
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 





Abstrakt  

Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenářů s problematikou vyuţití SW nástroje 

pro vedení účetnictví podnikatelského subjektu. Práce v jednotlivých kapitolách seznamuje 

se základními pojmy, které jsou pro tuto oblast klíčové. Dále jsou rozkrývány a popisovány 

kroky a funkce, které jsou nezbytné pro získání základních znalostí obsluhy ekonomického 

systému. Cílem práce je analyzovat vyuţití ekonomického systému Pohoda, porovnat tento 

systém s konkurenčními produkty, které se na našem trhu vyskytují, a zhodnotit výhody 

vyuţití tohoto ekonomického systému v podniku. 

  

 

 

Abstract 

 

The subject of this thesis is to familiarize readers with the issue of use of software tools for 

keeping business entity. The work in each chapter introduces the basic concepts that are key 

for this area. There are also uncovering and described the steps and functions that are 

necessary to obtain basic knowledge of the economic system operation. The aim is to analyze 

the use of economic well-being. Compare this system with competing products that are 

occurring in our market and evaluate the benefits of using this economic system in the 

enterprise. 
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Úvod 

Ekonomické systémy prošly za poslední desetiletí rozsáhlým vývojem, od jednoduchých 

aplikací po komplexní balíky rozsáhlých funkcí, u kterých je moţné propojení s dalšími 

podnikovými aplikacemi. Na trhu je dnes celá řada ekonomických systémů, které čekají 

na své uţivatele v takové podobě, aby co nejlépe vyhovovaly jejich potřebám.  

Hlavní příčinou vývoje a zdokonalování účetních forem a technik vedení účetnictví byl fakt, 

ţe stávající technologie zpracování účetních dat nebyla schopna vytvořit optimální řešení tří 

základních poţadavků, kterými jsou kvalita, nízké náklady a rychlost. Doprovodným jevem 

tohoto vývoje byla řada revolučních změn v technologii vedení účetnictví, která prošla 

od ručně vedeného účetnictví přes mechanické zpracování dat aţ po moderní zpracování 

účetních dat pomocí speciálních ekonomických systémů. 

Práce s ekonomickou agendou podniku prostřednictvím počítače přináší řadu výhod, práce 

se stane mnohem příjemnější a rychlejší a nevyţaduje od obsluhujících osob takové mnoţství 

znalostí jako při klasickém vedení účetnictví. Nicméně, i kdyţ program řadu věcí udělá sám 

nebo řadu věcí během práce napovídá, nelze podceňovat znalost problematiky účetnictví. 

Jednou z nejdůleţitějších věcí je, ţe uţivatel programu má kdykoliv moţnost analyzovat stav 

své firmy, a to většinou pouze stiskem jednoho tlačítka. Dříve by pro vytvoření těchto analýz 

byly potřeba značně náročné výpočty, zvláště pak při větším mnoţství vstupních dat. Tyto 

ekonomické systémy se od běţných programů liší tím, ţe musí pruţně reagovat na změny 

legislativy, musí být řízeny poţadavky klientů, kteří ve většině případů chtějí relativně 

jednoduchý software, který umoţňuje do hloubky sledovat a plnit jejich potřeby, současně by 

měl být hardwarově nenáročný a zbytečně svého uţivatele finančně nezatíţit. Na základě 

těchto poţadavků musí vývoj takového ekonomického systému probíhat v podstatě 

nepřetrţitě. Téma vyuţití SW nástroje pro vedení účetnictví podnikatelského subjektu jsem  

si vybrala z důvodu mého zájmu o moderní způsoby vedení a zpracování účetnictví, ráda bych 

získala přehled o dostupných produktech a jejich funkcích na našem trhu. K podrobnějšímu 

popisu byl vybrán ekonomický systém POHODA od společnosti Stormware s.r.o.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat vyuţití ekonomického systému Pohoda, který 

pokrývá celou problematiku řízení účetní jednotky. Dalším záměrem je porovnávání tohoto 

ekonomického systému s konkurenčními produkty, zhodnocení výhod vyuţití tohoto 

ekonomického systému v podniku.  
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1. Účetnictví podnikatelského subjektu 

 

1.1 Stručná historie účetnictví 

Datum vzniku účetnictví nelze přesně stanovit. Zmínky o jeho existenci se objevují 

od počátku civilizace, jako důsledek potřeby vytvářet záznamy o mnoţství a poměrných 

cenách zejména zemědělských produktů, později, s rozvojem obchodu, i dalších komodit. 

