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1 Úvod 

 Cloud computing je v dnešnom svete informačných technológii veľmi často 

spomínané slovné spojenie. Trend, ktorý dosiahol v posledných rokoch významný 

posun a vývoj zmenil zažité postupy a obchodné modely. Pozornosti sa mu dostáva 

ako od menších a stredných podnikov, tak aj veľkých spoločnosti ako Google, alebo 

Microsoft. Téma kníh, konferencii a seminárov.  

 Aj cez svoje nepochybné výhody, akými sú efektívnejšie využívanie zdrojov, 

výkonu, lepšie plnenie požiadaviek zákazníkov, jednoduchšia inštalácia, aktualizácia 

a fakt, že v „cloude“ sa nachádza väčšina používateľov internetu prakticky každý deň, 

nie je tento pojem v širšom povedomí ľudí veľmi známy.  

 K preskúmaniu tejto problematiky a vytvoreniu tejto práce autora doviedla 

skutočnosť, že ide o relatívne mladú technológiu, ktorá bude pravdepodobne časom 

hrať stále dôležitejšiu úlohu na poli informačných technológii.  

 Teoretická časť tejto práce bude rozdelená do dvoch kapitol. Prvá časť bude 

obsahovať hlbšie preskúmanie toho čo „cloud“, „oblak“ alebo „mračno“ vlastne je, 

stručný pohľad do histórie tejto technológie, jej rozdelenie a možnosti distribúcie. 

V druhej časti budú popísané výhody a nevýhody tejto technológie, bližšie 

preskúmaná bezpečnosť cloudovej technológie a predstavený pojem virtualizácie. 

 Po praktickej stránke by mala obsahovať prevedenie analýzy potrieb, cenové a 

funkčné porovnanie riešení a navrhnutie využitia cloud computingu pre malú 

strojársko-konštruktérsku firmu MK-Tech s.r.o.. Významnú úlohu v tejto firme zohráva 

komunikácia, zdieľanie dát a plánovanie, preto sa naskytá domnienka, že v ich prípade 

môže cloud computing výrazne zvýšiť produktivitu práce. 

 Obsahom prvej časti bude teda analýza súčasného stavu firmy MK-Tech s.r.o. 

ktorá bude obsahovať popis organizačnej štruktúry, zistenie úrovne a nedostatkov IT 

technológii a vymedzenie požiadaviek na ich modernizáciu. Druhá kapitola praktickej 

časti bude pozostávať zo SWOT analýzy prechodu na cloudovú platformu a nájdenie 

možnosti inovácii postavených na tejto technológii, ktoré by mohli spoločnosti pomôcť. 

Vhodné cloudové riešenie a prípadný prínos bude popísaný pomocou finančného 

porovnania s podobným riešením založeným na klasických on-premise technológiách, 
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hodnotenia nákladových variant, metódou doby splatenia, metódou návratnosti 

investícii a metódou čistej súčasnej hodnoty. Na konci práce bude toto riešenie 

vyhodnotené. 

 Ako podklady na spracovanie tejto práce budú využité prevažne odborné 

publikácie zahraničných autorov.  
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2 Cloud computing – modely riešenia Cloud computingu, 

modely služieb Cloud computingu 

 V tejto časti práce bude priestor venovaný teoretickému základu o technológii 

cloud computingu. Vysvetlený bude samotný pojem, história jeho vývoja 

a komponenty, z ktorých sa skladá jeho štruktúra a výstavba. 

2.1 Definícia cloud computingu 

 Pojem Cloud computing nemá presnú definíciu a renomovaný autori z oblasti ICT 

ho interpretujú rôzne. Doslovným prekladom tohto slovného spojenia dostaneme niečo 

ako „výpočtové mračno“. Čo ale tento takmer nič nehovoriaci pojem znamená ? 

 Finálna verzia definície od National Institute of Standards and Technology – NITS 

je „Cloud computing model umožňujúci pohodlný sieťový prístup na požiadanie do 

zdieľanej pamäti konfigurovateľných výpočtových zdrojov (napr. siete, servery, úložné 

zariadenia a služieb), ktoré je možné rýchlo zásobiť a uvoľniť s minimálnym 

manažérskym úsilím a riadením, alebo interakciou s poskytovateľom služieb. Tento 

cloud model podporuje dostupnosť a skladá sa z piatich základných charakteristík, 

troch distribučných modelov a štyroch modeloch nasadenia.“(NITS,2011) 

 Ďalšia z mnohých definícii hovorí „Cloud computing je jedno z veľmi obľúbených 

marketingových spojení v IT priemysle. Cloud computing je zdieľanie hardwarových 

a softwarových prostriedkov pomocou siete. Práve tento princíp dal systému názov, 

v diagrame sa podobajúci mraku.“(Cloudcomputing.cz,2011) 

 Pre Velteho predstavuje tento pojem koncepciu, ktorá umožňuje pristupovať 

k aplikáciám, ktoré sú umiestnené mimo lokálny počítač, najčastejšie vo vzdialených 

dátových centrách.(Velte,2012) 

 Cloud computing môžeme chápať aj ako malú revolúciu v oblasti IT, nový elastický 

prístup, ktorý môže priniesť výrazné zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti 

a je veľkou zbraňou v rukách malých a stredných podnikov. 
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2.2  História 

 Cloud computing zažíva nesporne v dnešných dňoch rozkvet, jeho začiatky však 

môžeme datovať až do roku 1961 kedy John McCarthy, profesor a vedec na Stanforde 

vyjadril myšlienku :“If computers of the kind I have advocated become the computers 

of the future, then computing may someday be organized as a public utility just as the 

telephone system is a public utility... The computer utility could become the basis of a 

new and important industry“, ktorou predpovedal, že jedného dňa budú výpočtové 

kapacity usporiadané ako verejná služba. 

 Neskôr v roku 1966 túto ideu v knihe The Challenge of  the Computer Utility ďalej 

rozviedol Douglas F. Parkhill, ktorého definícia cloudu, vtedy pomenovaného ako utility 

computing, sa v podstate zhoduje s dnešnou, pretože výpočtová technika tu funguje 

ako online dostupný zdroj, ktorý vytvára ilúziu neobmedzenej kapacity. Táto kniha 

taktiež obsahuje rozdelenie na sféry verejné, privátne a vládne ako aj paralelu medzi 

utility computing a zdieľaním elektrickej energie. Rôzne elektrické spotrebiče 

v domácnostiach a firmách nevyhnutne potrebujú elektrickú energiu, avšak zaobstarať 

si elektráreň by bolo veľmi neefektívne, preto sa k nej odberatelia pripájajú vzdialene 

– pomocou elektro rozvodnej siete. V reálnom živote je elektrárni a sietí veľké 

množstvo a vzájomne prepojených, preto pri výpadku jednej z nich ostatné preberajú 

jej záťaž a odberatelia nepocítia výpadok. Vo svete cloud computingu teda vystupuje 

elektráreň ako dátové centrum poskytovateľa cloudových služieb, elektro-rozvodná 

sieť ako internet a elektrický spotrebič ako počítač.(BusinessVize.cz,2010) 

 Slovo  „oblak“, alebo „cloud“ je pritom prevzatý z telekomunikácii, kde sa koncové 

stanice pripojené do internetu zobrazujú ako krabičky, pripojené do oblaku s nápisom 

„internet“. 
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 Samostatný pojem „cloud computing“ pre internetové služby sa prvý krát vyskytuje 

roku 1997 v jednej z prednášok profesora Ramnatha Chellapa z Texaskej univerzity, 

ktorý vylepšil aj jeho definíciu o : “počítačové paradigma, v ktorom sú hranice 

výpočtovej techniky stanovené ekonomickou rozvahou namiesto technologickými 

limitmi“.( Computerworld.cz,2011) 

 Dôležitú úlohu vo vývoji zohrala americká spoločnosť Amazon. Datacentrá 

Amazonu, ako aj väčšiny ostatných počítačových sieti, boli bežne využívané iba na 

10% a všetka zostávajúca kapacita bola ponechaná pre prípady nepredvídateľných 

špičiek. Potom, čo aplikovali cloudové riešenia na svojich serveroch zistili, že nová 

architektúra významne zvýšila efektivitu – lepší percentuálny výpočtový výkon a jeho 

množstvo. V dôsledku týchto zmien začal Amazon tvoriť nový produkt, ktorý by umožnil 

používateľom využívať ich výpočtového výkonu a diskových priestorov. Predstavený 

bol v roku 2002 pod názvom Amazon Web Services, po ktorom nasledovala v roku 

2006 webová služba Elastic Compute Cloud (EC2), umožňujúca prevádzku vlastných 

aplikácii.  

 Prelomovým sa však stal rok 2007, kedy si už veľké spoločnosti ako Microsoft, 

Google, IBM, ale aj univerzity uvedomili dôležitosť cloud computingu a zamerali sa na 

vývoj v tejto oblasti. 

2.3  Modely cloud computingu 

 Vzhľadom na rozsah cloud computing je jeho delenie mierne problematické. 

Rozdeľuje sa podľa dvoch aspektov – ako je služba poskytovaná a podľa služby, ktorú 

poskytuje. Tieto aspekty sa prekrývajú a dopĺňajú. Umiestnenie cloudu a jeho účel ho 

zaraďuje do skupiny modelu nasadenia, pričom rozlišujeme tieto štyri typy.  

 Public (verejný) cloud, nazývaný aj klasický je najčastejšie používaný model, 

určený pre používanie  širokou verejnosťou. Zákazníci pristupujú k výpočtovému 

výkonu poskytovateľa prostredníctvom internetu. Služby môžu byť ponúkané zdarma 

alebo tzv. pay-per-usage (plať-za-použitie) zväčša veľkými spoločnosťami ako Google, 

Amazon, SalesForce. Ide napríklad o služby typu Skype, Gmail, iCloud atď. 
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Obrázok 2.1 : Verejný cloud ( zdroj : Onisick, 2010 ) 

 

 Private (privátny) cloud je infraštruktúra, prevádzkovaná výhradne pre použitie 

v jednej organizácii a obsahujúcua viacerých používateľov (napr. oddelení). Môže byť 

vlastnený, spravovaný a prevádzkovaný organizáciou, treťou stranou, alebo ich 

kombináciou a môže existovať „on“ alebo „off premises“. Privátny cloud je 

implementácia služieb cloudu s využitím prostriedkov, vyhradených pre vašu 

organizáciu, ktoré sa môžu nachádzať vnútri organizácie, alebo mimo nej. Pri 

využívaní privátneho cloudu získate väčšinu výhod, ktoré ponúka verejný cloud 

computing, vrátane samoobslužných funkcii, škálovateľnosti a pružnosti.(Lacko,2012) 
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Obrázok 2.2 : Privátny cloud ( zdroj : Onisick, 2010 ) 

 

 Community ( komunitný ) cloud je prevádzkovaný výhradne pre použitie 

v špecifických komunitách používateľov- skupinou organizácii, ktoré majú spoločné 

prvky (napr. bezpečnostné požiadavky). 

Obrázok 2.3 : Komunitný cloud ( zdroj : Onisick, 2010 ) 
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 Hybrid ( hybridný ) cloud je infraštruktúra, tvorená dvomi alebo viacerými 

rôznymi cloudovými infraštruktúrami (privátnymi, komunitnými alebo verejnými), ktoré 

zostávajú unikátnymi entitami, ale sú spolu prepojené štandardizovanými, alebo 

vlastnými technológiami, ktoré zvyšujú dátovú a aplikačnú  prenositeľnosť. Tento 

model cloudu umožňuje prístup k externým službám a zároveň ochranu citlivých 

firemných dát pomocou firewall-u. 

 

Obrázok 2.4 Modely umiestnenia pre rôzne typy cloudu( zdroj:Sossinsky,2011 ) 

 

2.4 Distribučné modely 

 Software as a Service (SaaS) – software ako služba – niekedy označovaný aj ako 

„on-demand software“  je distribučný model, pri ktorom je software a dáta hosťované 

prevádzkovateľom služby. K službe je zákazníkmi obvykle pristupované cez tzv. tenký 

klient, obvykle webový prehliadač. Aplikácie je možné okrem počítača používať na 

rôznych zariadenia ako smartphone, alebo tablety. Zákazníci nespravujú, ani 

nekontrolujú základnú cloudovú vrstvu – sieť, servery, operačný systém, dátový sklad 

apod., avšak môžu spravovať prístupové práva, alebo špecifikovať užívateľské 

nastavenie. Predchodcom tohto riešenia bol, dnes už zaniknutý, model ASP  

(Application Service Provisioning). V súčasnosti rastie popularita SaaS hlavne kvôli 

odstráneniu problémov s inštaláciou a prevádzkou softwaru a redukciou nákladov na 

jeho nákup a prevádzku. Službou tohto typu je napríklad Google Apps. 
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  Obrázok 2.5 : Model SaaS ( zdroj : Velte, 2011 ) 

 Platform as a Service (PaaS). – platforma ako služba – pri tomto distribučnom type 

je poskytovaná platforma pre kompletný životný cyklus webovej aplikácie vytvorenej, 

alebo vlastnenej zákazníkom pomocou programovacích jazykov, knižníc, služieb 

a nástrojov podporovaných providerom. Prostredie nie je iba predinštalovaný operačný 

systém, ale integrované na úrovni programovacieho jazyka, čo umožňuje užívateľom 

vyvíjať aplikácie pre túto platformu.  Užívatelia opäť nemôžu konfigurovať nastavenie 

základnej vrstvy cloudového prostredia. Obvykle je spoplatnený spotrebovanými 

megacyklami procesoru za hodinu. Možnou nevýhodou tohto riešenia je proprietárne 

uzamknutie – rôzny poskytovatelia môžu používať rôzne programovacie jazyky. 

Príkladom môže byť Google App Engine fungujúcom na jazyku Python, alebo 

Force.com. 

