákaznickém centru nebo na aktualizačním CD. 

Společnost poskytuje telefonickou i e-mailovou podporu. Zhruba jednou měsíčně 

vychází e-mailový zpravodaj s novinkami. 

Cena služeb neobsažených v pořizovací ceně softwaru 

Uživatelé mají možnost zakoupit službu Servis Pohoda, v rámci které mají 

k dispozici služby aktualizace, telefonické a e-mailové podpory a e-mailového 

zpravodaje. Další služby, které nejsou v tomto ročním poplatku obsaženy: 

Tab. 11: Ceny služeb programu Pohoda (Upraveno dle77) 

Služba Cena (bez DPH) 

Odborné konzultace a servisní služby 780 Kč/hod 

Expertní konzultace a servisní služby 1 180 Kč/hod 

Firemní školení (2-8 účastníků) 1 780 Kč/hod 

Výjezd k zákazníkovi 580 Kč 

Dopravné 10 Kč/km 

3.4.3 PREMIER system 

Společnost PREMIER system a.s. je jedním z předních producentů informačních 

a ekonomických systémů na českém trhu.  

                                                           
77 https://www.stormware.cz/dnload/Cenik_01092016.pdf.. 



54 
 

Instalace a prvotní nastavení 

Při prvním otevření softwaru po instalaci se zobrazí okno pro zvolení používané 

verze a zadání základních dat zpracovávané agendy (případně načtení dat ze zálohy). 

Ovládání a vzhled programu, přehlednost a srozumitelnost 

Vzhled softwaru je odlišný od ostatních srovnávaných programů. Na první pohled 

pracovní prostředí není tak intuitivní, nicméně uživatel si prostředí může pomocí různých 

funkcí nastavení přizpůsobit. 

Základem pracovní plochy je horní lišta s nástroji, dále okno na pravém boku, 

ve kterém se zobrazuje kalendář, poznámky a další osobní informace. V hlavním okně se 

na liště karet volí oblast (například účetnictví, odběratelé, dodavatelé, mzdy) a dále 

konkrétní část s uvedením klávesové zkratky pro rychlejší otevření. Jednotlivé 

zpracovávané části se otevírají v novém okně a otevřením další oblasti se otevře další 

okno překrývající to předešlé.  

Software není pro uživatele ze začátku přehledný. Po delším prozkoumání však 

nabízí velké množství možností a funkcí usnadňující práci. 

Rychlost zpracování údajů a příkazů 

Pokud má uživatel pracovní plochu přizpůsobenou svým požadavkům, je 

zpracovávání údajů rychlé. Zejména díky klávesovým zkratkám, které si uživatel může 

i sám nadefinovat. Hotové záznamy lze kopírovat pro zrychlení pořizování podobných 

záznamů. 

Vzhled a formát výstupů 

Software obsahuje velké množství připravených tiskových sestav a také možnost 

tyto sestavy editovat. Výstupy lze tisknout, zobrazit náhled nebo je exportovat do formátů 

PDF, XML nebo do formátů sady MS Office.  
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Úpravy záznamů nebo nastavení 

Ve spodní části okna s otevřeným záznamem je možnost změnit nebo smazat 

záznam, po úpravě lze změnu uložit nebo zrušit. Změna nastavení je jednoduchá, 

v položce Start je možnost otevření Globálního nebo Uživatelského nastavení podobně 

jako v jiných softwarech. 

Nápověda a uživatelské příručky 

Program obsahuje klasickou kontextovou nápovědu, kterou lze vyvolat 

i klávesovou zkratkou F1 přímo k aktuálně otevřené oblasti. Na webových stránkách 

dodavatele je manuál s popisem systému a několik výukových videí. 