Za ,,otce účetnictví‘‘ bývá povaţován italský matematik a mnich Luca Bartolemes Pacioli 

(1445-1517). Tento matematik sepsal během svého ţivota několik publikací, z nichţ 

nejvýznamnější je jeho dílo – Vše o aritmetice, geometrii, poměrech a úměrách, vydané 

v Benátkách roku 1494. V této publikaci kodifikuje účetní metody, které se v praxi vyţívaly 

nejméně dvě století. Luca Bartolemes Pacioli jako první popsal systém podvojného účetnictví, 

které je známé také jako benátská metoda účtování. Vedení účetních knih se s postupným 

vývojem stalo povinné, zejména kvůli zjištění stavu majetku a kapitálu, situace podniku, či 

kvůli finančním a daňovým úřadům státu. K největšímu rozvoji účetnictví dochází v 16. aţ 

18. století. 

 

1.2 Základní funkce účetnictví 

Základní funkcí účetnictví je poskytovat uţivatelům spolehlivé informace o finančním stavu 

příslušné organizace, o jejím hospodářském výsledku, o plnění rozpočtu, o stavu majetku a 

závazků a jejich zdrojů za určité časové období, jimţ je účetní období. Informace, které jsou 

z účetnictví získány, mohou vyuţívat úvěrující osoby, investoři, zaměstnanci, dodavatelé, 

zákaznici, vláda i veřejnost. [5] 

 

1.3 Právní úprava účetnictví v ČR 

Základním stavebním prvkem pro úpravu účetnictví v České republice je Zákon o účetnictví. 

Dalšími důleţitými právními úpravami finančního účetnictví jsou Obchodní zákoník, 

prováděcí vyhlášky k Zákonu o účetnictví, České účetní standardy, normy upravující daně, 

cla, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, obchodně a občansko právní, daňové, pracovně 

právní vztahy a další. 
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Zákon o účetnictví 

Obsahem tohoto zákona je stanovení rozsahu a způsobu vedení účetnictví a poţadavky  

na jeho průkaznost, podmínky pro vedení účetního záznamu v písemné nebo technické formě 

apod.  

V souladu s touto koncepcí upravuje Zákon o účetnictví zejména tyto oblasti: 

- kdo je účetní jednotkou, 

- předmět účetnictví, 

- rozsah účetního období, 

- okamţik vzniku a zániku povinnosti vést účetnictví, 

- povinnost dodrţovat při vedení účetnictví směrné účtové osnovy, uspořádání a označování   

  poloţek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a dále dodrţovat účetní metody,  

  například způsoby oceňování a jejich pouţití, 

- obecné povinnosti vedení účetnictví, 

- vymezení účetních jednotek, které mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, 

- náleţitosti účetních dokladů a účetních zápisů, 

- výčet a minimální obsah účetních knih v účetnictví a postavení a obsah směrné účtové  

  osnovy, 

- okamţik otevíraní a uzavírání účetních knih, 

- způsoby oceňování majetků a závazků, 

- inventarizace majetku a závazků, 

- úschova účetních písemností, 

- zvláštní ustanovení o účetních záznamech včetně jejich oprav. [7] 

 

Prováděcí vyhlášky k Zákonu o účetnictví 

 K základním funkcím vyhlášek Ministerstva financí ČR patří definování obsahu, struktury a 

způsobu sestavení účetní závěrky. [7] 

 

České účetní standardy 

Účelem jejich vydání bylo docílení souladu při pouţití účetních metod účetními jednotkami. 

Obsahem těchto standardů je popis postupů účtování nebo metod účtování. Obsah nesmí být 

v rozporu se Zákonem o účetnictví ani ostatních právních předpisů a nesmí obcházet jejich 

účel. [7] 
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Ostatní právní předpisy 

Jedná se o právní předpisy (uvedené výše), jejichţ úkolem je úprava obsahové stránky 

účetních operací, např. za jakých podmínek k účetní operaci dochází ( Obchodní zákoník - 

podmínky uzavření kupní smlouvy) či jakým způsobem zjistit výši (ocenění) určité operace 

(např. Zákon o dani z příjmů stanovuje postup výpočtu daně z příjmů právnických osob). 

 

1.4 Základní pojmy v účetnictví 

1.4.1 Účetní jednotky 

Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o 

nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.  

Účetní jednotky účtují podvojným způsobem zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem 

účetnictví, do období, s nímţ tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.  Není-li moţno tuto 

zásadu dodrţet, mohou účtovat i v účetním období, v němţ zjistily uvedené skutečnosti. [13] 

 

1.4.2 Účetní období 

Účetním obdobím je nepřetrţitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno 

jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem
1
 

 

Účetní jednotky jsou povinny dodrţovat při vedení účetnictví zejména směrnou účtovou 

osnovu, uspořádání a označování poloţek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, 

obsahové vymezení těchto závěrek, účetní metody a ostatní podmínky vedení účetnictví 

stanovené prováděcími právními předpisy. 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho 

základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky.[13] 

 

                                                 
1
 Hospodářským rokem je účetní období, které můţe začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, neţ je leden. 
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1.4.3 Účetní uzávěrka 

Sestavením účetní uzávěrky v účetní jednotce vrcholí účetní práce za celé účetní období. 