Obrázok 2.6 : Model PaaS ( zdroj : Velte, 2011 ) 
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 Infrastructure as a Service (IaaS). – infraštruktúra ako služba – v tomto riešení je 

poskytovaná infraštruktúra, teda vývojové prostredie, dátové sklady, siete a ostatné 

fundamentálne počítačové zdroje, pomocou ktorých je zákazník schopný vyvíjať 

a prevádzkovať software. Zákazník nespravuje, alebo neriadi základnú cloudovú 

vrstvu, ale má kontrolu nad operačným systémom, skladom a deployed aplikáciami 

a možnou limitovanou kontrolou alebo výberom sieťových komponentov (napr. 

firewall). IaaS môžeme rozdeliť na dve oblasti. Prvou je Computation as a Service 

(CaaS), kde sú servery prenajímané a spoplatnené časovo a podľa výkonu (veľkosť 

CPU a RAM, operačného systému, funkcii), druhou skupinou je Data as a Service 

(DaaS), ktorá ponúka neobmedzený úložný priestor pre ukladanie dát užívateľov, bez 

ohľadu na typ dát. Spoplatnená je podľa veľkosti dát a ich prenosu.(Furht,2010). 

Obrázok 2.7 : Model HaaS ( zdroj : Velte,2011 ) 
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3 Význam Cloud computingu, jeho praktické riešenia 

a trendy 

 Vo svete on-site údajových centier získavajú organizácie konkurenčné výhody 

prostredníctvom vytvárania vlastných aplikácií, ktoré zodpovedajú ich obchodným 

procesom, čo je nákladný a časovo náročný proces. Hodnota cloudu je založená na 

široko dostupnom prístupe k nenákladným štandardným aplikáciám, ktoré môžu byť 

nakonfigurované v súlade s potrebami ľubovoľnej organizácie. V súvislosti s 

prechodom organizácií ku cloudu je vidieť posun ich nákladov od kapitálových 

výdavkov k prevádzkovým výdavkom, pretože IT oddelenie musí venovať oveľa menej 

času úpravám aplikácií a má viac času na vytváranie skutočných hodnôt. 

3.1 Výhody a nevýhody cloud computingu 

 Rovnako ako ostatné technológie ani cloud computing nemusí byť pre každého, 

preto bude táto časť práce venovaná analýze najčastejšie uvádzaných pozitívnych 

a negatívnych stránok cloudu. Priblížené budú predovšetkým faktory, ktoré sa dotýkajú 

malých podnikov, pretože to, čo sa môže javiť v podnikovom prostredí ako nevýhoda, 

môže byť pre osobné použitie, pripadne malý biznis brané ako výhoda.(Velte,2011). 

 Ako najčastejšie uvádzaná pozitívna stránka tejto technológie je zníženie 

nákladov, pričom sa jedná o náklady investičné na nákup hardwaru a softwaru 

a náklady prevádzkové, keďže užívateľ platí len za reálne využité prostriedky. Medzi 

ďalšie výhody patrí nezávislosť na platforme a zariadení, čo umožňuje v súčasnej dobe 

a rozšíreniu internetu prístup k informáciám prakticky kdekoľvek. Technológia cloudu 

v sebe zahŕňa aj dynamické využívanie výpočtového výkonu, teda vo chvíli keď výkon 

nie je potrebný, umožňuje prostriedky šetriť a zároveň dátové centrá ponúkajú vyšší 

výkon pre jedného klienta ako bežný počítač. Aktualizácie a rozšírenia funkcii systému 

prebiehajú u poskytovateľa služieb, čo znižuje zákazníkovi nielen prevádzkové 

náklady, ale aj čas a komplikácie spojené s týmito úkonmi.  

 V neposlednom rade je možné ako výhodu uviesť vysokú bezpečnosť, keďže 

dátové centrá majú nepochybne vyššiu úroveň zabezpečenia ako osobný počítač. 

Táto časť cloud computingu je ale minimálne diskutabilná, preto sa jej budeme venovať 

aj v ďalšej časti tejto práce. 
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3.1.1 Zníženie nákladov 

 Medzi nepochybne najväčšiu výhodu nasadenia cloudu vo firme patrí zníženie 

nákladov a to hneď v niekoľkých oblastiach. Prvou z týchto oblasti sú počiatočné 

náklady, ktoré v sebe zahrňujú hlavne nákup hardwaru a softwaru a ktorým sa môže 

užívateľ vyhnúť. Keďže aplikácie bežia na serveroch a nie desktopoch prináša 

technológia cloud computingu obrovský výkon, ktorý je možné využívať aj na slabších 

a teda lacnejších počítačoch. Počítač, ktorý využíva zákazník nepotrebuje drahý 

procesor, veľkú operačnú pamäť, úložný priestor a napríklad ani DVD mechaniku, 

ktoré by inak väčšinou vyžadoval na používanie klasického softwaru. Takisto sa 

znižujú nálady na software samotný. Namiesto nákupu softwarových balíčkov pre 

každý počítač v spoločnosti umožňuje  cloud účinný prístup k aplikáciám iba pre tých 

zamestnancov, ktorý ich naozaj potrebujú. Nakoniec aj samotná cena za používanie 

webových aplikácii je nižšia, ako nákup klasického softwaru. Tieto faktory môžu hlavne 

pre malé začínajúce podniky výrazne znížiť vstupné IT bariéry do podnikania. 

 Druhou oblasťou kde cloud computing šetrí peniaze sú prevádzkové náklady. IT 

služby sú dodávané len v miere naozaj potrebnej, z čoho vyplýva, že užívateľ platí len 

to čo naozaj používa, alebo za prenájom na určitú dobu. K vybudovaniu infraštruktúry 

na fungovanie v cloude je potrebné výrazne menšie množstvo hardwaru, pričom 

logicky platí, že náklady na jeho údržbu a energie budú nižšie. Ďalšou výhodou je 

odstránenie problému zastaraného softwaru a drahých aktualizácii, pretože týmto 

problémom sa bude zaoberať poskytovateľ služieb, nie zákazník. Kedykoľvek sa 

užívateľ prihlási do aplikácie umiestnenej v cloude, bude mať najnovšiu verziu bez 

toho, aby musel platiť za stiahnutie alebo upgrade. Takéto riešenie teda prináša firme 

možnosť výraznej redukcie počtu IT zamestnancov, ktorý by mali na starosti údržbu 

softwaru a hardwaru. 

3.1.2 Výkon, flexibilita, nezávislosť na platforme 

 Ako bolo spomenuté vyššie, cloud computing ponúka flexibilné využívanie 

výpočtového výkonu, teda nedochádza k jeho zbytočnému predimenzovaniu a 

zároveň odpadá obmedzenosť na výkon jedného stolného počítača. Pri použití tejto 

technológie dosiahneme aj lepší výkon jednotlivých desktopových počítačov, pretože 

už nebude nutné, aby obsahovali a spúšťali množstvo klasického softwaru, čo 
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zaťažuje pamäť a procesor. Počítače umiestnené v infraštruktúre založenej na cloude 

budú teda bootovať a pracovať rýchlejšie. 

 Vzhľadom na to, že v podstate jedinou podmienkou k využívaniu služieb cloud 

computingu je internet a prehliadač, ktoré sú dnes dostupné praktický všade, je možné 

ich využívať kdekoľvek, kedykoľvek, bez obmedzenia na platformu, operačný systém 

alebo zariadenie. Užívateľ už nie je fixovaný na jeden počítač, sieť, operačný systém, 

prípadne špecifické formáty súborov. Dokumenty a aplikácie budú rovnaké bez ohľadu 

na to aké zariadenie bude zákazník využívať. 

3.1.3 Bezpečnosť a prístup k uloženým dátam 

 V súčasnej dobe je dostupnosť dát dôležitá už na osobnej úrovni používania IT 

technológií a pre firmy, nezávisle na ich veľkosti, problematika priam kritická. Napríklad 

v prípade malej firmy môže už strata e-mailov z jedného počítača znamenať veľký 

problém. Poskytovatelia cloud computingových služieb sú si vedomí potenciálom 

cloudu v otázke bezpečnosti a dostupnosti dát, preto do tejto oblasti investujú značné 

prostriedky.  

 Technológia cloud computingu priniesla pomerne veľký pokrok a rieši hneď 

niekoľko problémov. Pri počítačoch, pracujúcich na tejto bázy odpadá potreba 

premýšľať na hrozbami, ako je poškodenie pevných diskov a zničenie cenných 

informácii. V infraštruktúre IT riešenia spoločnosti už viac nie je potrebné riešiť 

oblasť archivácie dát, keďže v cloude sú automatický minimálne duplicitné. Možným 

rizikom je aj fyzické odcudzenie dát, prípadne prírodne živly, akým môže byť napr. 

požiar. Dátové centrá majú bezpečnostné prvky v tomto smere na veľmi vysokej 

úrovni, ktorej dosiahnutie pri použití ne-cloudového riešenia je pre väčšinu firiem 

prakticky nemožné.   

 Ďalším problémom, ktorý cloud rieši je jednoduchý prístup k informáciám 

z rôznych miest a zdieľanie dokumentov. Pred cloud computingom, bolo potrebné 

prenášať dokumenty z jedného počítača do druhého a pracovať na nich postupne. 

Práve schopnosť pracovať na projektoch v reálnom čase a z ľubovoľného miesta je 

pre mnoho užívateľov kľúčová výhoda cloudu. Kolegovia nachádzajúci sa na 

rozdielnych kontinentoch dokážu vďaka úrovni komunikácie a spolupráce obsiahnutej 
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v cloudovej technológii pracovať, ako keby sa nachádzali v rovnakej kancelárii. 

S rastúcou mierou spolupráce nepochybne rastie aj miera výkonnosti firmy. 

 Na druhej strane, k otázke bezpečnosti existuje viacero, ako technických, tak 

právnych prístupov, ktoré si v niektorých aspektoch môžu odporovať. Diskutabilným 

sporným bodom bude priestor venovaný v  časti o nevýhodách cloud 

computingu.(Miller, 2009) 

  

3.2  Nevýhody Cloud computingu 

 Ako už bolo spomenuté skôr v tejto kapitole, cloud computing v dnešnej podobe 

nie je dokonalý. Jeho nevýhody predstavujú významné prekážky k širokému prijatiu 

tejto technológie. Základný problém je v nevyhnutnosti prístupu k internetu, nakoľko je 

fungovanie cloudu na ňom závislé. V prípade obmedzeného, alebo žiadneho prístupu 

môžu nastať problémy, prípadne zlyhanie softwaru a dáta sa stanú nedostupnými. 

Ďalším obmedzujúcim faktorom je závislosť na poskytovateľovi služieb, ktorého stav 

(napríklad krach) môže výrazne ovplyvniť stav spoločnosti zákazníka. Migrácia 

k inému poskytovateľovi cloudových služieb môže byť totiž značne nákladná činnosť.  

 Mnohé obavy sa týkajú hlavne bezpečnosti a zabezpečenia prístupu k citlivým 

údajom, ktorých obsah môže byť predmetom obchodného alebo iného tajomstva. Do 

tejto problematiky spadá aj otázka ochrany osobných údajov. Z pohľadu legislatívy sa 

môže vyskytnúť problém s fyzickým umiestnením dát, keďže niekedy je vyžadované, 

aby dáta zákazníka ostali v krajine, kde je spoločnosť registrovaná. Tieto primárne 

problémy a rizika budú ďalej podrobnejšie rozvedené. 

3.2.1 Bezpečnosť 

 Z pohľadu bezpečnosti je dnešná podoba cloud computingu na vysokej úrovni, ale 

nie je zaručená. Aj keď šanca na úspech a prevediteľnosť útoku na cloudový systém 

je malá, môže nastať a citlivé dáta budú takto sprístupnené neoprávneným osobám. 

Je tiež pravdepodobné, že k odcudzeniu dát by mohlo dôjsť počas ich prenosu medzi 

zákazníkom a poskytovateľom. 

3.2.2 Umiestnenie dát 
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 Fyzické umiestnenie dát predstavuje značný problém napríklad pre podniky, 

pôsobiace v medzinárodnom prostredí, kedy môžu byť dáta umiestnené v inej zemi 

ako sídli poskytovateľ, alebo zákazník. Príčinou sú legislatívne odlišnosti v oblasti 

spracovania osobných, alebo citlivých údajov, autorských práv a podobne. 

Problémové požiadavky sa môžu vyskytnúť aj zo strany orgánov verejnej správy. Veľkí 

poskytovatelia cloudových služieb sa snažia tento nedostatok riešiť možnosťou výberu 

umiestnenia serverov. 

 Ako bolo spomenuté vyššie, dáta sú uložené u poskytovateľa služieb, čim nad nimi 

zákazník stráca priamu kontrolu a musí plne dôverovať poskytovateľovi. Táto 

skutočnosť vedie k obave zneužitia, prípadne poškodenia dôležitých dát osobami 

mimo firmy. Podľa výskumu inštitútu Ponemon však 81% takýchto prípadov nastalo 

nedbalým, alebo úmyselným poškodením dát vlastnými zamestnancami. Úroveň 

zabezpečenia serverov u predných cloudových poskytovateľov je vo väčšine prípadov 

na vyššej úrovni, ako by boli organizácie schopné dosiahnuť vlastnými 

prostriedkami.(Ponemon, 2012) 

3.2.3 Nedostatočná stabilita 

 Dátové centrá momentálne predstavujú to najspoľahlivejšie, čo IT oblasť ponúka, 

problém však môže nastať na strane zákazníka. Širokopásmové pripojenie pre 

rozsiahle aplikácie a cloudové služby môže byť aj v dnešnej dobe pomerne finančne 

náročné a software, ku ktorému je pristupované online, môže občas fungovať 

pomalšie, alebo vôbec v prípade, že toto internetové pripojenie zlyhá. Znížená 

dostupnosť sa môže prejaviť aj pri veľkom zaťažení prevádzky, prípadne zle 

navrhnutých aplikáciách.  

3.2.4 Závislosť na poskytovateľovi  

 Zákazníci využívajúci cloud strácajú možnosť rozhodovať, ktorý software a ktorú 

verziu používať. Je nutné počítať s možnosťou, že dodávateľ môže zvýšiť ceny 

služieb, v krajnom prípade aj skrachovať. Taktiež je možné, že bude poskytovateľ 

kúpený inou firmou a následne zmení portfólio služieb, prípadne ich prestane 

poskytovať. Hrozbou je aj vývoj aplikácii iným smerom ako vyhovuje potrebám firmy 

a prispôsobovanie sa tomuto trendu.(Lacko,2012)  
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 Pri zmene poskytovateľa  je potrebné premiestniť celé aplikačné prostredie, čo 

znamená migráciu množstva dát. Aby zamestnanci mohli ďalej pracovať bez 

prerušenia, musí byť pre prechodné obdobie k dispozícii staré aj nové prostredie 

a súbory dát musia byť správne migrované. K zaisteniu a bezpodmienečnému 

vylúčeniu straty dát sú potrebné patričné skúsenosti. Všetky tieto faktory môžu ohroziť 

dodávku odoberaných služieb a zapríčiniť zákazníkovi škody.(t-systems,2011) 

3.3 Zabezpečenie cloudových riešení 

 Jednou z najdiskutovanejších stránok cloud computingu zo strany zákazníkov je 

otázka jeho bezpečnosti. Obzvlášť v prípade firiem, ako malých tak aj veľkých, by sa 

citlivé vnútro-firemné dáta za žiadnych okolnosti nemali dostať do nepovolaných rúk. 

