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Abstrakt 

Táto záverečná práca opisuje absolvovanie bakalárskej odbornej praxe v spoločnosti 

XEVOS Solutions, s.r.o. so sídlom v Ostrave. Cieľom praxe bola spolupráca na vývoji ERP systému 

Biggie v oblasti priameho bankovníctva. V jednotlivých kapitolách popisujem úlohy riešené počas 

praxe. Výsledkom praxe je navrhnutie programu pre automatické sťahovanie a vizualizáciu 

opisovaných transakcií v tejto práci.  
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Abstract 

The completion of the professional bachelor experience in the organization XEVOS 

Solutions, Ltd. placed in Ostrava, is described in this bachelor thesis. The aim of experience was the 

cooperation with the development of  ERP system Biggie, in the area of the direct banking. The tasks 

solved during the practice are described in following chapters. The program designed for the automatic 

download and the visualization of transactions described is the result of this bachelor thesis.  
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Zoznam symbolov a skratiek 

 AJAX – asynchronous JavaScript and XML     

 ASP.NET – Active Server Pages 

 BI – Business Intelligence 

 CSV – Comma Separated Values  

 EDI – Electronic Data Interchange 

 ERP – Enterprise Resource Planning  

 EXE – prípona názvu počítačového súboru, ktorá označuje spustiteľný súbor 

 KB – Komerční banka 

 SQL – Structured Query Language  

 SSL – Secure Sockets Layer 

 SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication  

 URI – Uniform Resource Identifier 

 URL – Uniform Resource Locator 

 XML – eXtensible Markup Language  
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1 Úvod 
Táto bakalárska práca bola vypracovaná formou vykonania bakalárskej odbornej praxe 

v spoločnosti XEVOS Solutions, s.r.o. so sídlom v Ostrave. Hlavnou náplňou praxe bolo, aby študent 

získal nové vedomosti v oblasti informačných technológií a tie bol schopný uplatniť v praxi. Taktiež, 

aby bol prínosom pre spoločnosť a naučil sa pracovať v týme. 

Pred začatím riešenia každej úlohy bolo nutné, aby si študent naštudoval potrebnú 

technológiu a literatúru k nej príslušnú, aby bolo možné úlohy správne vykonať. Práca je členená do 

kapitol a podkapitol, kde je bližšie popísaný profil firmy, zadané úlohy počas praxe a znalosti 

a vedomosti získané počas praxe.    
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2 Profil spoločnosti XEVOS Solutions, s.r.o. 
 

 XEVOS Solutions poskytuje od svojho založenia v roku 2006 komplexné služby v oblasti 

informačných a komunikačných technológií s dôrazom na inovatívnosť a vysokú dostupnosť 

realizovaných riešení. Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na konzultácie, realizácie a správu 

serverov, sieťovej infraštruktúry a klientskych staníc v segmentov firiem pôsobiacich na území celej 

republiky.  

  

V roku 2008 sa špecializácia firmy rozšírila o vývoj webových aplikácií na platforme 

ASP.NET, kde medzi pilotné projekty patrí vývoj webového ERP systému s pridanou hodnotou 

postaveného čisto ako webová aplikácia. Táto expanzia vyústila v roku 2008 založením spoločnosti 

XEVOS Solutions s.r.o. a posilnením týmu o nových členov. Dnes sa orientuje tiež na Business 

Intelligence a inovuje stávajúce aplikácie o funkcie využívajúce BI, viď napr.[3].  
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3 Úlohy riešené počas bakalárskej praxe 
 

V nasledujúcich podkapitolách sa budem zaoberať riešením úloh, ktoré som vykonával počas 

odbornej praxe.    