Účetní práce zahrnují běţné účetní zápisy podle účetních dokladů, přezkoušení jejich 

správnosti, uzavření syntetických účtů na závěrkové účty. Před sestavením účetní závěrky je 

třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihy.  

Postup prací při uzavírání účetních knih 

Inventarizace majetku a zdrojů krytí majetků 

   a) vyúčtování inventurních rozdílů na základě výsledků fyzických inventur (mank,  

       přebytků), 

   b) vyúčtování inventurních rozdílů na základě výsledků dokladových inventur. 

Inventarizací účetní jednotky zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda 

zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. [5] 

Zaúčtování účetních operací na konci účetního období a kontrola jejich úplnosti a 

správnosti, mezi které patří například kontrola 

    a) vyúčtování dohadných položek 

Dohadných položek se využívá, když víme, čeho se situace věcně týká, známe období, do 

kterého operace náleží, ale neznáme částku.  

    b) doúčtování časového rozlišení nákladů a výnosů, 

Náklady příštích období - náklad, který věcně patří z části nebo celý do příštího období,   

přičemž výdaj se uskutečnil v běžném účetním období. 

Výdaje příštích období - náklady, které vznikly v běžném účetním období, ale k výdaji        

dojde v příštích obdobích. 

Výnosy příštích období - příjem, který se uskutečnil v běžném účetním období, ale věcně  

 patří do výnosů  příštích období. 

Příjmy příštích období - výnos patří do běžného období, příjem nastane v příštím období. 

   c) vyúčtování opravných položek k majetku 

Opravné položky se tvoří se k majetku účetní jednotky v zájmu dodržování tzv. zásady  

opatrnosti, tato zásada zjednodušeně řečeno říká, že podnik by měl ve svém účetnictví 

zobrazit i potenciální „hrozící“ rizika. [5] 

  d) doúčtování rezerv, 

  e) vypořádání peněz na cestě, materiálu na cestě, zboží na cestě atd., 

  f) proúčtování výsledků přepočtů kurzových rozdílů k rozvahovému dni. 

 K datu účetní závěrky je potřeba provést přepočet cizí měny na měnu domácí, provádí se u 
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pohledávek, závazků, podílů, cenných papírů, derivátů, cenin, devizových hodnot, opravných 

položek, rezerv. 

   g) proúčtování ocenění vybraných složek majetku reálnou hodnotou 

Provedení daňové analýzy  

   a) výpočet a proúčtování odložené daně, 

   b) proúčtování daně z příjmu splatné. 

Sestavení účetní závěrky. 

1.4.4 Účetní závěrka 

Účetní závěrka je výstupem účetní uzávěrky. Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v 

plném nebo zjednodušeném rozsahu.  

Účetní závěrka v plném rozsahu je tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztráty (výsledovkou), 

přílohou, přehledem o peněţních tocích a přehledem o změnách vlastního kapitálu. 

 

Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu je tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztráty 

(výsledovkou) a přílohou. 

Rozvaha 

Představuje účetní výkaz, který podává souhrnně přehled o stavu majetku účetní jednotky 

k určitému dnu, ze dvou hledisek z hlediska věcného sloţení (aktiva) a z hlediska zdrojů krytí 

(pasiva). 

Výkaz zisku a ztráty 

Bývá označován také jako výsledovka. Podává informace o výsledku hospodaření za určité 

období tím, ţe se porovnají všechny výnosy s náklady účetní jednotky. 

Příloha k účetní závěrce 

Vysvětluje a doplňuje informace, které se týkají rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Klíčovým účelem tohoto výkazu, je podat podrobnější informace o vlastním kapitálu. Podává 

informace o změnách vlastního kapitálu za určité období. 

Přehled o peněžních tocích 

Bývá znám také jako výkazem o cash - flow. Úkolem cash - flow je podání podrobnějších 

informací o přírůstcích a úbytcích peněţních prostředků. Sestavuje se přímou nebo nepřímou 

metodou. 

Nestanoví-li tento zákon jinak, ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku 

účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 
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Účetní závěrku v plném rozsahu sestavují firmy, jestliţe podléhají auditu a to jsou obchodní 

společnosti a druţstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějţ se účetní 

závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo jiţ 

dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií, u akciové společnosti alespoň jedno.[13] 

 

Kriteria pro ÚJ, které mají povinnost auditu: 

a) úhrn rozvahy více neţ 40 mil. Kč, 

b) čistý obrat více neţ 80 mil. Kč, 

c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců více neţ 50 osob. 

 

1.4.5 Výroční zpráva 

Účetní jednotky, které mají povinnost nechat si svou účetní závěrku ověřit auditorem, jsou 

povinny vyhotovit také výroční zprávu.  