Z obchodného hľadiska vzniká riziko a prípadná škoda v momente ohrozenia slabých 

miest, preto je dôležitá ich identifikácia a správne riadenie rizík. Cloud computing mení 

klasické zdroje ohrozenia bezpečnosti dát a aplikácii. Zároveň však vytvára nové 

hrozby, na ktoré je potrebné zamerať pozornosť. 

3.3.1 Nezabezpečené rozhrania a API 

 Poskytovatelia cloud computingových služieb v minulosti zistili, že časť ich 

softwarového rozhrania alebo API, pomocou ktorého zákazníci ovládajú cloudové 

služby, obsahovalo bezpečnostné vady. Prideľovanie prístupových práv, komunikácia 

s poskytovateľom, správa, koordinácia procesov a monitorovanie služieb sú 

vykonávané práve pomocou takýchto rozhraní. Na ich zabezpečení je potom závislá 

celá bezpečnosť a dostupnosť cloudovej aplikácie. Jednotlivé API, od autentizácie 

a prístupu po šifrovanie musia byť navrhnuté s dôrazom na ochranu pred náhodným, 

alebo úmyselným pokusmi o obídenie bezpečnostných pravidiel. Okrem toho 

organizácie a tretie strany často ponúkajú služby postavené nad týmito rozhraniami, 

ktoré prinášajú zákazníkom nové funkcie. Táto pridaná hodnota ale zároveň môže 

zvyšovať bezpečnostné riziko, pretože tým zákazník povolí tretím stranám prístup do 

systému. 

 Slabo zabezpečené rozhrania môžu vystaviť organizáciu bezpečnostným hrozbám 

ako anonymný prístup a znovu použitie tokenov, alebo hesiel, nezabezpečené 

overovanie a prenos dát, obmedzené monitorovanie, alebo neznáme služby. Tento typ 

hrozby vyplýva z jednej z hlavných myšlienok cloud computingu a to princípu platenia 
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za spotrebu. Útok je vedený cez zákazníka a namiesto zneprístupnenia služieb ich 

využíva bez jeho vedomia. Poskytovateľ potom môže za využitie služieb účtovať 

vysokú čiastku, čo spôsoby zákazníkovi finančné straty. Pri rozhodnutí o využívaní 

cloudových služieb je preto nutné podrobne preskúmať bezpečnostný model 

poskytovateľov cloudových služieb. (CSA, 2010) 

3.3.2 Ľudský faktor 

 Ak majú zamestnanci prístup, môžu meniť, alebo kopírovať kritické informácie, 

existuje z obchodného hľadiska vždy potenciál zneužitia dát, alebo manipulácie so 

softwarom. Príčinami sú nedostatok patričných ochranných mechanizmov 

a nedostatočné uvedomenie zamestnancov. Riešenie toho problému by malo začínať 

princípom „the need-to-know“ teda „potreby vedieť“, kedy je zamestnancom pridelená 

digitálna identita, ktorá výslovne určuje, ako a ktorý software môžu používať. 

Štandardné bezpečnostné opatrenia by mali zahŕňať :  

 riadenie prístupu k prístrojom,  

 ochranu proti malwaru, sledovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich dát, 

 ochranu konfiguračného nastavenia – BIOS, bootovanie, autoštart, 

 aktívny management bezpečnosti prístroja na pracovisku, 

 šifrovanie úložných médií mobilných prístrojov a vymazanie dát na diaľku 

v prípade ich straty. 

 Ďalším problémom môže byť neuvedomovanie si nebezpečenstva 

zamestnancami a neúmyselné vynášanie dát. V tomto prípade je pre minimalizáciu 

hrozby nutná predovšetkým zmena ich myslenia pomocou informačno-

bezpečnostných školení a kampaní. Spoločnosti môžu využívať aj patričný software 

proti úniku dát, ktorý zabráni zamestnancom robiť kópie a odosielať informácie 

s dôležitými dátami. V neposlednom rade je potrebné určiť jasné pravidlá a firemné 

postupy, týkajúce sa ochrany dát, napríklad stanovením povinného šifrovania dát pred 

uložením na prenosné zariadenie, ktoré zabezpečí ochranu pri odcudzení alebo 

strate.(T-systems, 2013) 

3.3.3 Odoprenie prístupu k službe 

 O získanie citlivých dát môžu usilovať aj osoby mimo organizácie napríklad za 

účelom ich predaja konkurencii, alebo zašifrovania a následného vydierania. 
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Reálnejšie sú však útoky pomocou botnetov, napríklad typu DDoS ( distributed denail 

of service ), kedy sú hromadne odosielané packety na dátové servery poskytovateľa, 

čo znefunkční prístup k poskytovaným službám. Útočník k tomu využíva množstvo 

nezávislých počítačov tzv. zombies, ktoré sú infikované malwarom.(Velte, 2011) 

 Pre zaistenie efektívnej ochrany sieťových segmentov musia preto poskytovatelia 

používať dva druhy bezpečnostných úrovní. Prvou sú firewally, ktoré prevádzajú 

aktuálnu kontrolu komunikácie, portov a aplikácii. K hĺbkovej kontrole sa využíva druhá 

skupina firewallov, ktorá skenuje protokoly o prenose dát ohľadnom „dobrých“ a 

„závadných“ dotazov. Ďalšie kľúčové mechanizmy zahŕňajú proxy server a revízne 

proxy, ktoré filtrujú a premiestňujú prichádzajúcu a odchádzajúcu dátovú prevádzku, 

chránia citlivé informácie, minimalizujú zraniteľné miesta a prespievajú k väčšej 

bezpečnosti ICT. (T-systems, 2013) 

 Ako príklad aktuálnosti hrozby DDoS je možné uviesť prípad z marca 2014, kedy  

bola napadnutá webová stránka denníka sme.sk. Útok začal o 22:00 počas volebnej 

noci, kedy mal redaktori prichystané online spravodajstvo z volebných centrál. 

Požiadavky na server smerovali z celého sveta, pričom z Európy to bolo hlavne 

Ukrajina, Nemecko, Rusko a Rumunsko. 

3.3.4 Legislatíva  

 Problém, ktorý nastáva v prípade bezpečnosti cloudovej technológie je zemepisná 

poloha spracovania a ukladania dát, kedy nie je obvykle známe, ktoré dáta sa 

vyskytujú na ktorom serveri. Vynárajú sa nové právne otázky o vlastníctve dát, plnení 

zákonných povinností vyplývajúcich zo zmlúv so zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi, 

využívania cloud computingových služieb štátnymi inštitúciami, alebo poistenia dát 

v prípade ukončenia činnosti poskytovateľa.  

 Regulácia zo strany štátu je v tomto obore ešte pomerne nízka a bez platnosti 

určitých pravidiel by mohli neseriózni poskytovatelia šetriť na zabezpečení dát, 

prípadne ich odcudziť. Vyčleňovanie podnikových dát do celosvetových sieti 

a serverových prostredí obmedzuje aj daňové právo. Vznikajú tak požiadavky na 

umožnenie okamžitého prístupu daňových úradov k dátam. Napríklad v Nemecku 

zakazuje Zákon o ochrane dát predávanie osobných údajov mimo krajín Európskej 

únie, preto musí poskytovateľ používať iba servery v rámci EU.(Velte, 2011) 
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3.4 Virtualizácia 

 Ako virtualizácia sa v prostredí počítačov označujú postupy a techniky, ktoré 

umožňujú k dostupným zdrojom pristupovať iným spôsobom, než akým fyzicky 

existujú. V podstate je to software, ktorý vytvára virtuálne prostredie medzi počítačom 

a operačným systémom, v ktorom užívateľ môže pracovať na abstraktnom stroji. 

Virtualizovať je možné na rôznych úrovniach, od celého počítača (tzv. virtuálny stroj), 

po jeho jednotlivé hardwarové komponenty (napr. virtuálne procesory, virtuálna pamäť 

atď.). Základná, spodná vrstva sa nazýva serverová virtualizácia (SerV). Jej úlohou je 

rozdelenie fyzického hardware medzi niekoľko virtuálnych inštancii, čo umožňuje 

prevádzkovať ľubovoľný operačný systém platforiem x86 a x86-64.    

 Operačné systémy je možné virtualizovať vo dvoch vrstvách. Prvou je vrstva 

softwarová, ktorá simuluje fyzicky počítač bežiaci nad operačným systémom, ktorý je 

nainštalovaný na hardwarovom hostiteľovi. Druhá vrstva je tvorená softwarovým 

engine-om - hypervisor, ktorý beží nad hardwarom a eliminuje réžiu sekundárneho 

operačného systému.(Ruest, 2010) 

  Rozdiel medzi virtualizáciou a cloud computingom je najmä v uchopení 

problematiky. Primárnou myšlienkou verejného cloudu, ktorým sa zaoberá väčšina 

tejto práce, je využitie výpočtových zdrojov ako služby. Podobným spôsobom funguje 

napríklad nákup telekomunikačných služieb, alebo elektrickej energie. Virtualizácia je 

nástroj, ktorý cloud computing využíva ako platformu prevádzkových zdrojov, ale jej 

využitie nie je podmienkou. 

3.4.1 Nástroje pre virtualizáciu 

 Produktov na trhu pre virtualizáciu je viacero, avšak medzi najväčších dodávateľov 

patria spoločnosti Microsoft, Citrix a VMWare. Spoločnosť Autocont, ktorá sa okrem 

iného venuje aj virtualizácii, uvádza vo svojej publikácii „Virtualizace aplikací 

a desktopů“ niekoľko nástrojov používaných v praxi. Zo základných prostriedkom pre 

virtualizáciu aplikácii na platforme Microsoft Windows je to Microsoft Remote 

Desktop Service. Jeho úlohou je prenos obrazovky vzdialenej session na koncové 

zariadenie užívateľa. Citrix XenApp je vyspelý prostriedok pre doručovanie 

virtuálnych aplikácii prostredníctvom tenkého protokolu ICA. Je to pokročilé riešenie 
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využitia lokálnych zariadení ako sú tlačiarne, skenery, čítačky a lokálne pevné disky 

koncového zariadenia. Súčasťou je aj streamovacia aplikácia, kedy je aplikácia na 

koncové zariadenie doručená v podobe virtuálneho balíčka, ktorý emuluje lokálne 

zdroje ako knižnice operačného systému, alebo registre bez nutnosti inštalácie 

aplikácie. Takéto stremovanie aplikácii je možné aj pomocou Microsoft App-V, alebo 

VMWare ThinApp. Nástroje Citrix XenDesktop a VMWare Horizon View slúžia 

k poskytovaniu virtuálnych desktopov, teda vzdialenému poskytnutiu celého 

virtuálneho stroja a jeho operačného systému. Rozdiel je v použití rozdielnych 

protokolov, v prípade XenDesktop je to ICA, ktorý ma nižšie požiadavky na šírku 

pásma a nižšiu čakaciu dobu, čo je dôležitý aspekt. V prípade VMWare Horizon View 

je to PCoIP, ktorý automaticky vyhodnocuje kvalitu a kapacitu linky a dynamicky volí 

adekvátne techniky k zaisteniu maximálneho užívateľského komfortu.(Autocont,2011)

  

3.4.2 Typy virtualizácie 

 Ako bolo spomenuté vyššie, virtualizovať je možné na niekoľkých úrovniach a 

rôznymi spôsobmi. Prvým typom je virtualizácia terminálových služieb, alebo 

virtualizácia prezentácie, kedy bežia všetky programy iba v jednej inštancii operačného 

systému na serveri. Každý program môže byť spustený viacerými užívateľmi naraz – 

tzv. multi-user capability. Najznámejšie riešenie na trhu pochádza od firmy Citrix 

Systems, ktorý funguje ako „prídavný modul“ pre Windows Terminal Services. 

Vylepšená funkcionalita zároveň ale prináša vyššie náklady na licencie a údržbu, preto 

veľa spoločností používa  iba Windows Terminal Services, pokiaľ funkcionálne 

postačujú na pre ich potreby. Okrem riešenia pod OS Windows, existujú aj terminálové 

služby bežiace pod systémom Linux. Optimalizované serverové verzie ponúkajú 

desktop s otvoreným zdrojovým kódom – open source. Windows a Office sú 

nahradené Gnome či KDE desktop a OpenOffice.(t-systems.cz,2010) 

 Virtuálny desktop  je typ virtualizácie, kedy získava tenký klient obraz zo 

serverovej farmy. V prípade terminálových služieb mali všetci klienti, pripojení 

k danému serveru rovnaké prostredie desktopu. Pri virtuálnom desktope má každý 

koncový užívateľ prístup k svojmu vlastnému desktopu. Aplikácie sa nachádzajú 

v rámci jednotlivých virtualizovaných desktopov jednotlivých užívateľov, čím možno 

zaistiť obmedzenie neobvyklých úkonov ohrozujúcich chod systému. Prípadné výskyty 
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chýb neovplyvňujú iné virtualizované desktopy, je teda umožnený prístup 

k uzavretému a kontrolovanému prostrediu.(Ruest,2010) Najznámejšie riešenia tohto 

typu sú VMWare Horizon View a Citrix XenDesktop. Výrobcovia hardwaru ponúkajú 

rôzne varianty, buď integrované s príslušnými nástrojmi pre správu napríklad od 

spoločnosti IBM, alebo so špecifickými prídavnými modulmi a optimalizáciami, ako je 

riešenie od firmy SUN. 