3.1 Zoznámenie sa s prostredím a pridelenie projektu 

 

Prvou úlohou pre mňa bolo zoznámenie sa s prostredím firmy a novými kolegami. Po 

príchode na pracovisko nasledovala porada v zasadacej miestnosti, na ktorej sa pojednávalo medzi 

všetkými členmi vývojového týmu, kto ako pokračuje so spracovaním zadaných úloh, prípadne im 

bola zadaná nová úloha. Na porade sa riešila časová náročnosť, efektivita a zvolená technológia 

u jednotlivých pracovníkoch s ktorou pracovali. Mne bola pridelená úloha v oblasti priameho 

bankovníctva. Mal som navrhnúť program pre ERP Biggie, ktorý bude spolupracovať s ePlatbami od 

Raiffeisen Bank, bude sťahovať prichádzajúce transakcie a ukladať ich do databázy systému. Neskôr 

som tento program rozšíril aj o sťahovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich transakcií z Komerční 

banky prostredníctvom Přímého kanálu a firemního certifikátu. Pre prácu v týme, keďže som pracoval 

vo vývojom prostredí Visual Studio 2008, som si musel nainštalovať Microsoft Team Foundation 

Server. 

3.2 Spracovanie dokumentu vo formáte CSV 

 

V nasledujúcej podkapitole popíšem dokument formátovaný v CSV a princíp jeho 

spracovania pre jeho využitie v praxi.  

3.2.1 Popis 

 

CSV – Comma Separated Values, je jednoduchý textový dokument, ktorý slúži pre výmenu 

a konverziu dát medzi rôznymi tabuľkovými programami. Dokument pozostáva z riadkov (záznamov), 

v ktorých sú jednotlivé hodnoty oddelené čiarkami alebo bodkočiarkami. Hodnoty môžu byť uzavreté 

do úvodzoviek, čo umožní, aby text mohol obsahovať čiarku. Prvý riadok v súbore CSV môže byť 

záznam hlavičky obsahujúci názvy jednotlivých stĺpcov. Pre tento formát neexistuje priama 

špecifikácia avšak na stránke http://tools.ietf.org/html/rfc4180 sa nachádza jeho popis, viď napr.[4]. 

 

Cieľom spracovania CSV súboru bolo uložiť zoznam všetkých názvov, kódov bank 

a SWIFT kódov (z angl. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) bank 

používaných pre medzi národný platobný styk  v Českej Republike do databázy. Keďže som tento 
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číselník objavil na stránkach Českej národnej banky aj vo formáte CSV, rozhodol som sa napísať 

program, ktorý tento dokument spracuje. 

3.2.2 Riešenie 

Na riešenie problému som využil programovací jazyk C#, v ktorom som počas svojej 

odbornej praxe programoval. Využil som systémovú knižnicu System.IO pre prácu so súbormi. 

Program čítal jednotlivé riadky dokumentu, následne ich v cykle parsroval a jednotlivé hodnoty 

ukladal do databázy systému. 

3.3 Sťahovanie prichádzajúcich transakcií z Raiffeisen Bank 

 

Hlavnou myšlienkou bola evidencia účtovných transakcií v databáze a umožnenie aktérovi 

obsluhujúceho informačný systém, aby mal prehľad nad prichádzajúcimi platbami od zákazníkov. 

Raiffeisen Bank ponuka možnosť sledovania týchto transakcií prostredníctvom služby ePlatby a 

odkazu na Přehled plateb.   

3.3.1 Popis 

Služba ePlatby je rýchly, jednoduchý, prehľadný a bezpečný nástroj pre platby na internete. 

Prehľad platieb je dostupný vo formátoch vhodných pre vizuálnu kontrolu platieb v okne webového 

prehliadača a výstupy z ePlatieb je možné ďalej spracovávať v informačnom systéme, ako sa uvádza v 

[5].  

3.3.2 Riešenie 

Po dôkladnom naštudovaní dokumentácie [1] k službe ePlatby, som navrhol tabuľky 

v databáze MS SQL Server 2008. Keďže účtovné transakcie obsahujú pomerne citlivé dáta, musel som 

dbať na to, aby som nikde neurobil chybu a aby boli všetky údaje dôkladne zabezpečené. Do databázy 

som pridal tiež tabuľky pre konfiguráciu so službou a pre záznam chýb pri prípadnom zlyhaní 

sťahovania. Pretože prehľad platieb sa dynamicky generuje na nasledujúcu URL adresu :  

 

https://serveraddress/owa/shop.getpayments?parameter1=hodnota1&parameter2=hodnota2& ... 

parameter n=hodnota n, 

 
bolo nutné naučiť sa pracovať s triedou WebClient, ktorá poskytuje metódy pre odosielanie a 

príjem dát zo zdrojov identifikovanej URI a je súčasťou knižnice System.Net. Program, ktorý som 

vyvíjal, zaslal ako súčasť URL dotazu sadu nasledujúcich parametrov definujúci filter prehľadu.  