Výroční zpráva je ukládána účetními jednotkami do sbírky listin v obchodním rejstříku, 

vedenou rejstříkovým soudem. Podává cenné informace různým subjektům o dané účetní 

jednotce v časové řadě. 
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2. Informační systém 

 

Důleţitými nástroji podniku jsou informační systémy, které napomáhají podnikům efektivně 

fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola se bude věnovat základním pojmům a architektuře 

informačních systémů.  

 

2.1 Základní pojmy 

Informační systém IS 

Je komplexem prvků, které jsou vzájemně propojeny informačními vazbami. Prvky systémů 

tvoří nejen informace, ale také informační technologie, lidé, organizace práce a řízení chodu 

systému. Potřeba kvalitního informačního systému je vyvolaná charakterem současného 

hospodářského prostředí. Informace (znalosti) jsou v dnešní době jedním z nejcennějších 

zdrojů podniku. [10] 

 

Informační technologie IT 

Zahrnují technické a programové prostředky i jejich metodické a znalostní zázemí, které 

slouţí ke zpracování a poskytování informací. Informační systémy a technologie jsou 

vyuţívány ke sběru, uchování, přenosu a dalšímu zpracování dat, pro účely tvorby a 

prezentace informací. Informace se poté vyuţívají na různých úrovních řízení podniku. 

Zvládnutí a porozumění informačním systémům a informačním technologiím, je nutnou 

podmínkou úspěšnosti manaţerů ve všech oblastech hospodářské činnosti. [10] 

 

Struktury podniku 

Moderní podnik musí být vybaven interní a externí strukturou. 

Interní struktura IS/IT 

Umoţňuje propojení pracovníků podniku na všech úrovních řízení, dále umoţňuje vzájemnou 

komunikaci a zpřístupnění aktuálních informací. 

Externí struktura IS/IT 

Díky této struktuře můţe podnik provádět efektivní výměnu informací s obchodními partery a 

dále umoţňuje napojení na externí informační zdroje. 
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Informační strategie 

Je výstupem strategického řízení IS/IT. Hlavním cílem informačních strategií je optimální 

podpora podnikových cílů a podnikových procesů za pomoci informačních technologii. 

 

2.2 Architektura IS 

Je vyjádření celkové koncepce informačního systému, ve které je zahrnuta budoucí podoba 

systému, komponenty, vazby mezi nimi a okolím podniku a také stávající organizační 

struktura podniku. 

 

Požadavky na architekturu IS 

a) Vysoká úroveň abstrakce 

b) Podpora hardwarové, softwarové a datové integrace 

- data jsou uloţena pouze jednou a jsou přístupná všem aplikacím, 

- uţivatelské rozhraní se drţí určitých standardů,  

- jednotlivé SW moduly spolu komunikují a spolupracují. 

c) Systém musí být rozšiřitelný 

- nebude problémem rozšíření stávajícího systému o další komponenty, 

- některé určité konstanty jsou nastavitelné přes uţivatelské rozhraní. 

    (např. změna sazby DPH) 

d) Efektivní a spolehlivé zpracování dat 

e) Strategické cíle podniku jsou podporovány architekturou 

- trendem bývá, zvyšování kvality výrobků, sluţeb, sniţování nákladů, zlepšení dobrého    

  jména firmy, 

- architektura by měla byt tedy tvořena mimo odborníky na IS, také manaţery. 
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Globální architektura 

 

Obrázek 1 - Základní bloky globální architektury 

 

TPS ( Transaction Processing System) 

Představuje druhy činnosti podniku na úrovni operativního řízení. Hlavním poţadavkem je 

vysoká rychlost a spolehlivost. 

Do této oblasti spadá pořizování dat, jejich aktualizace, evidence a základní přehledy. 

 

MIS (Management Information System) 

Slouţí k podpoře taktického řízení podniku. Na základě upravených dat z TPS umoţňuje řídit 

a kontrolovat primární podnikové aktivity. Provádějí se zde analýzy, zpracovávají se zprávy a 

přehledy. 

Důleţitý faktor je zde kvalita vyuţívaných metod, nástrojů a správná volba aplikačního 

softwaru. 

Na této úrovni se řeší oblasti, které se týkají analýzy, modelování, plánování např. marketing, 

ekonomické aplikace (účetnictví, mzdy, finanční řízení). 

 

EIS ( Executive Information System) 

Aplikace, které jsou určeny ke strategickému řízení (dlouhodobý horizont) podniku a  

na podporu vrcholového vedení. Vyuţívá data z externích zdrojů a TPS a MIS. 

 

Kancelářské systémy 

OIS (Office Information System) obsahuje sadu aplikací na podporu kancelářských prací. 

Komunikace s okolím 

EDI (Electronic Data Interchange) 
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Obsahuje aplikace, které zajišťují elektronickou komunikaci s okolím podniku (např. 

dodavatelé, odběratelé, banky). Zde se v hojné míře vyuţívá moţností poskytovaných sítí 

Internet. 