 Ďalším typom sú je tzv. virtualizácia aplikácii, ktorá prekonáva nedostatky 

klasickej inštalácie na PC, kde veľké množstvo softwarových balíčkov často vyžaduje 

špecifické softwarové knižnice v systému. Následné závislosti a konflikty medzi 

aplikáciami môžu tlačiť náklady na jednorazové technické práce a priebežnú 

užívateľskú podporu do vysokých výšok. V prípade tohto typu virtualizácie sa aplikácie 

typicky neinštalujú lokálne, ale do tzv. „pieskoviska“ (sandbox) na klientovi. Sandbox 

izoluje aplikáciu a zabraňuje konfliktom v systéme súborov a registrov. Medzi 

najznámejšie riešenia patrí aplikácia Softgrid, ktoré kúpila spoločnosť Microsoft 

a integrovala ho do celkového riešenia pod názvom App-V. Podobné riešenie je už 

vyššie spomenutý ThinApp. 

 Pomocou virtuálnych systémov je možné vytvoriť kompletný operačný systém 

a teda aj kompletné nové prostredie na lokálnom osobnom počítači. Takáto 

konfigurácia umožňuje napríklad prejsť na open source desktop, ale vo virtuálnom 

systéme ďalej prevádzkovať nutnú aplikáciu bežiacu pod Windows. Známe riešenia sú 

VMWare Workstation, Microsoft Virtual PC, VirtualBox, prípadne pre OS X Parallels 

Desktop 9. 

 Na záver je vhodné ešte spomenúť riešenie typu Blade, pri ktorom došlo 

k premiestneniu „fyzického“ systému. V tomto prípade má každý užívateľ vlastný 

počítač, ku ktorému má prístup v rámci dátového centra. Známi výrobcovia tohto 

riešenia sú HP, alebo ClearCube.(t-systems,2010) 
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4 Analýza súčasného stavu firmy 

 Spoločnosť MK-Tech s.r.o bola založená v roku 2009, kedy začala pôsobiť 

v oblasti automobilového priemyslu ako sprostredkovateľ v obchode s komunálnym 

náradím. Zo zvyšujúcim sa dopytom zákazníkov bol sortiment firmy rozšírený 

o dodávky strojárenských výrobkov a zároveň sa spoločnosť začala venovať 

výkresovej dokumentácii. Rozširovaním portfólia služieb sa firma postupne 

vyprofilovala z dodávateľa až na producenta výrobkov, kedy začala vyrábať vlastné 

výrobky, ktoré boli určené na uľahčenie a urýchlenie  montážnych procesov. Od roku 

2012 sa začala spoločnosť venovať aj výrobe produktov z polyuretánových 

elastomérov a penených plastov a expandovala do Poľskej republiky v oblasti 

technológie čistenia suchým ľadom, kde sa stala výhradným dovozom firmy ICS Dryice 

Germany. V súčasnej dobe sa spoločnosť zameriava hlavne na strojárske 

konštruovanie, priemyselný dizajn,  technickú dokumentáciu, výrobu, montáž 

a kontrolu kvality. 

4.1 Organizačná štruktúra 

 Okrem jediného vlastníka a manažéra je vo firme zamestnaných ďalších 5 

zamestnancov, ktorý využívajú k svojej každodennej činnosti počítač, smartphone 

a ďalšie IT vybavenie. V prípade nárastu zákazoch a nedostatočnej kapacity personálu 

na ich včasné zvládnutie sú firmou najímaní externí pracovníci. Ich počet je premenlivý 

podľa potreby a venujú sa predovšetkým montáži a čistiacim prácam. Spoločnosť ma 

prenajaté priestory, ktoré zahŕňajú kancelárie a dielňu. Sú zároveň sídlom firmy 

a miestom pôsobenia všetkých zamestnancov. Vzhľadom na veľkosť nemá  firma 

žiadnu presne definovanú štruktúru. 

 Náplň práce zamestnancov je pomerne rôznorodá, takže sa každý venuje 

viacerým činnostiam. Kľúčová a nutná aktivita je interná aj externá komunikácia a 

vysoká miera vzájomnej spolupráce. Celkový chod je manažovaný jej majiteľom, ktorý 

predovšetkým riadi rozbehnuté projekty a komunikuje so súčasnými a 

potencionálnymi investormi. Jeho práca zahŕňa aj spracovanie cenových ponúk pre 

klientov, ktoré vybavuje spolu s asistentkou. Jej hlavnou činnosťou je vedenie 

účtovníctva, komunikácia so subdodávateľmi a zákazníkmi a ďalšia administratívna 

činnosť. Zvyšný štyria zamestnanci sa venujú primárne projekčnému procesu, teda 2D 
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a 3D navrhovaniu, designu a overovaniu. Pre získavanie informácii potrebných k ich 

práci teda musia pomerne často cestovať k zákazníkom a komunikovať s nimi. 

Navrhnuté riešenia následne dodávajú, inštalujú a montujú. Na zaistenie celkového 

chodu IT, od inštalácie po riešenie rôznych problémov firma využíva externého 

pracovníka.  

4.2  Hardware 

 Vzhľadom na zameranie spoločnosti je k jej fungovaniu absolútna nevyhnutnosť 

používania informačných a komunikačných technológii. Už od založenia firmy sú 

dennodenne využívané, ako majiteľom, tak aj každým  zamestnancom vo veľkej miere. 

V súčasnosti firma pracuje so šiestimi  počítačmi, z ktorých štyri sú určené 

k projektovaniu a vyžadujú preto vyšší hardwarový výkon. V tabuľke 4.1 sú vypísané 

ich základné technické parametre. Všetky PC sú pomocou switchu a routera 

v spoločnej sieti a napojené na internet. V sieti sa nachádza aj externý disk určený k 

zálohovaniu a tlačiareň. Členovia firmy sa často vyskytujú mimo kanceláriu a preto 

v pomernej vysokej miere využívajú aj smartphony s mobilným internetom. Všetky 

fungujú na platforme Android. Pre lepšiu orientáciu je na Obrázku 4.1 zobrazená 

schéma.  

 PC projekcia PC administratíva 

Procesor Intel i7-4771 3,5 GHz Intel i3-4150 3,5 GHz 

Operačná pamäť 16 GB 4 GB 

Harddisk 120 GB SSD + 1 TB HDD 120 GB SSD 

Grafická karta nVidia GeForce GTX 970 Integrovaná  

Operačný systém Windows 7 Professional Windows 7 Professional 

 

Tabuľka 4.1 : Technické parametre PC ( zdroj : vlastné spracovanie ) 
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Obrázok 4.1 : Schéma HW vybavenia ( zdroj : vlastné spracovanie ) 

 

4.3  Software 

 Všetky PC spoločnosti sú vybavené operačným systémom Windows 7 

Professional, ktorý je dobre kompatibilný s ostatným používaným softwarom a je ho 

stále možné považovať za aktuálny. Ako kancelársky balík má firma k dispozícii 

Microsoft (MS) Office 2010, pričom sú využívane iba tri jeho časti – Word, Excel 

a hlavne Outlook. Elektronická pošta je totiž dôležitým komunikačným prostriedkom 

s vonkajším prostredím spoločnosti, ako aj medzi zamestnancami. Outlook tejto verzie 

má však nedostatočné možnosti synchronizácie s mobilnými zariadeniami 

a neobsahuje funkcie, ktoré by firma chcela a využívala. Je to napríklad vytvorenie 

a zdieľanie zložky na e-maily, ktorú by mohlo upravovať viac užívateľov v reálnom 

čase, čo je v cloudovom prostredí samozrejmosťou. Medzi ďalší základný používaný 

software patrí Adobe Reader k prezeraniu PDF súborov. Bezpečnosť a ochrana proti 
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vírom, spyware a ďalším útokom je riešená pomocou antivírového programu Avast, 

ktorý je bezplatný. 

 Vzhľadom k náplni zamestnania využívajú zamestnanci aj špecializovaný 

software. K navrhovaniu, dokumentácii a simulácii 3D strojárskych výrobkov je to 

profesionálny nástroj Inventor od spoločnosti Autodesk. Táto firma ponúka zaujímavé 

cloud computingové možnosti, ktoré by mohli mať prínos pre MK-Tech s.r.o., priestor 

im bude venovaný v neskorších kapitolách. Medzi ďalší špecializovaný software patrí 

ekonomicko-účtovný program Omega od spoločnosti KROS a software Vaatz, ktorý 

slúži k získavaniu a spravovaniu zákaziek pre ich významného zákazníka.  

 V prípade, že sa zamestnanci nenachládajú v kancelárii a vznikne potreba 

vzdialeného prístupu na ich desktop, využívajú program TeamViewer. Tento software 

slúži na zdieľanie plochy a ovládanie iného PC cez internet. Zamestnanci používajú 

prevažne jeho mobilnú verziu aplikáciu TeamViewer pre Android. Takéto riešenie je 

síce funkčné, ale problém by sa dal efektnejšie riešiť prechodom do cloudu. Ostatné 

softwarové vybavenie je používane zriedka. 

Autodesk Inventor 

Omega 

Office 2010 

Adobe Reader 

Avast Antivirus 

Google Chrome 

TeamViewer 

Vaatz 

 

Obrázok 4.2 : Najviac využívaný software firmy MK-Tech ( zdroj : vlastné spracovanie ) 

4.4  Komunikácia a správa dokumentov 

 Ako bolo spomenuté vyššie, komunikácia je jeden z kľúčových faktorov 

ovplyvňujúcich chod spoločnosti MK-Tech s.r.o.. Aj keď je firma tvorená len šiestimi 

zamestnancami, pomerne často sa v tejto oblasti vyskytujú bariéry, ktoré znižujú 

efektivitu ich práce. Jadro komunikácie medzi zamestnancami mimo kanceláriu a s 

externým prostredím firmy tvoria mobilné telefóny a e-mail.  
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 Internetové pripojenie je pre firmu skutočne kľúčové a permanentne využívané. 

Niektoré programy, ako napríklad účtovnícky software Omega bez pripojenia na server 

a overenia licencie nie je možné vôbec používať. Komunikácia pomocou elektronickej 

pošty prebieha celý deň a obsahuje informácie, bez ktorých nemôžu zamestnanci 

svoju prácu vykonávať. Jedná sa napríklad o technické výkresy, merania a podobne. 

S narastajúcim počtom dokumentov sa však začínajú objavovať vážne problémy 

v zdieľaní, prehľadnosti, archivácii. Firma totiž na túto činnosť využíva dnes už 

zastaraný program Outlook 2007, ktorý neponúka potrebné možnosti synchronizácie 

medzi užívateľmi, aké sú dnes bežné dostupné vďaka cloudovým technológiám. Ako 

príklad je možné uviesť situáciu, kedy zamestnanec v teréne smartphonom odfotí 

detail časti stroja, na ktorom pracujú a fotku rovno pošle e-mailom kolegovi. K tejto 

informácii ale potrebujú prístup viacerí pracovníci a preto by bolo vhodnejšie a 

prehľadnejšie ju rovno zdieľať na cloudovom úložisku so všetkými, ako ju posielať 

každému zvlášť. V súčasnosti Microsoft, ako jeden z najväčších hráčov na poli cloud 

computingu, samozrejme tieto služby ponúka. 

 Firemná LAN sieť je využívaná predovšetkým k pripojeniu na internet, sieťovú 

tlačiareň a záložný externý harddisk. V lokálnej je sieti zapnutá funkcia zdieľania 

súborov a zložiek, čo je využívané hlavne na zdieľanie dát pre účtovnícky program 

Omega. Okrem toho a občasnej archivácie, nie je táto možnosť často využívaná. 

 Správa rôznych druhov elektronických dokumentov a pošty prebieha na každom 

PC zvlášť a v prípade potreby zdieľania sú tieto dokumenty preposielané cez e-mail, 

čo má za následok zbytočnú duplikáciu dát a výrazne zvyšuje neprehľadnosť v ich 

správe. Kvôli tomu nastávajú problémové situácie s organizáciou a spracovaním. 

Majiteľ napríklad príjme e-mail s cenovú ponuku, ktorú prepošle asistentke a už ďalej 

nemá možnosť kontrolovať jej spracovanie. Keďže obidvaja musia cez deň spracovať 

veľké množstvo informácii a Outlook neponúka možnosti zdieľanej zložky, ktorý by 

tento problém mohla riešiť, je pomerne ťažké kontrolovať už spracované ponuky, 

dokonca sa môže stať, že sa na nejakú úplne zabudne. 
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4.5  Povedomie o cloud technológii vo firme 

 MK-Tech s.r.o. je mladá firma a pomerne mladý, moderný kolektív s vekovým 

priemerom okolo 30 rokov. Po rozhovoroch so zamestnancami a majiteľom 

spoločnosti bolo zistené, že úroveň znalosti z oblasti IT je na dobrej úrovni. Všetci 

zamestnanci prejavujú veľký záujem o nové technológie, ktoré by im pomohli 

zefektívniť prácu a posunúť spoločnosť ďalej. Samotným pojem cloud computing 

väčšina z nich počula, aj keď si presne nedokázali predstaviť čo znamená. Po 

vysvetlení sa však zistilo, že na svoje personálne účely takéto služby využívajú, 

napríklad v podobe cloudového úložiska. Všetci zamestnanci by chceli ochotne novú 

technológiu cloudu využívať, pokiaľ by im uľahčovala prácu. 

4.6 Požiadavky na služby  

 Majiteľ spoločnosti si je vedomý vyššie spomenutých problémov a chcel by ich 

odstrániť. S rastom firmy začína byť riadenie jeho firmy a zamestnancov čoraz ťažšie 

a preto by chcel mať k dispozícii nástroj, ktorý by mu to uľahčoval. Takýto nástroj by 

podľa jeho požiadavkou mal zahŕňať : 

 rozdeľovanie úloh zamestnancom a následná kontrola ich plnenia, 

 správu e-mailov, dokumentov a ich dostupnosť z rôznych zariadení a miest, 

 efektívnu komunikáciu, zdieľanie dokumentov a informácii, 

 prístup z terénu, využívanie mobilných zariadení, 

 čo možno najnižšiu cenu, 

 bezpečnosť uložených dát, 

 prostredie v slovenskom alebo českom jazyku. 

 Z oblasti cloud computingových služieb firmu zaujala aj možnosť prenajatia 

výpočtových kapacít, ktoré by mohli využiť pri renderovaní modelov a výpočtov, ktoré 

si vyžadujú veľmi výkonný hardware a niekedy ich nie je možné na počítačoch firmy 

previesť.  