Pre spracovanie transakcií som mal možnosť vybrať si z rôznych formátov výsledného 

súboru. Výber bol realizovaný nastavením parametru, ktorý bol súčasťou dotazu. Zvolil som formát 



 

5 
 

PLAIN, pretože sa jednalo o výstup súboru v CSV, s ktorým som už pred tým pracoval. Jednotlivé 

údaje z výpisu ako dátumy, reťazcové a číselné údajové dátové typy sa museli najprv naformátovať na 

požadovaný typ, aby boli správne uložené v databáze. Tento problém som vyriešil napísaním 

vlastných metód. Nakoniec bol vygenerovaný SQL dotaz typu INSERT, ktorý vkladal záznamy do 

tabuľky databázy. Ak nastal prípad, kedy bol parameter stav príkazu nastavený na hodnotu 0 (platba 

nezrealizovaná), transakcia nebola uložená. Tento prípad mohol nastať napríklad, ak zákazník pri 

platbe nemal na účte dostatočné finančné prostriedky. V prípade, ak ich vložil na účet do dátumu 

splatnosti, tento parameter bol automatický zmenený na hodnotu 2 (platba zrealizovaná).  

Pre efektívnosť a úsporu času, pretože súbor môže obsahovať obrovské množstvo transakcií, 

program zistil dátum kedy bol stiahnutý posledný výpis a začal sťahovať vždy 2 dni pred nim. Bolo 

tomu kvôli kontrole, či náhodou nenastala zmena stavu príkazu, pretože dátum splatnosti u Raiffeisen 

Bank je 2 dni po vytvorení platobného príkazu. Samozrejme,  musel som taktiež ošetriť prípadné 

vzniknuté redundancie záznamov. Tie boli ošetrené pomocou jednoznačného indexu jednotlivých 

záznamov. Celý program bol najskôr overený na testovacích účtoch banky a neskôr bol nasadený na 

reálny účet.                 

3.4 Sťahovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich transakcií 

z Komerční banky 

 

Ďalšou náplňou mojej práce bolo rozšírenie programu o sťahovanie výpisov z inej banky. 

Pretože spoločnosť XEVOS Solutions, s.r.o. spolupracuje s Komerčnou bankou, rozšíril som tento 

program o prehľad transakcií v rámci nej. Komerční banka, taktiež ako Raiffeisen bank, ponúka 

svojím zákazníkom možnosť priameho bankovníctva, prostredníctvom Přímého kanálu.   

3.4.1 Popis 

Přímý kanál je určený podnikateľom, firmám využívajúcim účtovnícke systémy. Je to 

aplikácia jednoduchá na obsluhu užívateľa a umožňuje odosielať a prijímať platobné príkazy 

a sťahovať výpisy priamo z prostredia účtovníckeho systému. Bezpečnosť riešenia služby je 

zabezpečená formou elektronického podpisu a celková komunikácia prebieha na protokole SSL 

(Secure Socket Layer). 

Automatické sťahovanie dát umožňuje firemní certifikát, čo  je súbor, ktorý je možné 

uchovávať na diskete alebo na pevnom disku  počítača (rovnako ako osobný certifikát).  