 

2.3 Databázové systémy 

Nedílnou součástí IS jsou databázové systémy. Pro lepší představu, pro zpracování dat  

na počítači je potřeba mít nějaké uloţiště dat a program, který bude moci taková data číst a 

zpracovávat, takto by se velice jednoduše dalo popsat, co to databázový systém je. 

 

Nyní trochu odborněji, veškerá data jsou shrnuta do jednoho prostoru - báze dat a k tomuto 

datovému uloţišti je vytvořen programový systém, který umoţňuje přístup k datům - systém 

řízení báze dat a zpřístupňuje pomocí jednoduchého a jednotného rozhraní data všem 

aplikacím. Databázový systém je tedy souhrnem báze dat a příslušného systému řízení báze 

dat. 

 

Mezi nejvyuţívanější databázové systémy pro malé a střední podniky, na které se tato práce 

zaměřuje, patří Microsoft Access a Microsoft SQL Server. 

 

Microsoft Access a Microsoft SQL Server 

Microsoft Access poskytuje jeden z nejjednodušších přístupů k databázím. A to nejen svou 

dostupností, jelikoţ je součástí sady Microsoft Office, ale hlavně tím, ţe umoţňuje 

formulářové dotazy a tedy není potřeba přímo programovat v jazyku SQL. K nevýhodám 

bezesporu patří například jeho omezená velikostí databáze či počet současných přístupů, to 

vše odpadá u Microsoft SQL Server, kde je také mnohem lepší zabezpečení, ale vyţaduje 

profesionální přístup. 
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3. Informační systém - POHODA 

 

Bez informačního a elektronického účetního systému se dnes neobejde téměř ţádná firma. 

Na trhu existuje několik desítek firem nabízejících své produkty v různých alternativách. 

Pro tuto kapitolu a ukázku, jak takový systém pracuje, byl vybrán program společnosti 

Stormware s.r.o. Tento systém určitě patří k systémům, které budou pro řadu lidí přínosem, 

který jim zaručí bezpečný a přizpůsobivý systém, šetřící jejich čas, systém, s nímţ se stane 

práce komfortnější. 

3.1 STORMWARE s.r.o. 

Společnost STORMWARE s.r.o., je česká softwarová společnost působící jiţ 19 let na trhu 

aplikací pro kanceláře a domácnosti. Jako první v České republice představila v roce 1995 

účetní software vytvořený pro tehdy nastupující platformu Windows 95. Nabídku společnosti 

tvoří portfolio vzájemně se doplňujících produktů a kompletní škála sluţeb zákaznické 

podpory, od bezplatných informací dostupných na internetu přes podporu prostřednictvím 

telefonu a e-mailu aţ po širokou nabídku odborných školení a servisních sluţeb. V současné 

době STORMWARE zaměstnává více neţ 130 kreativních lidí, sídlí v Jihlavě a má pobočky 

v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Liberci, Plzni a Olomouci. V pobočkách slovenské 

sesterské společnosti v Bratislavě, Zvolenu a Košicích pracuje dalších více neţ 20 

zaměstnanců. STORMWARE je významným partnerem společnosti Microsoft.  Je drţitelem 

certifikátu systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2008 jak v oblasti návrhu, vývoje, 

implementace a podpory softwarových produktů, tak v oblasti organizace a provádění 

seminářů a kurzů. [14] 

 

3.2 POHODA 

Program POHODA od společnosti STORMWARE s.r.o., je komplexní účetní a ekonomický 

software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Umoţňuje vést 

účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově 

neutrální a je vhodný nejen pro ţivnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají 

obchodem a poskytováním sluţeb, ale i pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a 

neziskové organizace. Základem systému je propracovaný adresář a řada agend 

pro komplexní řízení firmy. Příkladem Je moţné jmenovat například agendy faktur, Banka, 
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Pokladna, Majetek, Sklady atd. Systém umoţňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, účtování 

zásob metodou A i B a zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců. Zvládne 

pobočkové zpracování dat, homebanking, obchodování na internetu i prodej zásob pomocí 

vestavěné prodejny nebo pomocí modulu pro offline maloobchodní prodej. Podporuje cizí 

měny včetně automatického načítání kurzového lístku. Umoţňuje sledování salda a finanční 

analýzu. [14] 

 

POHODA existuje v několika verzích, po důkladném rozmyšlení a analyzování všech kriterii 

výběru, je moţné zvolit některou z níţe uvedených verzí.  

 

Druhy verzí účetního systému POHODA: 

POHODA Mini, POHODA Lite, POHODA Jazz, POHODA Standard, POHODA Profi, 

POHODA  Premium, POHODA Komplet. 

Jedná-li se o větší společnost s vyššími nároky na výkon a bezpečnost systému a v něm 

obsaţených dat je moţné vyuţít POHODU E1 nebo POHODU SQL. 