Cena 

Pro účetní společnosti poskytuje společnost PREMIER system a.s. zdarma 

multiverzi, tedy možnost zpracování neomezeného počtu účetních jednotek, bezplatný 

modul Daňové evidence při zakoupení modulu Podvojné účetnictví a kompletní podporu 

(výkazy, účetní osnovu) pro neziskové a příspěvkové organizace. Požadavky společnosti 

splňuje produkt Podvojné účetnictví s nástavbou Daňové kanceláře a Mzdy 101-500 

zaměstnanců. 
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Tab. 12: Náklady na pořízení produktu společnosti PREMIER system a.s. a ročního 

upgradu (Upraveno dle78) 

Vybraná verze 
Pořizovací cena 

(bez DPH) 

Upgrade 

(roční poplatek, 

bez DPH) 

Podvojné účetnictví 13 970 Kč 3 007 Kč 

6 licencí navíc 50 292 Kč 11 064 Kč 

Mzdy 101-500 zaměstnanců 29 900 Kč 6 578 Kč 

4 licence navíc 71 760 Kč 15 787 Kč 

Daňová kancelář 4 370 Kč 961 Kč 

4 licence navíc  10 488 Kč 2 307Kč 

Celkem 180 780 Kč 39 704Kč 

Rok založení 

Společnost PREMIER system a.s. byla založena v roce 1998. Procesy ve firmě 

splňují pravidla dle normy certifikace ISO 9001:2008. 

Rozšíření v rámci České republiky 

Společnost má sídlo v Praze. Dále má několik desítek partnerů, třináct z nich jsou 

implementační partneři, kteří poskytují obchodní, servisní a poradenské služby, tedy 

veškerou zákaznickou podporu včetně školení a odborných konzultací. Jeden z těchto 

partnerů se nachází v Brně. 

Podpora a aktualizace 

PREMIER system poskytuje telefonickou a emailovou podporu. Další možností 

je vzdálená on-line podpora, která umožňuje na základě vzdáleného připojení rychleji 

identifikovat a analyzovat problém. 

                                                           
78 https://premier.cz/cs/produkty_cenik.asp. 
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Aktualizace jsou dostupné ke stažení na webových stránkách společnosti 

a vychází několikrát ročně. 

Cena služeb neobsažených v pořizovací ceně softwaru 

Technická podpora systému není zajištěna v rámci pořizovací ceny a náklady 

na tuto podporu jsou následující: 

Tab. 13: Ceny služeb společnosti PREMIER system a.s. (Upraveno dle79) 

Služba Cena (bez DPH) 

Konzultace, školení (min. 2 hodiny) 1 050 Kč/hod 

Úprava tiskových formulářů 1 390 Kč/hod 

Vzdálená správa - konzultace, on-line 

školení 
600 Kč/0,5 hod 

Výjezd k zákazníkovi 700 Kč 

Dopravné (min. 500 Kč) 9 Kč/km 

3.4.4 DUEL Ježek software  

Program DUEL je od společnosti Ježek software, která vyvíjí softwary 

pro podvojné účetnictví již více než patnáct let. 

Instalace a prvotní nastavení 

Nastavení zpracovávané firmy při jejím zavedení do systému probíhá velice 

intuitivně v samostatně otevřeném okně. V nastavení lze definovat například klávesové 

zkratky, v parametrech firmy je možné nadefinovat variabilní symboly a čísla účtů 

důležitých používaných institucí. 

                                                           
79 https://premier.cz/cs/cenik_sluzeb.asp. 
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Ovládání a vzhled programu 

Prostředí softwaru je velice sympatické. Hlavní část pracovní plochy tvoří 

ve středu několik ikonek s volbami, kam pokračovat. Po výběru zpracovávané firmy se 

zde objeví jednotlivé oblasti s výběrem podoblastí pro snadnou orientaci.  

Pod horní lištou se základním výběrem se nachází panel nástrojů pro snadný 

pohyb mezi jednotlivými agendami či jejími částmi. Otevřené karty se zobrazují 

pod panelem nástrojů a lze mezi nimi jednoduše přepínat. 

Přehlednost a srozumitelnost 

Software je na první pohled velice intuitivní a uživatelsky přátelský. Pro větší 

přehlednost si uživatel může přizpůsobit obsah pracovní plochy programu. A to 

v nastavení nebo v kartě zobrazení. 