Firemní certifikát je určený iba pre pasívny prístup k informáciám. Nie je s ním možné 

podpisovať a odosielať platby do banky, na porovnanie viď napríklad [6]. 
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3.4.2 Riešenie 

Aplikácia Přímý kanál umožňuje sťahovanie transakčnej histórie v mnohých formátoch. Po 

konzultácií s vedúcim vývojového týmu sme sa zhodli na tom, že najefektívnejšie bude spracovať   

tieto výpisy z formátu EDI_Best. Pretože EDI (Electronic Data Interchange) je pomerne rozšírený 

formát medzi bankovými inštitúciami, v budúcnosti nebude problém rozšírenia sťahovania transakcií  

pri spoluprácií s inou bankou. „EDI – je výmena informácií využívaním špecializovaných komerčných 

sietí, ktoré poskytujú vysoký stupeň bezpečnosti a dôveryhodnosti. Formát EDI je popísaný americkou 

normou. Je štandardný formát na výmenu obchodných údajov. Je založený na tom, že informácie sú 

posielané pomocou textových reťazcov. Využívajú ju komerčné organizácie v obchodných a 

priemyselných kruhoch, vo výrobe, finančných a bankových operáciách, v turistike, v cestovaní a 

začína sa využívať aj v organizáciách štátnej správy. Prínosy EDI: úspora práce, úspora času, 

redukcia chýb, zníženie nákladov, zlepšenie služieb pre zákazníkov, rozšírenie podnikateľských 

možností“ [2]. Po dôkladnom naštudovaní potrebnej literatúry o súbore v tomto formáte, obsluhe 

Přímého kanálu a firemního certifikátu som nainštaloval aplikáciu, nastavil potrebné parametre pre 

správny chod a pustil sa do práce.  

Prvým úskalím bola požiadavka automatického sťahovania dát. Samotná aplikácia síce ponúka 

možnosť riešenia tohto problému formou naplánovaných úloh v MS Schedule, ale aby sa v praxi vyhlo 

zbytočne zdĺhavému procesu nastavovania rôznych parametrov v jednotlivých aplikáciách, bolo nutné, 

aby sa môj vyvíjaný program o všetko postaral sám. V dokumentácií o obsluhe firemního certifikátu 

som sa dočítal, že sťahovanie transakčnej histórie je zabezpečené formou spustenia aplikácie 

z príkazového riadku s parametrami : pkkb.exe/action=get /mode=cert. Preto som začal riešiť otázku, 

ako umožniť, aby môj program toto dokázal.  

Využil som na to knižnicu System.Diagnostic a triedu ProcessStartInfo. Kvôli zjednoteniu 

s predchádzajúcou aplikáciou som musel upraviť tabuľku databázy do ktorej sa transakcie z oboch 

bank ukladali, lebo formát Best_EDI ponúkal iné množstvo hodnôt. Vybral som  spoločné atribúty 

prípadne tie, o ktoré bol záujem. Pri ich získavaní z dokumentu som musel byť obzvlášť opatrný, lebo 

EDI sa od CSV dokumentu líši tým, že má atribúty oddelené dĺžkami podreťazcov (substringov) 

a jedna nula navyše v čiastke by mohla vyvolať poriadny zmätok na pracovisku. Rovnako ako 

u Raiffeisen Bank, som musel jednotlivé údajové typy správne naformátovať a odstrániť prípadné 

prázdne medzery zo začiatku a konca hodnoty. Program zistil, či sa daný záznam už náhodou 

nenachádza v databáze, aby sa zabránilo vzniknutým redundanciám, ktoré by dokázali vyrobiť nemalé 

problémy. Následne po overení jedinečnosti bol vygenerovaný SQL dotaz typu INSERT, ktorý 

jednotlivé záznamy ukladal do databázy. Celý program bol písaný ako konzolová aplikácia 

v objektovo orientovanom jazyku C#. Po skompilovaní a vytvorení exe súboru, bol tento program 

zaradený medzi naplánované procesy v MS Schedule.                    
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3.5 Zobrazenie jednotlivých výpisov a zjednotenie projektu so 

systémom ERP Biggie 

Nasledovala úloha vybudovania prezentačnej vrstvy celého projektu a zjednotenia 

s informačným systémom ERP Biggie, pretože som prezentačnú vrstvu od začiatku vyvíjal ako 

samostatný projekt. 