 

V současné době, je moţné také vyuţít novinku POHODA BI ( business intelligence ), která 

získala ocenění IT produkt roku 2012 v kategorii podnikový software. Tato novinka je řešení 

pro analýzu a reporting dat určené hlavně uţivatelům ekonomicko - informačního systému 

POHODA. Pracovat s ním mohou firmy všech velikostí a uplatní se ve všech oborech 

podnikání.  

Pro uţivatele tohoto řešení je klíčové, ţe mohou vyhodnocovat data za více účetních období i 

pro více firem, s různou hloubkou podrobnosti, pro jakékoliv středisko, činnost nebo zakázku. 

POHODA BI tak sjednocuje data napříč celou společností a pomáhá s vytvářením firemních 

plánů a strategií. [14] 
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4.  Práce v systému Pohoda 

Tato kapitola má za úkol představit na verzi POHODA Komplet Start, jak takový účetní 

systém funguje, jaké kroky je potřeba provést, neţ se začne samotná práce se systémem. 

V této diplomové práci jsou uvedeny a ukázány pouze informace, které jsou potřebné 

pro zvládnutí základních funkcí v programu POHODA. 

Pro lepší názornost níţe vysvětlovaných kroků je tato kapitola doplněna i názornými obrázky, 

které byly mnou vytvořeny během práce v systému POHODA. 

 

4.1 Aktivace  

Po úvodní instalaci, která je obdobná, jako při instalaci běţných programů, kde průvodce vede 

uţivatele, krok po kroku, je potřeba program aktivovat. Po prvotním otevření programu, se 

spustí průvodce aktivací. Po úspěšném aktivování se jiţ znovu nebude zobrazovat. Podle 

údajů o počtu povolených počítačů v licenční smlouvě je dovoleno software instalovat, 

aktivovat a pouţívat. 

 

4.2 Zavedení účetní jednotky 

Program vede uţivatele krok po kroku. Jakmile vyskočí na obrazovce okno - Průvodce 

zavedením účetní jednotky, vybere se jedna z nabízených moţností, jak je vidět na obrázku 

1. Po zvolení poţadovaného typu účetní jednotky je potřeba také zvolit, zda-li je potřeba 

převést databázi či nikoliv (například ze starší verze).  

 

Obrázek 2 - Průvodce zavedením účetní jednotky 
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Dalším důleţitým krokem je vyplnění základních informací o účetní jednotce do agendy 

účetní jednotky, která se nachází na hlavní nabídce - Soubor nebo se objeví po pouţití 

klávesové zkratky CTRL+U.  

 

 

Obrázek 3 - Formulář agendy 

 

4.3 Nastavení 

 

Jakmile je zaloţena nová účetní jednotka, je potřeba nastavit základní informace v oblasti 

přístupových práv, globálního nastavení, legislativy a uživatelského nastavení. Tyto 

informace se nastaví tak, ţe se na hlavní nabídce zvolí pole Nastavení, po rozbalení nabídky 

se vybere oblast, kterou je potřeba upravit. Tomuto nastavení by se měla věnovat maximální 

pozornost, neboť ovlivňuje chod celé práce v systému. 

 

 

Obrázek 4 - Nastavení 
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Přístupová práva 

Zde administrátor zavede nové uţivatele a stanoví jim jejich pravomoc a přístupová práva. 

Této funkce je dobré vyuţít vţdy, kdyţ se systémem pracuje více osob nebo kdyţ je potřeba, 

aby na dokladech bylo uvedeno jméno uţivatele, který doklad vystavil. 

Globální nastavení 

Toto nastavení slouţí pro obecnou konfiguraci účetní jednotky. Skládá se z několika poloţek 

a je společné pro všechny uţivatele. Kaţdý uţivatel si v jednotlivých poloţkách podle svých 

potřeb nastaví, co sám nejlépe vyuţije pro svou činnost.  

Legislativa 

Zde je zobrazena legislativa platná pro daný rok. Je společností Stormware přednastavena, 

v případě, ţe dojde ke změnám v daném roce, je potřeba provést aktualizaci, a to buď 

automaticky prostřednictvím aktualizačního souboru POHODA.leg., nahraje se do sloţky 

POHODA- Data a po spuštění se provede import nebo se mohou zapsat nové hodnoty ručně. 

Uživatelská nastavení 

Toto nastavené platí pro přihlášeného uţivatele, který si můţe upravit jednotlivé volby podle 

svých potřeb. Jsou zde například moţnosti nastavení pokladny, banky, vydaných a přijatých 

faktur či třeba barevné rozlišení agend nebo emailové sluţby. 

Hotovostní pokladny  

Slouţí pro zadání základních parametrů o pokladnách, které budou vyuţívány. Je zde také 

moţnost označit osobu, která bude mít funkci pokladníka, toto je moţné učinit zvolením 

povelu Nastavení, které je umístěno na hlavní nabídce, poté se vybere pole Hotovostní 

pokladny.  V agendě Účetnictví - Pokladna  je následně nutné nastavit počáteční stav 

pokladny. 