Rychlost zpracování údajů a příkazů 

Práci se softwarem usnadňuje možnost přepínání mezi zpracovávanými moduly 

pomocí záložek, které se zobrazují v hlavní části okna. Pokročilým uživatelům práci 

urychluje používání klávesových zkratek.  

Vzhled a formát výstupů 

Software obsahuje mnoho tiskových sestav, které lze převádět do různých 

formátů, například do PDF, XML nebo do formátů sady MS Office. Některé tiskové 

sestavy lze editovat, tedy si je přizpůsobit pro vlastní potřeby. 

Úpravy záznamů nebo nastavení 

Záznamy lze upravovat jednoduše – do záznamů se provede změna, která se 

pomocí tlačítek na horním panelu nástrojů uloží nebo zruší. Nastavení a parametry firem 

jde jednoduše změnit pomocí přístupu na panelu nástrojů. 
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Nápověda a uživatelské příručky 

Program obsahuje kontextovou nápovědu, kterou lze vyvolat klávesovou zkratkou 

F1, nebo ji otevřít na horní liště. Na pravé straně pracovní plochy je možnost nechat si 

okno rychlé nápovědy, která zobrazuje informace k aktuálně otevřenému oknu.  

Na stránkách dodavatele se nachází odpovědi na často kladené otázky, video 

návody i příručky ke stažení. 

Cena 

Požadavky společnosti ABC, s.r.o. na účetní software splňuje sestava s moduly 

Systémové jádro, Kancelář, Účetnictví, Daňová evidence, Majetek a Mzdy. Dalšími 

moduly, které společnost nepotřebuje, jsou Sklady, Maloobchodní prodej a E-shopy. 

Tab. 14: Pořizovací náklady systému DUEL (Upraveno dle80) 

Vybraný modul 
Pořizovací cena 

(bez DPH) 
Přikoupení licencí 

Systémové jádro 3 000 Kč 9 000 Kč 

Účetnictví 6 000 Kč 18 000 Kč 

Daňová evidence 600 Kč 1 800 Kč 

Majetek 1 500 Kč 4 500 Kč 

Mzdy 4 500 Kč 9 000 Kč 

Celkem 15 600 Kč 42 300 Kč 

Rok založení 

Společnost byla založena v roce 2005. Podílení se zakladatele společnosti 

na vývoji ekonomických softwarů však sahá až do roku 1991, kdy se ve sdružení 

Tichý & Ježek vyvíjel úspěšný program pro vedení jednoduchého účetnictví Účto. 

                                                           
80 https://www.jezeksw.cz/duel/cenik-programu. 
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Rozšíření v rámci České republiky 

Sídlo společnosti je v České Lípě, ale partneři poskytující zákaznickou podporu 

nebo odborná školení jsou ve více městech České republiky. V Brně jsou k dispozici 

odborná školení. 

Podpora a aktualizace 

V rámci pořizovací ceny programu mají uživatelé zdarma telefonickou a e-

mailovou podporu a tištěné zpravodaje. Aktualizace je vždy v předstihu individuálně 

nabízená za zlomek pořizovací ceny.  

Cena služeb neobsažených v pořizovací ceně softwaru 

Servisní a jiné služby vyjma telefonické a e-mailové podpory nejsou v pořizovací 

ceně softwaru a jsou zpoplatněné dle následujícího ceníku. 

Tab. 15: Ceník služeb společnosti Ježek software s.r.o. (Upraveno dle81) 

Služba Cena (bez DPH) 

Expresní hot-line 30 Kč/min 

Úprava tiskové sestavy 500 Kč/ks 

Individuální školení (max. 2 osoby), 

odborná konzultace, nebo práce technika 
1 000 Kč/hod 

Školení on-line 900 Kč/hod 

Dopravné 10 Kč/km 

                                                           
81 https://www.jezeksw.cz/podpora/cenik-sluzeb. 
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4 HODNOCENÍ, SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

V následující kapitole budou zhodnoceny a shrnuty poznatky získané 

k jednotlivým ekonomickým softwarům a uvedeno doporučení pro společnost ABC, 

s.r.o. Nejprve dojde ke srovnání jednotlivě rozebíraných kritérií a plnění jejich kvality, 

poté se vyhodnotí bodové ohodnocení jednotlivých kritérií v souvislosti se 

zprůměrovanými vahami jednotlivých kritérií ze zaměstnaneckého dotazníku. Na závěr 

dojde ke zhodnocení celkových výsledků a doporučení pro společnost ABC, s.r.o. 