 

33 

5 Návrh využitia cloud computingových služieb 

 Nasledujúca časť práce bude venovaná možnému využitiu „Software as a Service“ 

z pohľadu firmy MK-Tech s.r.o.. Na začiatku bude prevedená SWOT analýza, 

následne analyzované riešenia a možnosti rozšírenia stávajúceho softwarového 

vybavenia o cloudové služby, ktoré by vyhovovali požiadavkám definovaných firmou. 

Druhá časť kapitoly sa zameriava na odporúčanie vhodného riešenia a analýzy jeho 

prínosov z finančného hľadiska a výhodnosti investície. 

5.1 SWOT Analýza 

 Účelom prevedenej SWOT analýzy bude identifikácia silných a slabých stránok 

cloudového riešenia a priblíženie možných príležitosti a hrozieb. Zameriava sa na 

najdôležitejšie rozdiely od klasických on-premise systémov a rozdiely, ktoré nie sú 

zahrnuté v predchádzajúcich kapitolách. 

5.1.1 Silné stránky 

 Jednoduchosť a flexibilita  

 Cloudové riešenie je z hľadiska zavedenia, konfigurácie, údržby a administrácie 

veľmi jednoduché. Je zabezpečená aktuálnosť systému a požadované zmeny 

prebiehajú rýchlo. V prípade nárastu alebo poklesu výpočtových a kapacitných 

požiadavkou stačí dodávateľa požiadať o ich zmenu. Tým vzniká nezávislosť na 

dodávateľoch hardwaru, pričom takéto riešenie je lacnejšie ako nákup vlastných 

dátových úložísk a taktiež časovo výhodnejšie. 

 Efektívnejšie využitie peňazí a výkonu 

 Medzi najväčšie výhody SaaS riešení patrí úspora nákladov. Do tejto kategórie 

spadajú náklady :  

 obstarávacie - hardware, sieťová konektivita, softwarové licencie,  

 energetické - prevádzka severov, chladenie,  

 prevádzkové  - údržba, aktualizácia, zabezpečenie softwaru, 

 mzdové – zamestnanci IT oddelenia. 
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 Cena sa odvíja podľa prenajatého výkonu, alebo podľa počtu užívateľov. 

Prostriedky sú súčasne zdieľané medzi užívateľmi, dostupné na rôznych platformách 

a všade kde je to potrebné. Taktiež je možné ich meniť podľa aktuálnych potrieb. 

Výkon je teda dynamický prideľovaný a využíva sa iba to, čo je potrebné. Finančné 

prostriedky, ktoré firma ušetrí zavedením cloudovej technológie môže lepšie využiť 

v iných potrebných oblastiach svojej pôsobnosti.  

 Zabezpečenie 

 Zo zabezpečenia cloudu panuje najviac obáv a môže sa zdať ako nevýhoda, 

pritom opak je pravdou. V dnešnej dobe majú dátové centrá poskytovateľov 

cloudových služieb všetky potrebné bezpečnostné certifikáty. Narušenie bezpečnosti 

by znamenalo stratu dôvery zákazníkov. Dáta sú zálohované na ďalších záložných 

servoch. Úroveň zabezpečenia je ešte vyššia ako v prípade interných dátových uložiť. 

 Globálny prístup  

 Vďaka webovému prístupu sú služby dostupné zo všetkých miest s prístupom 

k internetu. Vzhľadom na to, že firma MK-Tech s.r.o. pôsobí v regiónoch Európskej 

únie a využíva mobilný internet, je to prakticky všade. Takáto mobilita zvyšuje efektivitu 

zamestnancov a celej firmy. 

  

5.1.2 Slabé stránky 

 Cena v dlhom období 

 Rozhodnutie implementácie SaaS je často ovplyvnené nižšími počiatočnými 

nákladmi. Podstatné je aj spočítať, aké budú náklady napríklad po 2 rokoch a zistiť 

kedy sa cenovo pretína model SaaS s on-premise. S rastom firmy sa môžu mesačné 

poplatky prudko narastať a počiatočné nadšenie sa môže v extrémnom prípade obrátiť 

v neschopnosť za službu platiť. U on-premise by v prípade ekonomických problémov 

zákazníkovi zostal licencovaný softvér a prípadné finančné výpadky by prekonala bezo 

zmeny. U SaaS by bola služba bez platenia počas tejto doby vypnutá. S nákladmi sa 

ale určite lepšie pracuje z účtovného a ekonomického hľadiska u SaaS verzie. 

Pravidelné poplatky pomáhajú lepšiemu cashflow. 
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 Dostupnosť a funkcionalita aplikácii 

 Rýchlosť a dostupnosť aplikácii v prípade SaaS, môžu výrazne ovplyvniť viaceré 

faktory. V prípade výpadku internetového pripojenia, alebo problémov na strane 

poskytovateľa budú aplikácie pomalé, alebo nepoužiteľné. Pre normálny prevádzkový 

chod je teda nutné kvalitné vysokorýchlostné pripojenie na internet. 

 Cloudové riešenia ponúkajú rovnaký produkt pre veľa užívateľov, teda aj nízky 

stupeň personalizácie aplikácii. Užívateľ je závislý na cudzej infraštruktúre, nemá 

možnosť kontrolovať prevádzanie upgradov a prechod na nové verzie aplikácii, čo 

môže viesť k problémom so školením zamestnancov. Pri špecifických požiadavkách je 

veľmi obťažná ich implementácia. 

 Bezpečnosť a integrácia 

 Bezpečnosť v cloude je jedná z jeho otáznych vlastností. Na jednej strane 

poskytovatelia garantujú vysokú úroveň zabezpečenia, na druhej hrozí riziko, že sa 

k dátam dostanú tretie osoby. Zákazník ma tiež len obmedzenú možnosť ovplyvniť, 

kde sú geografický jeho dáta uložené. Voľba umiestnenia fyzického dát patrí medzi 

nadštandardné služby. 

 Prípadná potreba integrácie cloudových služieb a už používaných on-premise je 

značne obmedzená. Na túto oblasť sa špecializuje niekoľko firiem.  

5.1.3 Príležitosti 

 Moderné technológie 

 Cloudová technológia prináša nové možnosti pre kooperáciu a komunikáciu 

zamestnancov vo firme. SaaS aplikácie budú navyše vždy v najnovšej verzii a ich 

používanie môže znamenať dobrú konkurenčnú výhodu oproti klasickému softwaru.   

 Odhadovanie nákladov 

 Pravidelné poplatky zaručujú lepšie odhadovanie rozpočtu na ďalšie obdobie. 

Firme to môže pomôcť v plánovaní a rozvoji, a zároveň znížiť riziko nečakaných 

výdavkov. 
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 Možnosť rastu 

 Rozšírenie služieb na ďalšie zariadenia je časovo aj finančne nenáročný proces. 

Spoločnosti teda ponúka dobrú platformu na jej rozvoj. Napríklad v prípade otvorenia 

novej pobočky bude cloudové riešenie výrazne šetriť implementačné náklady a čas. 

5.1.4 Hrozby 

 Neschopnosť platiť poplatky 

 V situácii, kedy firma nebude schopná platiť pravidelné poplatky, budú služby 

nedostupné, čo môže vážne narušiť jej fungovanie. Zmluvy o prenájme SaaS aplikácii 

bývajú výhodnejšie v prípade dlhšej časovej viazanosti, kedy by spoločnosť nemohla 

tento náklad znížiť v prípade nutného šetrenia.  

 Zvýšenie ceny služieb 

 Výška poplatku je daná zmluvou na určitú dobu. Pri jej opätovnom uzatváraní  

môže poskytovateľ vyžadovať vyššiu cenu, ktorá by pre zákazníka už nemusela byť 

výhodná. Táto situácia však nie je veľmi pravdepodobná. 

 Výpadok internetu 

 Prístup k aplikáciám je podmienený pripojením na internet. Jeho prípadný výpadok 

bude znamenať obmedzenie prevádzky a pre firmu straty. 

 Únik dát 

 Zákazník používajúci cloudové služby nemá prakticky žiadnu kontrolu nad 

ochranou svojich dát a obchodných tajomstiev. Bezpečnosť zo strany poskytovateľov 

je na vysokej úrovní, ale vždy môže nastať chyba ako zo strany poskytovateľa, tak aj 

zákazníka. Rizikom je teda aj zneužitie prístupu zo strany zamestnancov. Tieto hrozby 

sú však rovnaké aj u on-premise riešenia. 

 Zmena služieb 

 Zákazník nemá možnosť ovplyvňovať aktualizácie, ktoré môžu výrazne zmeniť 

funkcionalitu poskytovaných služieb.  
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 Jednoduchosť a flexibilita 

 Efektívnejšie využitie peňazí a 

času 

 Zabezpečenie 

 Globálny prístup 

 

 Cena v dlhom období 

 Dostupnosť a funkcionalita 

aplikácii 

 Bezpečnosť a integrácia 

 Moderné technológie 

 Odhadovanie nákladov 

 Možnosť rastu 

 Neschopnosť platiť poplatky 

 Zvýšenie ceny služieb 

 Výpadok internetu 

 Únik dát 

 Zmena služieb 

 

Tabuľka 5.1 : SWOT analýza ( zdroj : vlastné spracovanie ) 

 

5.2  Prehľad možných riešení 

 Trh s cloudovými službami posledné roky neustále narastal, čo so sebou logicky 

prinieslo aj rozširujúcu sa ponuku distribútorov. Služby cloudu ponúkajú niektoré 

z najväčších spoločnosti na IT trhu, ale aj množstvo menších firiem. V Českej republike 

je to podľa servera www.systemonline.cz približne 70 spoločnosti, ktoré dodávajú 

rôzne cloudové riešenia od prenájmu platformy, cez ERP systémy, po špecializovaný 

software. Táto kapitola sa bude zaoberať analyzovaním niektorých poskytovateľov 

cloud computingu, ponúkajúcich služby vyhovujúce potrebám spoločnosti MK-Tech 

s.r.o.. 

5.2.1 Google Apps for Work 

 Riešenie od spoločnosti Google patrí medzi najvyužívanejšie časti jej cloudovej 

platformy. Pre firmu je cloud computing jedna z prioritných oblastí a venuje jej patričnú 

pozornosť. Google Apps for Business je typickým cloudovým riešením typu SaaS, kedy 

užívateľ platí za využívanie aplikácii, nie za aplikácie samotné. Odpadá teda nutnosť 

nákupu, inštalácie, aktualizácie aplikácii a hardwarovú infraštruktúru s výnimkou 

klientskych staníc. Služba sa vyznačuje niekoľkými vlastnosťami ako samoobslužnosť, 

teda že užívatelia si ju môžu sami zriadiť a nakonfigurovať, dostupnosť na širokej škále 
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klientskych zariadení, a flexibilným rozsahom prenajímaných 

prostriedkov.(Lacko,2012) 

 V rámci tohto produktu by firma získala nasledujúce nástroje : 

 Google Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie a Formuláre, teda kancelársky 

balík podobný Office od spoločnosti Microsoft. Vytváranie a úprava dokumentov 

prebieha priamo v prehliadači a nie je potrebný žiadny špecializovaný software. 

Veľkou devízou je možnosť spolupráce na dokumentoch v reálnom čase, kedy 

prevádzané zmeny vidia všetci, ktorý na dokumente práve pracujú. 

Komunikácia s ostatnými kolegami je zabezpečená pomocou chatu a je tu aj 

možnosť komentárov s otázkami. Funkčnosť služby je univerzálna naprieč 

platformami a podporuje všetky rozšírené formáty súborov. 

 firemnú verziu e-mailovú schránky Gmail poskytujúcu 30GB úložného 

priestoru, kompatibilitu s aplikáciou Outlook, výkonné filtrovanie spamu a 

prepracovanú mobilnú aplikáciu pre iOS a Android. Okrem klasických e-mailov 

je možné využívať službu Hangouts určenú na konverzáciu pomocou chatu 

a videohovorov. 

 kalendár umožňujúci lepšie riadiť spoluprácu medzi zamestnancami, plánovať 

a organizovať. Obsahuje funkcie vizuálneho prekrytia viacerých kalendárov, 

posielanie pozvánok a  výbornú funkcionalitu cez mobilné zariadenia. Tímovú 

spoluprácu zefektívňujú aj projektové kalendáre.  

 cloudové úložisko Disk, kde je k dispozícii 30GB priestoru (zdieľaného 

s ostatnými nástrojmi napr. Gmail), ktorý je možné za príplatok 4€ rozšíriť na 

neobmedzený. Zmeny súborov sa automaticky synchronizujú so zložkou 

v počítači. Aplikácia umožňuje aj prezeranie súborov bez nutnosti dokupovania 

softwaru, napríklad súbory PDF a ďalších 40 formátov. 

 

5.2.2 Office 365 

 Spoločnosť Microsoft ponúka široké spektrum cloudových služieb pre všetky 

skupiny zákazníkov. Balík aplikácii Office 365  je konkurenčné riešenie pre vyššie 

popísaný Google Apps. Služby fungujú na rovnakom software as a service princípe 



 

39 

a sú si v mnohom podobné. Microsoft ponúka niekoľko spôsobov predplatného 

služieb, ktorých spoplatnenie a funkcionalitu je možné vidieť v tabuľke 6.1. 

  Business  Enterprise  

Plány 

prenájmu 

Office 365 

Business 

Essentials 

Office 365 

Business 

Office 365 

Business 

Premium 

Office 365 

Enterprise 

E1 

Office 365 

ProPlus 

Office 365 

Enterprise 

E3 

Cena* 3,80 € 8,80 € 9,60 € 6,10 € 12,90 € 18,20 € 

Desktopové 

verzie Office 
 

  
 

  

Office na 

tabletoch a 

telefónoch 

 
  

 
  

Online verzia 

Office       

Ukladanie 

a zdieľanie 

súborov 
      

E-mail, 

kalendár a 

kontakty 
 

 
  

 
 

Online 

schôdzky  
 

  
 

 

Podniková 

sociálna sieť  
 

  
 

 

Podnikový 

videoportál 
   

 
 

 

Podniková 

správa 

aplikácii 

    
  

Business 

Intelligence 

funkcie 

     
 

* mesačný poplatok za užívateľa s ročným záväzkom bez DPH 

Tabuľka 5.2 : Plány poskytovania služieb Office 365  

( zdroj : Microsoft, vlastné spracovanie ) 
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 Nástroje v rámci balíkov Microsoft Office 365 tvoria : 

 online verziu Office obsahujúcu programy Word, Excel, Power Point a iné, 

 úložisko a zdieľanie súborov s 1TB na užívateľa, 

 e-mailové služby podnikovej triedy s 50GB priestoru v známom prostredí 

Outlooku a prístupom cez webový prehliadač pomocou Outlook Web App. 