 

 

Obrázek 5 - Hotovostní pokladny 
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Bankovní účty 

Do této agendy se zapisují bankovní účty, které bude daná účetní jednotka vyuţívat, i zde je 

nutné nastavit počáteční stavy účtů obdobným způsobem jako při nastavení počátečního stavu 

u pokladny, jen místo pokladny se vybere Banka.  

Seznamy  

Je dobré si prohlédnout z nabídky Nastavení- Seznamy, ve kterých jsou poloţky jako číselné 

řady, členění DPH, střediska, činnosti, zakázky, kódy bank, platební tituly, konstantní 

symboly, měrné jednotky, formy úhrady, vyřízení reklamací, cizí měny a kurzový lístek. 

 

 

Obrázek 6 - Seznamy 

 

 

V nabídce Zobrazit je moţné upravit vzhled programu. 

 

4.4 Adresář a Události 

 

Adresář 

Do adresáře je moţné zapisovat dva typy záznamů - adresu firmy a kontaktní osoby pro tuto 

firmu. Díky této agendě je moţné efektivním způsobem vytvářet adresář obchodních partnerů. 

 

a) Adresa firmy 

Jak je patrné z obrázku 6, jsou k dispozici pole na vyplnění adresy a kontaktních údajů firmy. 
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Obrázek 7 - Adresář 

Adresu je moţné vyplnit ručně anebo pomocí zadání IČ, načtením z informačního systému 

ARES.  

Prostřednictvím informačního sytému VIES je moţné ověřit platnost DIČ přiděleného pro 

účely DPH v jednotlivých členských státech EU. 

Program POHODA také umoţňuje nastavení funkce, která při vloţení adresy do agend 

vydané faktury, ostatní pohledávky a přijaté faktury zajistí, aby systém ověřoval, zda 

nezaplacené pohledávky nepřevýší určenou částku- pole KREDIT. 

 

Také je moţné jednotlivým odběratelům a dodavatelům přidělit jiné počty dnů splatnosti 

faktur, neţ ty, které jsou uvedeny v sekci splatnost pohledávek v globálním nastavení, toto lze 

učinit přes pole Splatno. 

Pole Zpráva se vyuţívá v případě, jestliţe je potřeba, aby při vloţení adres do dokladů bylo 

zobrazeno nějaké sdělení. 

Také je zde moţnost nastavit adresní klíče, které slouţí jako pomocníci při organizaci a práci 

s adresami, zvláště kdyţ je adresář obsáhlý a variabilní. 

 

b) Kontaktní osoby 

Kontaktní osobu k dané firmě je moţné zvolit povelem - Vložit kontaktní osobu v sekci 

Záznam. 

 

Obrázek 8 - Záznam 
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Prostřednictvím záloţky Kontakty v adresáři se naskytne seznam kontaktních osob dané 

firmy. 

V této agendě je moţné také nalézt například: 

- doklady - získá se přehled o dokladech souvisejících s danou adresou, 

- individuální slevy 
2
 - které se vyuţijí při nastavení speciálních cen skladových zásob u dané  

                                    adresy, 

- bankovní účty - kde se objeví všechny bankovní účty firmy. 

 

 

Události 

V této sekci, je moţné zaznamenávat dokumenty, které souvisejí s danými adresami. Ke 

kaţdé osobě lze zadávat další obchodní informace různého typu, které jsou v tomto systému 

nazývány Událostmi.  

Nové záznamy se přidávají několika způsoby buď přímo pomocí adresáře, kde se z hlavní 

nabídky vybere pole Záznam a poté povel Vložit událost 
3
, dále je moţné vyuţití místní 

nabídky v adresáři, další moţností je vkládat je přímo zápisem do tabulky Události. 

 

Obrázek 9 - Události 

 

4.5 Komunikační funkce 

Komunikační funkce jsou dnes pro mnohé společností dosti důleţitou funkcí, usnadňující 

komunikaci s obchodními partnery. Prostřednictvím této funkce je moţné vyuţít vyhledávání 

na internetu, kde je moţné rychle najít potřebné informace, dále je moţné vyuţít vytáčení 

                                                 
2
 Tato záloţka se zobrazí v Adresáři, jestliţe se v Globálním nastavení zatrhne v sekci Sklady - Povolit 

individuální slevy. 

3
 Jestliţe bude potřeba vloţit dokument, nesmí se zapomenout v Globálním nastavení zaškrtnout volba - 

Používat složku dokumentů firmy v agendě Globálního nastavení. 
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telefonních čísel (číslo najdete v adresáři), posílat emailové zprávy, zasílat hromadné 

korespondence nebo je moţné také překopírovat adresy do Outlooku. Na poslední dva úkony 

je potřeba, aby PC měl k dispozici MS Office. 