4.1 Srovnání kritérií dle bodového ohodnocení 

Jednotlivá kritéria každého programu byla bodově ohodnocena v rozmezí od 0 

do 10 bodů tak, že 10 bodů znamená nejvyšší úroveň plnění kritéria a 0 bodů absolutně 

nedostačující úroveň plnění kritéria.  

Instalace a prvotní nastavení 

Instalace demoverzí všech čtyř programů proběhla srovnatelným způsobem. 

Prvotní nastavení není u žádného z programů plně intuitivní. PREMIER system je 

pro nového uživatele méně přehledný, lze v něm však mnoho parametrů přizpůsobit 

přímo uživateli. Systémy Pohoda, DUEL i Money S3 mají srovnatelné úrovně prvotního 

nastavení, avšak posledně zmíněný systém má méně přehledné nastavení. 

Tab. 16: Bodové ohodnocení instalace a prvotního nastavení softwarů (Zdroj vlastní 

zpracování) 

 
Money S3 Pohoda 

PREMIER 

system 
DUEL 

Bodové ohodnocení 7 8 6 8 

Ovládání a vzhled programu, přehlednost a srozumitelnost 

Programy Money S3 a Pohoda mají velmi podobné uživatelské prostředí. Program 

Money S3 se však zdá být přehlednější při přecházení mezi jednotlivými agendami. 

V programu Pohoda je toto přecházení méně plynulé například ve volbě tiskových sestav. 

Program DUEL je přehledný podobně jako Money S3, uživatelské prostředí je založeno 
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na barevných obrázkových ikonách a přehledném rozčlenění. Program PREMIER system 

na první pohled nezaujme a pro nového uživatele není snadné se v něm vyznat. Jeho 

výhoda však spočívá v možnosti individuálního nastavení dle potřeb společnosti. K tomu 

je vhodná konzultace s dodavatelem. 

Tab. 17: Bodové ohodnocení ovládání a vzhledu programu, přehlednosti 

a srozumitelnosti (Zdroj vlastní zpracování) 

 
Money S3 Pohoda 

PREMIER 

system 
DUEL 

Bodové ohodnocení 9 8 6 9 

Rychlost zpracování údajů a příkazů 

Ve všech zvolených programech je možnost využívat klávesové zkratky 

pro urychlení práce s daty, PREMIER system a DUEL dokonce umožňují nadefinovat 

vlastní klávesové zkratky.  

Tab. 18: Bodové ohodnocení rychlosti zpracování údajů a příkazů (Zdroj vlastní 

zpracování) 

 
Money S3 Pohoda 

PREMIER 

system 
DUEL 

Bodové ohodnocení 8 8 7 7 

Vzhled a formát výstupů 

DUEL a PREMIER system obsahují nejpřístupnější editor formulářů. Money S3 

má malý výběr předpřipravených tiskových sestav. Další slabou stránkou tohoto softwaru 

je náhled. Před náhledem je nutné zvolit parametry tisku nebo exportu a v náhledu již 

změny provádět nelze. Musí se procházet celý průvodce sestavou tisku znovu včetně 

procházení dat všech zaúčtovaných období. 
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Tab. 19: Bodové ohodnocení vzhledu a formátu výstupů systémů (Zdroj vlastní 

zpracování) 

 
Money S3 Pohoda 

PREMIER 

system 
DUEL 

Bodové ohodnocení 8 9 10 10 

Úpravy záznamů nebo nastavení 

Upravovat záznamy je možné ve všech vybraných programech. V určitých 

případech program upozorní na případné důsledky zamýšlené změny. Co se týče úprav 

nastavení, tak je nejpřizpůsobivější PREMIER system. V ostatních programech však také 

není problém měnit nastavení i v průběhu účetního období. 