Aplikácia obsahuje aj kalendár s možnosťou zdieľania, ktorá zjednodušuje 

plánovanie. 

 neobmedzené online schôdzky, rýchle správy a HD videokonferencie pomocou 

aplikácie Skype pre firmy, 

 jednoduché a interaktívne prostredie, na ktoré sú užívatelia zvyknutí 

z desktopových verzii,  

 podnikovú sociálnu sieť. 

 

5.2.3 Companer 

 Okrem vyššie spomenutých riešení od gigantov na trhu IT ponúkajú podobné 

aplikácie aj tuzemské firmy. Zo širokej ponuky distribútorov budú bližšie priblížené 

riešenia, ktoré by mohli spĺňať očakávania spoločnosti MK-Tech s.r.o. 

 Aplikácia Companer ponúka : 

 spravovanie úloh a kalendár s rôznymi druhmi upozornení s možnosťou 

zdieľania a zadávania medzi spolupracovníkmi, 

 zdieľanie súborov medzi pracovníkmi a možnosť prikladať ich k jednotlivým 

záznamom, 

 prístup z mobilných zariadení, 

 komunikácia v reálnom čase s možnosťou pridávať alebo odoberať 

spolupracovníkov, 
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 možnosť rozšírenia o ďalšie moduly a pluginy ako sú evidencia produktov, 

tvorba obchodných ponúk, evidencia zákazníkov a podobne. 

Obrázok 5.1: Prostredie aplikácie Companer ( zdroj : www.systemonline.cz ) 

 

5.2.4 IZIO 

 Informačný systém IZIO slúži malým rozvíjajúcim sa firmám a podnikateľom, ktorý 

hľadajú nástroj pre vedenie zákaziek, evidenciu klientov a dodávateľov, sledovanie 

nákladov až po nasledujúcu fakturáciu. Obsahuje moduly pre komunikáciu vo firme, 

zadávanie úloh a pripomienok. Ponúka aj štatistické prehľady a grafy. Pre zaistenie 

mobility ponúka spoločnosť aplikáciu na zariadenia s iOS alebo 

Android.(systemonline.cz,2015) 

5.2.5 Účtovníctvo 

 Podľa charakteristiky informačného systému firmy v kapitole 4.3 firma k vedeniu 

účtovnej agendy využíva program Omega. Táto kapitola sa bude venovať možnostiam 

využitia cloudových riešení v oblasti ekonomického softwaru firmy. 

Rozšírenie súčasného riešenia o cloudové služby 

 Spoločnosť Kros, ktorá program Omega vyvíja, ponúka možnosť jeho rozšírenia 

o online služby pomocou synchronizácie s aplikáciou iKROS. Táto aplikácia je určená 
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k online fakturácii, teda umožňuje používateľovi vystavovať faktúry kdekoľvek 

a z rôznych zariadení, samozrejme za splnenia podmienky internetového pripojenia.  

 

Obrázok 5.2 : Online fakturácia a prehľad o firme iKros + Omega ( zdroj : vlastné spracovanie ) 

 

 Spojenie týchto dvoch aplikácii prináša viaceré výhody ako pre riadiaceho 

pracovníka, tak aj účtovníka. Podstatné vlastnosti tejto služby sú :  

 jednoduchý import faktúr z iKROS do programu Omega a ich následné 

spracovanie pomocou jedného kliknutia, čím odpadá potreba ich ručne 

prepisovať, 

 možnosť spárovania bankových výpisov a úhrad faktúr a prehľadné zobrazenie 

ich aktuálneho stavu a zoznamu neplatičov, 

 detailné prehľady o firme v iKROS po zaúčtovaní nákladov v Omege, teda 

zobrazenie finančných ukazovateľov potrebných pre správne riadenie firmy 

(DPH, hospodársky výsledok) alebo analytické prehľady (členenie nákladov, 

najpredávanejšie produkty). 
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Obrázok 5.3 : Prostredie aplikácie iKros ( zdroj : www.kros.sk/omega ) 

  

 Služba je platená ročne a je možné si vybrať z troch ponúkaných balíkov - Mini, 

Štandard a Premium, ktoré sa líšia možnosťami zobrazenia prehľadov a počtom 

prepojených iKROS firiem. Základný balík Mini je spoplatnený cenou 70,80€ ročne 

a ponúka len základné prehľady ako stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk 

a pokladní. Balík Premium je spoplatnený sumou 178,80€ ročne a ponúka aj prehľady 

pre riadenie a analytické prehľady. 

Prechod na online účtovníctvo Humanet 

 Druhou možnosťou, ktorú by mohla firma MK-Tech s.r.o. využiť je prechod na 

ekonomicko-účtovný software, ponúkaný na princípe cloudovej technológie. 

Najväčším poskytovateľom takejto služby v Slovenskej republike je spoločnosť 

http://www.kros.sk/omega
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Humanet. Ich aplikácia ponúka spracovanie personalistiky, miezd, jednoduchého aj 

podvojného účtovníctva online. Medzi používateľov tejto služby patria malé aj veľké 

firmy a inštitúcie ako napríklad Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Celkovo má Humanet približne 7 000 používateľov.   

 

Obrázok 5.4 : Prostredie aplikácie Humanet ( zdroj : www.humanet.sk) 

 Výhody a nevýhody takéhoto prechodu vyplývajú z podstaty cloud computingu 

a boli spomenuté v predchádzajúcich kapitolách. Na strane výhod je to teda 

dostupnosť na veľkom množstve zariadení, mobilita, aktuálnosť, záloha a cena podľa 

modelu pay-per-use, kedy je možné presne navoliť rozsah prenajímaných služieb. Ako 

nevýhodu je možné spomenúť obavu o prístup k citlivým údajom neoprávneným 

osobám a nevyhnutnosť internetového pripojenia. 

 Z hľadiska bezpečnosti je komunikácia realizovaná zabezpečeným protokolom 

HTTPS, využívajúc SSL certifikát, ktorý bráni zneužitiu pomocou kódovania 

prenášaných účtovných dát. Ďalším bezpečnostným prvkom je autorizácia používateľa 

na základe prístupového mena a hesla. Tretím stupňom ochrany, ktorý zvyšuje 

odolnosť systému je voliteľná e-mailová notifikácia, ktorá v prípade jej zapnutia odošle 

pri každom prihlásení jednorazový bezpečnostný prístupový kód na určenú e-mailovú 

adresu.(Humanet, 2014) 



 

45 

 Aplikácia je spoplatnená mesačne podľa nasledujúceho cenníka : 

 Účtovné položky v účtovníctve – 0,048 € za položku 

 Doklady v module fakturácia – 0,24 € za položku  

 Spracované mzdy – 0,78 € za položku 

Porovnanie cenových ponúk 

 Cena ekonomického softwaru Kros Omega je určená množstvom jednotlivých 

zakúpených modulov a počtom používateľov. Program je možné rozšíriť okrem 

klasického účtovníctva o funkcionality ako CRM, skladové hospodárstvo, alebo knihu 

jázd. Spoločnosť MK-Tech s.r.o. pre svoje potreby využíva základné moduly 

účtovníctvo v cene 417 € a modul fakturácia a obchod v cene 78 €. Aktualizácie 

a poradenstvo sú dostupné po zakúpení tzv. „Balíka podpory na 1 rok“, ktorého cena 

je 20% z aktuálnej cenníkovej ceny programu bez DPH. Cloudový modul „Online 

fakturácia a prehľad o firme“ v rozsahu mini stojí 70,80 € ročne. Firma využíva 

k vedeniu účtovníctva externú pracovníčku a aplikáciu Omega hlavne k fakturácii 

a príprave potrebných podkladov k zaúčtovaniu. 

 V prípade aplikácie Humanet sa cena odvíja od množstva potrebných položiek. 

Keďže primárne sa o účtovníctvo stará externá účtovníčka, bol by počet účtovných 

položiek v aplikácii Humanet približne 100 mesačne. Počet firmou mesačne 

vystavených faktúr je zhruba 20 a spracovaných miezd je 6. Ako je možné vidieť 

v tabuľke 5.3  výsledná cena s týmto počtom položiek by bola 14,28 € mesačne. 

 

 
Účtovné položky 

v účtovníctve 

Doklady 

v module 

fakturácia 

Spracované mzdy Cena spolu 

Cena 0,048 € 0,24 € 0,78 €  

Počet 100 20 6  

Spolu 4,80 € 4,80 € 4,68 € 14,28 € 

 

Tabuľka 5.3 : Mesačný poplatok za aplikáciu Humanet pre potreby firmy MK-Tech s.r.o.  

( zdroj : vlastné spracovanie ) 
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 Kros Omega Humanet 

Licencia 495 € 0 € 

Ročný poplatok* 70,80 € 171,36 € 

Náklady na upgrade* 99,12 € 0 € 

Počet užívateľov 2 neobmedzene 

Cena 1. rok 664,92 € 171,36 € 

Cena 2. rok 169,92 € 171,36 € 

*v prípade aplikácie Omega ide o poplatok za službu „Online fakturácia a prehľad 

o firme“ 

Tabuľka 5.4 : Porovnanie cien programov Omega a Humanet  

( zdroj : vlastné spracovanie ) 

 Cenové porovnanie z tabuľky 5.4 ukazuje výrazný nepomer až 493,56 € medzi 

cenou aplikácii v 1. roku používania, čo je spôsobené nutnosťou zakúpenia licencie 

v prípade klasického účtovného programu Omega. Za aplikáciu po zakúpení už nie je 

potrebné ďalej platiť, ale bez každoročných aktualizácii programu, ako aj legislatívy by 

bol po čase nepoužiteľný. Cena v druhom roku sa teda skladá z poplatku za „Balík 

podpory na 1 rok“ a modulu „Online fakturácia a prehľad o firme“ a dosiahla výšku 

169,92 €. Rozdiel medzi poplatkami v druhom a nasledujúcich rokoch, za predpokladu 

zachovania súčasných cien je teda iba 1,44 €, pričom v prípade Omegy platíme iba za 

aktualizácie a doplnkovú službu a v prípade Humanet za celú aplikáciu. 

 

5.2.6 Autodesk Inventor 

 Softwarová spoločnosť Autodesk sa venuje vývoju aplikácii v oblasti computed 

aided design (CAD), 3D grafiky a vizuálnej post produkcii. Jej známe programy ako 

AutoCAD, Inventor alebo 3ds Max patria k špičke a štandardom vo svojom obore. 

Firma je známa aj svojimi inovativnými prístupmi a je preto pochopiteľné, že sa začala 

v posledných rokoch výrazne venovať možnostiam vylepšenia svojich produktov o 

technológie cloud computingu a taktiež vývoju nových aplikácii, postavených na tejto 

myšlienke. Dnes už prakticky všetky aplikácie tejto spoločnosti ponúkajú možnosť 

využívať výhody služieb cloudu. 
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 Z pohľadu spoločnosti MK-Tech s.r.o. je možné nájsť v portfóliu ponúkaných 

cloudových služieb zaujímavé príležitosti, ktoré by mohli viesť k progresu v rámci 

firemného workflow. S ohľadom na zameranie a potreby spoločnosti budú nižšie 

popísané iba tie cloudové aplikácie a služby, ktoré by mohla firma reálne využiť.  

A360 

 Ide o cloudovú platformu, ktorá zabezpečuje prístup k viacerým službám, určených 

k riešeniu problémov v oblasti spolupráce nad projektmi. Prístup k aplikácii prebieha 

cez webový prehliadač bez potreby inštalácie akýchkoľvek pluginov alebo modulov.  

A360 teda hlavne centralizuje pracovné prostredie do cloudu a ponúka nasledujúce 

možnosti:  

 Zlepšenie spolupráce pomocou prepojenia, organizovania a spravovania 

informácii o tíme a projektoch. Aplikácia umožňuje komentovať, zdieľať, 

tagovať a dokonca aj „likovať“ jednotlivé projekty a súbory. Ponúka kalendár 

prepojený s ostatnými kolegami, ktorý je možné exportovať aj do iných aplikácii 

( napr. Outlook ) a prináša možnosť vytvárania wiki-stránok. 

 2D a 3D prehliadač modelov (obr. 5.5),  pomocou ktorého je možné zobrazovať 

CAD dáta zostáv vrátane stromovej štruktúry poskytuje informácie 

o vlastnostiach jednotlivých komponentov a umožňuje rozpad zostavy na 

ľubovoľnú úroveň. Obsahuje aj vstavaný fotorealistický renderer 3D dát.  

 Podpora viac ako 100 typov projektových a návrhových formátov súborov, 

vrátane konkurenčných a doplnkových napr. kancelárske súbory.  

 Vyhľadávanie a filtrovanie textového obsahu CAD návrhu tzv. deep file search 

 Cloudové úložisko, kde je možné preniesť aj celé adresáre so zostavami, 

keďže pri uploade aplikácia vytvára väzby medzi súbormi. Služba podporuje aj 

iné cloudové úložiská. 

 Prístup k dokumentom z ľubovoľného zariadenia cez webový prehliadač, 

prípadne pomocou aplikácii voľne dostupných pre platformy Android a iOS. 
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Obrázok 5.5 : Prostredie aplikácie A360 ( zdroj : vlastné spracovanie) 

 

 Služba je spoplatnená sumou 10€ mesačne na jedného užívateľa pričom je 

dostupná 30 dňová skúšobná verzia. Pri objednávke služby na rok je cena výhodnejšia 

a to 95 €.   

Configurator 360 

 Táto aplikácia je cloudový web konfigurátor produktov, ktorý umožňuje 

pracovníkom, obchodníkom a koncovým zákazníkom 3D konfiguráciu produktov 

pomocou webového alebo mobilného prístupu. Configurator 360 vytvára interaktívne 

webové katalógy priamo z modelov uploadovaných z programu Inventor, ktoré 

ponúkajú parametrickú konfiguráciu. Obchodníkom, prípadne zákazníkom umožňuje 

jednoducho nakonfigurovať nimi požadovanú variantu výrobku pomocou webového 

prehliadača, alebo mobilného zariadenia a hneď aj možnú objednávku odoslať firme. 