3.5.1 Popis 

Požiadavky na vizuálny vzhľad boli, aby :  

• údaje boli spracované formou tabuľky 

• transakcie so stavom kredit boli vyznačené zelenou farbou  

• transakcie so stavom debet vyznačené červenou farbou  

• užívateľ obsluhujúci informačný systém mal možnosť výberu jednotlivých stĺpcov 

na zobrazenie  

• stĺpce v tabuľke sa dali prehadzovať a meniť ich veľkosť  

• bolo umožnené vyhľadávanie pomocou rôznych kritérií  

• bol umožnený výber jednotlivých transakcií pre ďalšie spracovanie  

• pri dvojitom kliku ľavého tlačidla myši alebo po výbere z ponuky pri kliku pravým 

tlačidlom bol zobrazený detail transakcie v pop-up okne internetového prehliadača.           

3.5.2 Riešenie 

Celé riešenie malo byť postavené na technológiách ASP.NET, C#, AJAX, JavaScript 

s použitím komponent od Teleriku [7]. Pretože moje znalosti v technológiách AJAX a JavaScript 

neboli dostatočné, musel som sa im venovať samoštúdiom, aby som bol schopný splniť jednotlivé 

požiadavky. Taktiež som si musel naštudovať jednotlivé programátorské dokumentácie pre používanie 

komponent od firmy Telerik. Po naprogramovaní prezentačnej vrstvy a splnení všetkých požiadaviek 

bol celý projekt testovaný. Po správnej funkčnosti som si z Team Foundation Serveru stiahol 

najnovšiu verziu vyvíjaného informačného systému ERP Biggie na lokálny disk svojho počítača, aby 

som mohol projekty zjednotiť. Vytvoril som si podzáložku v záložke Finance s názvom Banka, na 

ktorú som uplatnil svoju tabuľku s transakciami.               
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4 Znalosti a vedomosti získané počas bakalárskej praxe 
Počas vykonávania bakalárskej odbornej praxe som mal možnosť získať vedomosti v oblasti 

priameho bankovníctva a riešenia platobných príkazov prostredníctvom internetu. Naučil som sa 

spracovávať dokumenty v rôznych formátoch a rozšíril som svoje programátorské znalosti 

v technológiách ako je objektovo orientovaný programovací jazyk C#, architektúra technológie .NET, 

AJAX, JavaScript a taktiež som získal prax práce s komponentmi vyvinutých Telerikom. Dôležitou 

súčasťou praxe bola práca s dátovou časťou vyvíjaného informačného systému, kde som upevnil svoje 

znalosti v návrhu relačných databáz a štandardného jazyka SQL pre manipuláciu a definíciu dát. 

Počas praxe som musel veľa času venovať samoštúdiu princípu fungovania elektronického 

bankovníctva a technológiám ako AJAX a JavaScript, kde neboli moje vedomosti dostatočné pre 

zvládnutie zadávaných úloh počas praxe.        
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5 Záver 
Bakalárska odborná prax bola pre mňa obrovskou skúsenosťou v mojom živote.  

 

Zdokonalil som svoje programovacie vedomosti pre vývoj aplikácií s použitím  rôznych 

technológií, uviedol som sa do problematiky priameho bankovníctva a riešenia sťahovania platobných 

príkazov. Mal som možnosť pracovať v týme a zúčastniť sa celého procesu vyvíjaného softwaru 

a nasadenia v praxi. 

S výberom spoločnosti XEVOS Solutions, s.r.o. som veľmi spokojný. Vedenie a jednotliví 

členovia boli ku mne veľmi prívetiví a kedykoľvek som potreboval s niečím pomôcť, vždy mi ochotne 

poradili. Znalosti získané počas bakalárskej praxe určite využijem pri ďalšom štúdiu a budúcej kariére.         

Cieľom praxe bolo, aby som získal nové vedomosti v oblasti informačných technológií, bol 

prínosom pre spoločnosť a priviedol jej nové riešenia týkajúce sa vyvíjaného informačného systému 

ERP Biggie.   
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