Tab. 20: Bodové ohodnocení úpravy záznamů nebo nastavení (Zdroj vlastní zpracování) 

 
Money S3 Pohoda 

PREMIER 

system 
DUEL 

Bodové ohodnocení 8 8 9 8 

Nápověda a uživatelské příručky 

Největší výběr z nejrůznějších návodů, video návodů a online příruček mají 

na internetových stránkách dodavatelů systémy Money S3 a Pohoda. Na stránkách 

dodavatele softwaru DUEL jsou také dostupné návody, avšak v omezenějším množství. 

PREMIER system nemá široký výběr návodů a postupů na internetových stránkách. 

Nastane-li obtížnější problém, který nelze vyřešit pomocí kontextové nápovědy 

programu, je třeba kontaktovat technickou podporu.  

Tab. 21: Bodové ohodnocení nápovědy a uživatelských příruček (Zdroj vlastní 

zpracování) 

 
Money S3 Pohoda 

PREMIER 

system 
DUEL 

Bodové ohodnocení 10 10 7 9 
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Cena 

Cenově nejvýhodnější je pořízení systému DUEL (57 900 Kč). Druhým 

nejlevnějším systémem je Money S3 s modulem mezd a daní (67 755 Kč). Dražší 

variantou je systém Pohoda s modulem pro vedení personalistiky a modulem 

pro vytváření formulářů, zejména daňových (127 240 Kč). Nejdražší variantou je 

PREMIER systém (180 780 Kč). 

Tab. 22: Bodové ohodnocení cen softwarů (Zdroj vlastní zpracování) 

 
Money S3 Pohoda 

PREMIER 

system 
DUEL 

Bodové ohodnocení 9 7 5 10 

Rok založení dodavatele 

Nejdelší působnost na českém trhu má systém Money. Jeho kořeny sahají až 

do roku 1990. Vedení dodavatele systému DUEL se podílelo na vývoji účetních 

programů již od roku 1991. Dodavatel systému Pohoda existuje od roku 1996, PREMIER 

system od roku 1998. Lze konstatovat, že všichni dodavatelé vybraných účetních systémů 

jsou na českém trhu stabilními dodavateli. 

Tab. 23: Bodové ohodnocení doby působení dodavatele na trhu (Zdroj vlastní zpracování) 

 CÍGLER 

SOFTWARE 
STORMWARE 

PREMIER 

system 
Ježek software 

Bodové 

ohodnocení 
10 9 8 10 

Rozšíření dodavatele v rámci České republiky 

Nejvíce poboček v České republice mají dodavatelé Pohody a Money S3. 

PREMIER system a DUEL využívají více distribučních partnerů zajišťujících prodej, 

technickou podporu i odborná školení. 
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Tab. 24: Bodové ohodnocení rozšíření dodavatele v rámci České republiky a jeho 

dostupnosti v blízkosti sídla společnosti ABC, s.r.o. (Zdroj vlastní zpracování) 

 CÍGLER 

SOFTWARE 
STORMWARE 

PREMIER 

system 
Ježek software 

Bodové 

ohodnocení 
9 10 7 6 

Podpora a aktualizace 

Všichni dodavatelé poskytují několikrát ročně aktualizace. Dostupnější jsou 

aktualizace od CÍGLER SOFTWARE a STORMWARE.  

Tab. 25: Bodové ohodnocení dostupnosti podpory a aktualizace systémů (Zdroj vlastní 

zpracování) 

 CÍGLER 

SOFTWARE 
STORMWARE 

PREMIER 

system 
Ježek software 

Bodové 

ohodnocení 
9 9 8 8 

Cena služeb neobsažených v pořizovací ceně softwaru 

Nejlevnější sazbu technické podpory uvádí STORMWARE, nejdražší podporu 

má PREMIER system.  