Aplikácia tiež ponúka stiahnutie modelu v širokej škále obrázkových a 3D CAD 

formátov. Katalóg je možné rôzne upravovať od úpravy vzhľadu po nastavenie 

zdieľania iba s pozvanými osobami. 

  Cena služby je 130 € mesačne a pri ročnej viazanosti je to 1,030 €. 
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Rendering in A360 

 Zaujímavou možnosťou rozšírenia programu Inventor o online služby je cloudové 

renderovanie prostredníctvom služby A360. Renderovanie náročnejších zostáv, foto-

realistických modelov, alebo modelov vo vysokom rozlíšení býva často časovo 

náročné, v určitých prípadoch dokonca nemožné zrealizovať pre nedostatočnú 

výpočtovú kapacitu. Toto rozšírenie prináša prakticky skoro neobmedzený výkon, 

úsporu času prípadne nižšie potrebné investície do hardwaru. 

 Spoločnosť Autodesk však službu k prenájmu ponúka iba v prípade zakúpenia 

jednej z ich „Suite“ edícii, ktoré obsahujú viacero aplikácii. Balík v ktorom je obsiahnutý 

Inventor sa nazýva „Product Design Suite“ a jeho cena je 325 € mesačne. Poplatok pri 

ročnej viazanosti je 2 600 €.  

 

5.3  Navrhované riešenie 

 Keďže firma nedisponuje vlastným serverovým zariadením, na ktorom by bolo 

možné vytvoriť novú infraštruktúru s vyššie uvedenými požiadavkami, bolo navrhnuté 

využiť cloud computingové služby. Pre malú firmu akou je MK-Tech s.r.o. je takéto 

riešenie, na rozdiel od on-site riešenia, finančne aj technicky dostupné. V tabuľke 5.5 

je možné vidieť porovnanie vybraných aplikácii pre podporu mobility, workflow, 

riadenia a zdieľania. 

 Po zvážení možnosti návrhov a prezentácii riešení, ktoré by firme mohli vyhovovať 

sa majiteľ rozhodol pre aplikovanie riešenia od spoločnosti Microsoft, teda službu 

Office 365 vo verzii Business Premium. Dôvodom pre prijatie tejto varianty je splnenie 

očakávaných funkcionalít vytýčených v požiadavkách, ktoré by mal tento nástroj 

zvládať. Ďalšími dôvodmi sú zvyk na užívateľské prostredie, ktoré pracovníci dobre 

poznajú, desktopová verzia kancelárskeho balíka a bezproblémová integrácia 

s programom Outlook, cez ktorý prebieha väčšina komunikácie. Aj keď riešenie od 

Google ponúka v podstate rovnaké služby, v prospech Office 365 rozhodili práve tieto 

faktory.  
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 Google Companer Izio Microsoft 

Plány prenájmu 

Google 

Apps 

For 

Work 

Google Apps For 

Work Plus 
12/12 Classic Standard 

Office 365 

Business 

Essentials 

Office 365 

Business 

Premium 

Cena* 4,54 € 9,08 € 9,25 € 14,18 € 3,80 € 9,60 € 

Veľkosť úložiska (v GB) 30 

1000 

(neobmedzene od 5 

užívateľov) 

1 0,5 50 1000 

E-mail 
  

   
 

Podpora mobilných 

zariadení     
 

 

Online kancelársky balík 
  

  
  

Offline kancelársky balík      
 

Ukladanie a zdieľanie 

súborov    
 

  

E-mail 
  

  
  

Kalendár, kontakty, 

úlohy       

Firemná komunikácia 
      

Podniková sociálna 

sieť   
  

  

24/7 support 
  

  
  

CRM   
  

  

Objednávky, fakturácia, 

evidencia cenových 

ponúk a iné pluginy 

  
  

  

* mesačný poplatok za užívateľa s ročným záväzkom bez DPH 

*kurz k prepočtu ceny je 1€ = 27 CZK, 1.1 USD 

Tabuľka 5.5 : Porovnanie cloudových riešení  

( zdroj : vlastné spracovanie ) 

 Riešenia od spoločnosti Izio a Companer sú informačné systémy s mnohými 

užitočnými funkciami (napr. evidencia zákazníkov), ktoré by firma mohla teoreticky 

využiť. Na druhej strane obsahujú veľa funkcii, ktoré ponúkajú aj ekonomicko-

účtovnícke software už  firmou využívaný a zaostávajú v komunikácii, ktorá je primárny 

dôvod, pre ktorý chce spoločnosť MK-tech s.r.o. využívať cloud computingové služby.  

Ostatné dôvody, vďaka ktorým sa firma takto rozhodla, sú tieto: 
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 väčšiu bezpečnosť dát než v súčasnosti, 

 dynamické náklady od počtu užívateľov, 

 nižšie náklady na obstaranie, 

 e-mailová služba Outlook, 

 slovenské prostredie, 

 synchronizácia mobilných zariadení, 

 stála technická podpora, 

 komunikačné služby, 

 veľkosť úložného priestoru, 

 30 dňová skúšobná verzia. 

  Po zvážení výhod a nevýhod obohatenia ekonomicko-účtovníckeho softwaru 

požívaného firmou odporúča táto diplomová práca prechod zo súčasne používanej 

aplikácie Kros Omega na plne cloudovú aplikáciu Humanet, samozrejme až po 

vypršaní aktuálnych zmlúv uzavretých na dobu jedného roka. Dôvody pre toto 

odporučenie sú dva. Prvým sú nepochybné výhody cloudového riešenia, ktoré sú 

popísane v skorších kapitolách, kedy pri takmer rovnakej cene súčasného riešenia 

získa firma lepšie funkcie a požadovaný mobilný prístup. Druhým je nevyužitie 

možnosti Kros Omega, keďže si spoločnosť MK-tech s.r.o. nevedie sama účtovníctvo. 

V tomto prípade im aplikácia Humanet ponúkne riešenie „ušité“ na mieru, ktoré je 

možné v prípade potreby rozširovať, alebo zredukovať.  

 V prípade aplikácie Autodesk Inventor práca odporúča zakúpenie služby A360 pre 

súčasne používaný software. V prípade ak bude firma kupovať ďalšie licencie 

programu Inventor, práca jednoznačne odporúča zakúpenie balíka „Product Design 

Suite“ a to z niekoľkých dôvodov. Od 1.februára roku 2015 prešla spoločnosť Autodesk 

na nový business model a prestala ponúkať možnosť zakúpenia upgradov starých 

verzii na nové. Namiesto toho zaviedla model platenia, ktorý vychádza z podstaty 

cloud computingu tzv. Autodesk Subscription, kedy sa platí za prenájom služby buď 

mesačne, alebo výhodnejšie ročne. Cena jednej licencie programu Inventor je 5,250 € 

bez DPH, pričom cena Product Desing Suite je 2,600 € bez DPH/ročne. Na prvý pohľad 

sa môže zdať finančne nevýhodnejšie zakúpenie subscription licencie, avšak treba 

brať do úvahy nasledujúce fakty : 
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 pri zakúpení klasickej licencie padá možnosť upgradu na novšiu verziu, ktorá 

vychádza každý rok, v prípade subscripiton je upgrade automaticky, 

 balík Product Desing Suite obsahuje okrem samotného programu Inventor aj 

ďalšie veľmi užitočné programy, ide o programy AutoCAD, AutoCAD 

Mechanical, AutoCAD Raster Design, ReCap, Vault Basic, 3ds Max, 

Navisworks Simulate, Showcase, 

 zakúpením subscription licencie získa firma prístup ku skoro všetkým cloud 

computingovým službám, ktoré Autodesk ponúka, konkrétne A360, Fusion 360, 

Rendering 360, Mockup 360 a Remote, 

 využívaním cloudových technológii môže firma v budúcnosti ušetriť pri nákupe 

nových pracovných staníc, ktoré nebudú musieť byť extrémne výkonné, keďže 

výpočty a rendering budú prebiehať online.  

 Pre aplikáciu Configurator 360 vzhľadom na veľkosť firmy a spôsob získavania 

zákazníkov momentálne táto práca nevidí priestor, ale v budúcnosti by mohla oživiť 

webové stránky spoločnosti. 

 Všetky odporúčané riešenia je možné najprv vyskúšať zadarmo po dobu tridsiatich 

dní, počas ktorých firma uvidí ich prínos prípadne nedostatky. 

5.3.1 Ekonomické nároky využitia Office 365 Business Premium 

 Spoločnosť Microsoft v súčasnosti už neponúka klasické desktopové verzie balíka 

Office a plne prešla na produkt Office 365. Ten je dostupný rôznych variantoch, 

optimalizovaných podľa použitia a veľkosti. Na základe prevedenej analýzy a prijatia 

navrhnutého riešenie bolo preto nutné vybrať balík, ktorý bude spoločnosti najlepšie 

vyhovovať.  Podrobné popisy jednotlivých variant sú dostupné na oficiálnych stránkach 

aplikácie Office. 

 Ako optimálne riešenie pre spoločnosť MK-tech s.r.o. bol zvolený balík Office 365 

Business Premium, ktorý ponúka všetky potrebné aplikácie. Cena sa účtuje podľa 

počtu užívateľov, ktorý službu využívajú a prebieha v mesačných intervaloch. Náklady 

na jedného používateľa pri ročnej viazanosti činia 9,60 €, pričom bude firma potrebovať 

6 licencii. Firma najprv využije 30 dennú skúšobnú verziu, ktorá je zdarma. 

 V tabuľke 6.2 je možné vidieť náklady spojené s prevádzkou služieb pre jedného 

a šesť užívateľov a pre porovnanie sú uvedené aj ceny za balík Office 2013 s pevnou 
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licenciou. Cena pri cloudovom riešení je za tri roky vyššia o 813,6 €, treba však brať 

do úvahy fakt, že pevná licencia ponúka iba klasické kancelárske nástroje a riešenie 

Office 365 obsahuje omnoho viac funkcionalít, kvôli ktorým firma o cloude vôbec 

uvažuje. 

Office 365 Business Premium 

 1 Licencia 6 Licencii 
Office 2013 Home and Business 

( 6 licencii ) 

Počiatočné 

náklady 
0 € 0 € 1260 € 

Mesačné náklady 9,60 € 57,6 € 0 € 

Ročné náklady 115,2 € 691,2 € 0 € 

Náklady za 3 

roky 
345,6 € 2073,6 € 1260 € 

Tabuľka 5.6: Náklady na prevádzku Office 365 a MS Office 2013 ( zdroj : vlastné spracovanie ) 

5.3.2 Hodnotenie nákladových variant – metóda TCO 

 Total cost ownership môžeme definovať ako súčet všetkých nákladov súvisiacich 

s kúpou, vlastníctvom, používaním a údržbou určitého produktu. V prípade automobilu 

by to boli okrem nákupnej ceny aj výdaje na pohonné hmoty, pneumatiky, olej 

a podobne, platené počas doby jeho používania.  

 Pri investíciách v oblasti IT infraštruktúry a aplikácii treba počítať s nákladmi 

spojenými s ich vlastníctvom.  

  

Rok Riešenie cloud Riešenie on-premise 

1 691 € 4 264 € 

2 691 € 900 € 

3 691 € 900 € 

4 691 € 1000 € 

5 691€ 1000 € 

Spolu 3455 € 8064 € 

 

Tabuľka 5.7: Náklady na prevádzku cloudu a on-premise riešení ( zdroj : vlastné spracovanie ) 
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Nákladové varianty cloud riešenia sú nasledujúce : 

 TCO1 = 691 € 

 TCO3 = 2073 € 

 TCO5 =  3455 € 

Nákladové varianty v prípade on-premise riešenia sú : 

 TCO1 = 4264 € 

 TCO3 = 6064 € 

 TCO5 =  8064 € 

 Tabuľky vyššie ukazujú porovnanie cloudového riešenia a on presmises 

s rovnakými funkcionalitami. V prípade on-premises je počítané zo zakúpením 

Exchange Server 2013, Windows Server 2012, Office 2013 a hardwarového serveru. 

V prípade cloudu sa počíta s riešením MS Office 365 Business. Najmarkantnejší 

rozdiel je vidieť v prvom roku používania, kedy investičné náklady na zakúpenie on-

premise riešenia výrazne prevyšujú obstarávaciu cenu SaaS riešenia. 

  

Graf 5.1: Porovnanie nákladov cloudu a on-premise riešení ( zdroj : vlastné spracovanie ) 
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5.3.3 Kľúčové prínosy   

Zavedenie Office 365 do spoločnosti MK-tech s.r.o. by malo redukovať niektoré 

súčasne problémy, priniesť nárast spolupráce a zlepšiť poskytovanie služieb 

zákazníkom. Kľúčové prínosy boli definované nasledovne :  

 Navýšenie celkového predaja z dôvodu zefektívnenia práce a nárastu 

produktivity. Používanie Office 365 zabezpečí firme lepšiu komunikáciu, 

kolaboráciu a zdieľanie dokumentov. Za predpokladu aktívneho využívania 

nástrojov, ktoré táto služba ponúka je možné očakávať nárast produktivity 

o približne 6%. 

 Zlepšenie zákazníckeho servisu. Okamžitý prístup k informáciám a dátam 

z akéhokoľvek miesta ( za predpokladu internetového pripojenia ) umožní firme 

lepšie reagovať na požiadavky zákazníkov čo povedie k ich vyššej spokojnosti. 

 Zníženie výdavkov na IT a zhodnotenie týchto financií. 

 Zisk zo zvýšenia celkového obratu firmy. 

 Pre vyčíslenie prínosov bolo uvažované s čistým ročným obratom firmy vo výške 

100 000 €, z ktorého 15% predstavuje zisk. V tabuľkách nižšie je možné nájsť 

podrobné zobrazenie výnosov počas obdobia piatich rokov. 

Rok 1 2 3 4 5 

Zefektívnenie 2.00 % 3.00 % 4.00 % 5.00 % 6.00 % 

Zisk 300 € 450 € 600 € 750 € 900 € 

 

Tabuľka 5.8: Možný zisk z predaja po zavedení SaaS ( zdroj : vlastné spracovanie ) 

 

Rok 1 2 3 4 5 

Zlepšenie 2.00 % 3.00 % 4.00 % 5.00 % 6.00 % 

Zisk 300 € 450 € 600 € 750 € 900 € 

 

Tabuľka 5.9: Možný zisk zo zlepšenia zákazníckeho servisu ( zdroj : vlastné spracovanie ) 
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Rok 1 2 3 4 5 

Zníženie 3.00 % 4.00 % 5.00 % 6.00 % 7.00 % 

Zhodnotenie 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 

Zisk 62.4 € 83.2 € 104 € 124.8 € 145.6 € 

 

Tabuľka 5.10: Možné zníženie nákladov po zavedení SaaS ( zdroj : vlastné spracovanie ) 

 

Rok 1 2 3 4 5 

Zvýšenie 0.00 % 3.00 % 4.00 % 6.00 % 10.00 % 

Zisk 0 € 450 € 600 € 900 € 1500 € 

 

Tabuľka 5.11: Možné zvýšenie obratu po zavedení SaaS ( zdroj : vlastné spracovanie ) 

 

5.3.4 Analýza finančných ukazovateľov 

 Pre lepšie posúdenie výhodnosti investície do cloudovej technológie využijeme 

niektoré metódy hodnotenia investícii. Celkové prínosy, ktoré počas obdobia 5 rokov 

dosiahli sumy 9 970 € a náklady vo výške 3 455 € budú preskúmané metódami doby 

splatenia, výnosnosťou investícii, čistej súčasnej hodnoty a metódou vnútorného 

výnosového percenta. 

Payback – metóda doby splatenia 

 Doba splatenia je také obdobie – počet rokov, za ktorý cash flow prinesie hodnotu 

rovnajúcu sa pôvodným nákladom na investíciu. Dobu splatenia vypočítame podľa 

nasledujúceho vzorca : 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =  
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑢

𝑅𝑜č𝑛ý 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

 Po dosadení výnosov a nákladov by firma mohla dosiahnuť splatenie investície za 

menej ako 5 mesiacov. Doba splácania nižšia ako jeden rok je slušný výsledok, avšak 
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nemusí automaticky znamenať správnosť investície a je nutné ju preskúmať ďalšími 

metódami. 

3 455 € / 9 970 € = 0,345 

0,345 * 12 mesiacov = 4,14 mesiaca 

Metóda ROI - return of investment 

 Ide o hodnotu, na základe ktorej je možné zistiť, ako rýchlo sa vynaložené 

prostriedky na IT projekt vrátia spoločnosti späť. Výpočet návratnosti investícii je pre 

účely analýzy zjednodušený a obsahuje iba kľúčové prínosy a náklady.  

 Ak je hodnota ROI väčšia ako 1 alebo 100%, znamená to, že za merané obdobie 

(v IT je to obvykle obdobie jedného roka alebo troch rokov) sa investícia do projektu 

nielen vrátila, ale už generuje nové prostriedky, poprípade šetrí prostriedky oproti 

pôvodnému stavu (tj. keby k realizácii projektu nedošlo). 

 K výpočtu návratnosti investícii bol použitý nasledujúci vzorec : 

𝑅𝑂𝐼 =  
( 𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑧 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑒 − 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑒 )

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑒
 

 Hodnota výnosnosti investície po troch rokoch je 176 % čo znamená dobrý 

výsledok v prospech riešenia Office 365. 

𝑅𝑂𝐼3 =  
( 1 904 − 691 )

691
= 1,76 

 Pre porovnanie s klasickým riešením je možné v grafe nižšie vidieť evidentný 

rozdiel v prvom roku investície, kde je cloudové riešenie oproti on-premise oveľa 

výhodnejšie. V nasledujúcich rokoch sa však rozdiely medzi riešeniami približujú. Pre 

obdobie piatich rokov dosahuje hodnota ROI cloudového riešenia hodnotu až 398%.  
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Graf 5.2: Návratnosť investícii cloudu a on-premise riešení ( zdroj : vlastné spracovanie ) 

   

 Cloud On-premise 

1 -0,04 -0,84 

2 1,07 0,59 

3 1,76 1,12 

4 2,65 1,52 

5 3,99 2,45 

Spolu 9,43 4,83 
 

Tabuľka 5.12: Návratnosť investícii cloudu a on-premise riešení ( zdroj : vlastné spracovanie ) 

Metóda čistej súčasnej hodnoty – Net present value of investment 

 Použitie metód Payback a ROI neberie do úvahy faktor času a potenciálny risk 

v dlhom období, preto je vhodné preskúmať túto investíciu aj za použitia metódy NPV, 

ktorá faktor času do úvahy berie. Hodnota dnešných peňazí je vyššia než hodnota 

rovnakej čiastky v budúcnosti, preto je vhodné prepočítavať budúce príjmy z investície 

na ich súčasnú hodnotu. Investícia ma zmysel pokiaľ čistá súčasná hodnota vyjde 

kladná. 
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 Vzorec pre výpočet NPV je nasledujúci : 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼𝑁

𝑛

𝑡=1

 

 CF predstavuje súčasnú hodnotu očakávaných výnosov,  

 k je diskontná sadzba 

 t je počet rokov 

 IN označuje náklady na investíciu  

Pre obdobie troch rokov a diskontnou sadzbou vo výške 10% dosiahne NPV hodnotu:  

 𝑁𝑃𝑉 =  
662
1,1

+ 1433

1,1
2 + 1904

1,1
3 − 2073 = 1143,62 

Ako bolo spomenuté vyššie, kladná hodnota indikuje dobrú vhodnosť tejto investície. 

Metóda vnútorného výnosového percenta – Internal rate of return 

 Táto metóda je taktiež založená na princípe súčasnej hodnoty. Rozdiel medzi nimi 

spočíva v tom, že diskontná miera ( WACC ) nie je daná, ale hľadáme takú jej hodnotu, 

pri ktorej sa súčasne očakávané výnosy z investície ( SHCF ) rovnajú súčasnej 

hodnote výdajov na investíciu ( SHIN ). IRR sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca : 

𝑆𝐻𝐶𝐹 = 𝐼𝑁 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 Diskontná miera k je hľadané číslo, preto je nutné postupovať iteratívne a rozdiel 

ľavej a pravej strany rovnice zmenou diskontnej miery postupne znižovať, pokiaľ sa 

nebudú rovnať, teda ak je ich rozdiel nulový. Pokiaľ je hodnota IRR vyššia ako 

diskontná miera použitá v analýze NPV, je možné považovať investíciu za dobrú. 

Hodnota IRR bude vyššia práve vtedy, kedy bude hodnota NPV kladná, preto ju v tejto 

práci nie je potrebné počítať. 

Zhodnotenie 

 Analýza pomocou niekoľkých metód hodnotenia výhodnosti investície ukázala, že 

cloudové riešenie Office 365 od spoločnosti Microsoft by mohla byť pre firmu MK-Tech 

s.r.o. veľmi dobrá investícia. Toto tvrdenie je podporené, vypočítanými hodnotami, 
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ktoré jasne ukazujú, že implementácia SaaS riešenia je dobrý smer investovania 

peňažných prostriedkov firmy. 

 Investícia by bolo možné považovať za vhodnú aj keby boli náklady na jej 

implementáciu 2 krát vyššie. Hodnota ROI pre trojročné obdobie by v takomto prípade 

mala hodnotu 38%. 

 Po 3 rokoch investície 

TCO – náklady 691 € 

Prínosy 1 904 € 

Payback – doba splatenia 0,345 

ROI 176% 

NPV 1 143,62 

 

Tabuľka 5.13: Výsledok finančnej analýzy vhodnosti investície ( zdroj : vlastné spracovanie ) 
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6 Vyhodnotenie navrhovaného riešenia 

 Z prevedených analýz a prieskumu možných riešení vyplynulo, že zavedenie 

cloudových služieb by mohlo malej firme MK-Tech s.r.o. významne pomôcť 

v efektívnosti práce a ďalšom raste. Prechod z doteraz používaného klasického Office 

na Office 365 Business Premium prinesie firme obohatenie aktuálne využívaných 

aplikácii zohľadňujúce požiadavky definované firmou. Kancelárske programy Word a 

Excel budú aktualizované na najnovšie verzie a používaée rovnako ako doteraz k 

vytváraniu potrebných dokumentov, kúpnych zmlúv a podobne. Významný posun 

nastane v zdieľaní a mobilnému prístupu k súborom, keďže všetky budú uložené 

online. Ukladací priestor pre jedného užívateľa je 1 TB, čo je pre potreby firmy úplne 

dostačujúce.  

 Ďalší, v súčasnosti už využívaný program, je Outlook, pomocou ktorého sú 

momentálne iba spravované e-maily. Po prechode na Office 365 získa firma ďalšie 

možnosti jeho využitia v podobne jednoduchého plánovania a zdieľaných priečinkov. 

Pre jedného užívateľa bude k dispozícii 50 GB úložného priestoru a možnosť odosielať 

e-maily s veľkosťou až 25 MB. Plánovanie prebieha pomocou zdieľaných kalendárov, 

kde je možné prehľadne vidieť zaneprázdnenosť pracovníkov a ich postup v plnení 

úloh. Celý proces prebieha samozrejme v cloude, čo znamená prístup zo všetkých 

potrebných zariadení aj mimo kanceláriu. Táto funkcionalita je dôležitá hlavne pre 

majiteľa spoločnosti, ktorý je často v teréne, kde primárne využíva smartphone. V 

prípade potreby zavedenia jednoduchej databázy bude k dispozícii program Access. 

 Cloudový ekonomický systém Humanet prinesie spoločnosti, okrem výhod online 

riešenia aj lepší prehľad o vynaložených nákladoch, ktoré budú rozložené do dlhšieho 

časového obdobia. Na vylepšenie programu Inventor o cloudové služby existuje 

niekoľko možností, z ktorých by firma mohla čerpať výhody, no nie všetky sú pre ňu 

dostupné z finančného hľadiska. Práca odporúča využitie služby A360, ktorá podporí 

mobilitu a spoluprácu medzi zamestnancami a do budúcna prechod na balík Product 

Desing Suite, ktorý v sebe zahŕňa okrem programu Inventor aj ďalšie užitočné 

programy a väčšinu clodových služieb ponúkaných spoločnosťou Autodesk. Ako 

príklad takýchto služieb je možné uviesť Rendering 360, pre renderovanie zostáv 

v prostredí cloudu, ktorý je dostupný iba pri zakúpení tohto balíka. 
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 Do budúcnosti táto práca odporúča firme využívať cloudové technológie, ktoré im 

môžu priniesť významnú konkurenčnú výhodu. Myšlienka cloud computingu, teda 

platenie za prenájom služieb, je pre malú firmu akou je MK-Tech s.r.o. veľmi výhodná, 

pretože im dovoľuje využívať kvalitný najmodernejší software aj s ich obmedzenými 

finančnými prostriedkami.  
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7 Záver 

 Cieľom tejto práce bolo analyzovať súčasný stav IT technológii v spoločnosti MK-

tech s.r.o. a navrhnúť vhodne riešenie na ich vylepšenie, postavených na technológii 

cloud computingu.  

 V teoretickej časti práce bol predstavený a hlbšie preskúmaný pojem cloud 

computing. Na začiatku je táto koncepcia definovaná viacerými autormi a stručne 

načrtnutá jej história. V ďalšej časti sú cloudové modely rozdelené a popísané podľa 

kritérií ako je služba poskytovaná – public, private, community, hybrid cloud a podľa 

služby, ktorú poskytuje – Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure 

as a Service. Druhá časť teoretickej časti je venovaná základným charakteristikám, 

významu a trendom v oblasti cloudu. Obsahuje podrobný opis výhod a nevýhod, 

možné nové hrozby z oblasti bezpečnosti a zoznámenie s pojmom virtualizácia.  

 Praktická časť práce začína analýzou súčasného stavu spoločnosti MK-Tech 

s.r.o.. Analýza sa venuje popisom workflow a organizačnej štruktúry firmy. Nasleduje 

rozbor informačných a komunikačných technológii z hardwarového a softwarového 

hľadiska. V ďalšej podkapitole je priblížená komunikácia a správa dokumentov v rámci 

spoločnosti. Koniec analýzy skúma povedomie o technológii cloud computingu medzi 

zamestnancami a definuje požiadavky na služby, ktoré by mali takéto aplikácie spĺňať. 

 Charakteristika súčasného stavu spoločnosti slúžila ako východiskový bod pre 

spracovanie druhej praktickej časti tejto práce, ktorá hľadá odpoveď na otázku, ako je 

možné vylepšiť IT technológie spoločnosti o cloudové služby. Pomocou prevedených 

analýz firmy a trhu boli nájdené vhodné riešenia, ktoré by spoločnosť MK-Tech s.r.o. 

mohla reálne, ako z finančného, tak technologického hľadiska implementovať do 

svojho IT vybavenia. 

 Všetky ciele, ktoré boli na začiatku práce definované boli dosiahnuté. Podľa 

požiadavkou definovaných firmou bol spracovaný návrh, ktorý ich spĺňa a dopĺňa 

o ďalšie možnosti využitia cloud computingových služieb. Všetky navrhované riešenia 

si môže firma vyskúšať zadarmo počas doby tridsiatich dní. Riziko, kedy by im 

odporúčané služby a aplikácie nevyhovovali je teda minimálne. 
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 Autor práce je presvedčený, že firma využije riešenia, ktoré práca ponúka a bude 

využívať v budúcnosti aj ďalšie nové technológie. Pri spracovaní tejto práce bol 

badateľný  zreteľný posun vo vývoji cloud computingu za posledných niekoľko rokov 

a je jasné, že nielen veľký poskytovatelia, ale aj menší, tuzemskí vidia v tejto 

technológii budúcnosť. Masívne využívanie a vývoj mobilných technológii len 

potvrdzujú domnienku, že o pár rokov budú myšlienky tejto technológie dominovať vo 

svete IT.  
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API Application Programming Interface 
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CDN Content Delivery Network 

CPU Central Processing Unit 
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IS Informační systém 

IT Informační technologie 

MB Megabyte 

OS Operační systém 

PC Personal Computer 

PDF Portable Document Format 
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s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

SQL Structured Query Language 

SW Software 

TB Terabyte 

VM Virtual Machine 

Wifi Wireless fidelity 
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