Tab. 26: Bodové ohodnocení cen služeb, které nejsou zahrnuty do pořizovací ceny 

programů (Zdroj vlastní zpracování) 

 CÍGLER 

SOFTWARE 
STORMWARE 

PREMIER 

system 
Ježek software 

Bodové 

ohodnocení 
9 10 7 8 

4.2 Konečné zhodnocení 

V této části se provede výpočet celkového bodového hodnocení jednotlivých 

systémů a jejich kritérií přepočtením dle vah určených zaměstnanci společnosti ABC, 

s.r.o.  
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Tab. 27: Celkový přehled bodového hodnocení dle zvolených kritérií u vybraných 

účetních systémů (Zdroj vlastní zpracování) 

Kritéria SW Money S3 Pohoda 
PREMIER 

system 
DUEL 

Instalace a prvotní nastavení 7 8 6 8 

Ovládání a vzhled programu, 

přehlednost a srozumitelnost 
9 8 6 9 

Rychlost zpracování údajů a 

příkazů 
8 8 7 7 

Vzhled a formát výstupů 8 9 10 10 

Úpravy záznamů nebo 

nastavení 
8 8 9 8 

Nápověda a uživatelské 

příručky 
10 10 7 9 

Cena 9 7 5 10 

Kritéria dodavatele 

Rok založení 10 9 8 10 

Rozšíření v rámci ČR 9 10 7 6 

Podpora a aktualizace 9 9 8 8 

Cena a počet služeb, které 

nejsou součástí pořizovací ceny 

SW 

9 10 7 8 

Nyní se provede výpočet celkového počtu bodů pomocí zprůměrovaných vah 

učených zaměstnanci společnosti. U každého kritéria se vynásobí bodové ohodnocení 

a zprůměrovaná váha kritéria. Tyto součiny se u každého softwaru sečtou a vyjde 

výsledná bodová hodnota daného softwaru. Celkové výsledky jsou zobrazeny 

v následující tabulce: 

Tab. 28: Celkový bodový výsledek vybraných softwarů (Zdroj vlastní zpracování) 

Vybraný software Celkové bodové hodnocení 

Money S3 647 

Pohoda 643 

PREMIER system 541 

DUEL 633 
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4.3 Doporučení pro společnost ABC s.r.o. 

Z předchozí kapitoly je patrné, že nejlépe kritéria splnil systém Money S3, který 

společnost ABC, s.r.o. aktuálně používá. Tento software by bylo vhodné doplnit 

o moduly pro personalistiku a modul TaxEdit, které je možné propojit přímo s podvojným 

účetnictvím systému Money S3. Z hlediska ceny je výhodnější pořízení nového systému 

pro zpracování mezd od dodavatele CÍGLER SOFTWARE, a.s., než zůstat u stávajícího 

řešení pomocí programu LORGA.  

Aktuální roční náklady společnosti ABC, s.r.o. na provoz účetních, mzdových 

a daňových programů činí 173 640 Kč. V případě ponechání účetního systému 

a dokoupení pouze mzdového a daňového systému přímo od společnosti CÍGLER 

SOFTWARE, a.s. by pořizovací náklady na doplňky a roční aktualizace stávajícího 

účetního softwaru v součtu vyšli na 58 804 Kč. Vzhledem k tomu, že poplatky za mzdový 

systém LORGA jsou účtovány měsíčně, doporučuje se z finančního hlediska toto řešení 

aplikovat i v polovině kalendářního roku – výsledná částka nepřevýší aktuální roční 

náklady na provoz systému. Bylo by tedy vhodné co nejdříve přejít na mzdový doplněk 

od společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. a přechod na verzi programu TaxEdit 

pro propojení s programem Money S3 případně odložit na začátek nového kalendářního 

roku. V současné době se předávají data mezi programy Money S3 a TaxEdit pomocí 

uložení předvyplněných daňových formulářů ve formátu XML z programu Money S3 

a načtení v programu TaxEdit, kde dochází ke konečné úpravě. Je tedy otázkou, zda je 

změna dodavatele softwaru TaxEdit nutností. 

V následujících tabulkách jsou vyčísleny roční a půlroční náklady stávajícího 

softwarového vybavení a porovnání nákladů při dokoupení výše uvedených modulů ihned 

(v polovině kalendářního roku) nebo na začátku následujícího kalendářního roku. 
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Tab. 29: Přehled ročních a půlročních nákladů na provoz aktuálně používaných účetních 

programů (Zdroj vlastní zpracování) 

 Aktuální roční náklady Náklady na půl roku 

Money S3 12 004 12 004 

TaxEdit 9 032 9 032 

LORGA 152 604 76 302 

Celkem 173 640 97 338 

Tab. 30: Porovnání nákladů při změně softwaru dle data provedení změny (Zdroj vlastní 

zpracování) 

 Změna na začátku 

kalendářního roku 

Změna v polovině 

kalendářního roku 

Cena nového softwaru 46 800 Kč 46 800 Kč 

Cena aktualizací 12 004 Kč 97 338 Kč 

Celkem 58 804 Kč 144 138 Kč 

Software Pohoda však ve výsledcích nezaznamenala velký bodový rozdíl oproti 

systému Money S3, je proto třeba vzít v potaz i možnost pořízení nového softwaru včetně 

všech doplňkových modulů. Toto řešení by však bylo vhodné zvážit po vyzkoušení demo 

verzí programu zaměstnanci společnosti pro porovnání ovládání programů v praxi 

společnosti. 

Tab. 31: Přehled nákladů při pořízení softwaru Pohoda (Zdroj vlastní zpracování) 

 
Změna na začátku 

kalendářního 

roku 

Změna v polovině 

kalendářního 

roku 

Cena roční 

aktualizace 

následující rok 

po pořízení 

Pohoda 127 240 Kč 127 240 Kč 35 660 Kč 

Stávající programy - 97 338 Kč - 

Celkem 127 240 Kč 224 578 Kč 35 660 Kč 

Jak vyplývá z předchozí tabulky, toto řešení je přibližně dvojnásobně nákladnější. 

Je na zvážení společnosti, zda by systém Pohoda byl natolik výrazně lepší než systém 

Money S3 s dokoupenými moduly, aby se vyplatilo do tohoto řešení investovat. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení aktuálně používaného účetního 

softwaru ve společnosti ABC, s.r.o. a na základě komparace vybraných softwarů 

formulovat doporučení pro zlepšení současného stavu zpracování účetnictví pomocí 

technických prostředků. 

V první části práce jsou uvedeny základní informace k formám zpracování 

účetnictví, zejména pak s pomocí technických prostředků. Dále se kapitola zabývá 

termínem informační systém a kritérii výběru účetního informačního systému. 

Výběrem infomačního systému se zabývá praktická část práce. Je rozdělena do tří 

kapitol. V druhé kapitole práce je charakterizována společnost ABC, s.r.o. a je popsán 

její stávající ekonomický systém. Ten je podle vedení společnosti neefektivní 

a nevyhovující. 

Třetí kapitola práce se věnuje výběru vhodných ekonomických systémů dle 

požadavků společnosti. Ze seznamu softwarů splňujících zadané požadavky vedení 

společnosti zvolilo čtyři potenciálně vhodné softwary pro porovnání. Jsou jimi Money S3 

(současný systém), POHODA, PREMIER system a DUEL. Softwary jsou srovnávány dle 

zvolených kritérií, které jsou zaměřeny jak na samotný produkt a jeho užívání, tak 

na samotného dodavatele programu. 

Konečné zhodnocení a komparace produktů dle jednotlivých kritérií je uvedeno 

ve čtvrté kapitole práce. Na základě bodového hodnocení a zohlednění vah kritérií bylo 

společnosti ABC, s.r.o. doporučeno ponechat si systém MoneyS3 od dodavatele CÍGLER 

SOFTWARE, a.s. Systém Money S3 získal největší počet bodů. Bylo však doporučeno 

dokoupení doplňujících modulů mezd a daňové kanceláře přímo od dodavatele softwaru. 

Tyto moduly jsou provázány s účetním programem a znamenají finanční i časovou 

úsporu. 

Tato analýza s doporučeními bude předána jednateli společnosti ABC, s.r.o., které 

by mohla být nápomocna při řešení situace výběru nového či ponechání aktuálního 

ekonomického systému. 
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