 

 

Obrázek 10 -  Komunikace 

 

 

4.6 Hromadné fakturace 

Hromadné fakturace se vyuţívají pří fakturování stejného zboţí nebo sluţeb více 

odběratelům. 

 

4.7 Účetnictví v POHODĚ 

Po základním nastavení a seznámení s programem je na čase přejít k samotnému účtování.  

 

Předkontace 

V systému se pro zaúčtování účetních dokladů vyuţívají předkontace. Předkontace slouţí 

pro určení dvou (v případě sloţených účetních zápisů) i více správných souvztaţných účtů, na 

které se zaúčtuje daná účetní operace. 

Na obrázku 10 je moţné vidět, jak předkontace v programu vypadají. V systému se 

k předkontacím dá dostat tak, ţe se zvolí z hlavní nabídky Účetnictví - Předkontace. 

V prvním řádku je moţné vidět souvztaţný zápis, druhé dva řádky nemusí být vyplněny, 

slouţí pro zaúčtování DPH v základní a sníţené sazbě. Seznam předkontací si můţe kaţdý 

doplnit podle svých potřeb. 
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Obrázek 11 - Předkontace 

 

Účtová osnova 

Obsahuje standardní účtovou osnovu vycházející ze směrné účtové osnovy. Směrná účtová 

osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin. Na základě směrné 

účtové osnovy si sestavuje kaţdá účetní jednotka svůj vlastní účtový rozvrh, coţ je seznam 

účtů, které bude při vedení účetnictví daná účetní jednotka pouţívat. Účetní jednotka stanoví 

takový účetní rozvrh, aby minimalizovala problémy při sestavování rozvahy a výsledovky. 

Účty, které se pouţívají, zahrnuté do účetního rozvrhu, se označí - účet se pouţívá. 

Čísla jsou automaticky nastavena jako šestimístná, první tři označují syntetické číslo účtu, 

druhé tří jsou analytické, pro uţivatelské členění. Rozsah lze změnit prostřednictvím volby 

Počet míst analytických účtů v agendě Globálního nastavení - Zaúčtování. Díky tomu je 

moţné upravit analytický účet z 3 na 6 míst.  

 

 

Obrázek 12 – Změna rozsahu 
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Účetní deník  

V účetním deníku musí účetní jednotka účetní zápisy vést chronologicky a prokazuje tím 

zaúčtování všech účetních dokladů daného období. 

Zaúčtování se provádí v tomto systému do účetního deníku automaticky, dle vyplněné 

předkontace u kaţdého účetního dokladu. 

Je-li potřeba rozúčtovat jeden doklad na více účtů, je moţné postupovat dvěma způsoby. 

Jedná-li se o poloţky prvotních dokladů v agendách, jako pokladna, banka, pohledávky či 

závazky, je moţné zadat jiné předkontace pro kaţdou poloţku. Jestliţe to není moţné, lze 

rozúčtovat přímo řádek účetního deníku povelem Rozúčtovat v nabídce Záznam. 

 

Obrázek 13 -  Účetní deník 

 

 

 

Tiskové sestavy  

Pomocí tiskových sestav je moţné vytisknou například účtovou osnovu, rozvrh, obraty, 

pohyby na účtech, hlavní knihu za určité období, coţ je velkým přínosem. Je moţné mít 

informace o stavu účetnictví v podniku během krátké doby kdykoliv k dispozici. Tiskové 

sestavy jsou různé v jednotlivých agendách, je zde také moţnost tisku jednotlivých dokladů. 
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Obrázek 14 -  Tiskové sestavy 

 

Daň z příjmů 

Funkce daň z příjmů bývá hlavně vyuţívána v případě vystavení podkladů pro daňové 

přiznání. Tuto funkci je moţné, ale vyuţívat i kdykoli během roku. Je ovlivněna nastavením 

v agendě Účetní jednotky na pravé straně v poli Stav, kde při zakládání účetní jednotky bylo 

zvoleno, zdali se jedná o právnickou či fyzickou osobu.  

 

 

Obrázek 15 - Daň z příjmů 

Pokladna 

Pokladna se vyuţívá pro evidování a vystavování výdajových a příjmových hotovostních 

dokladů, pro nákup a prodej zásob ze skladu v hotovosti či pro zápis úhrad v hotovosti z 

pohledávek a závazků. Po zaevidování dokladu je automaticky převedeno zaúčtování dokladu 

do deníku, dle uvedené předkontace. 

Banka 

Banka se vyuţívá k evidování pohybů na bankovních účtech. Slouţí pro zápis poloţek, výpisů 

z účtů zlikvidovaných závazků a pohledávek.
4
 Po zaevidování dokladu je opět převedeno 

zaúčtování dokladu do deníku, dle uvedené předkontace. 

                                                 
4
 Ne vţdy se musí jednat o úhradu závazků a pohledávek (poplatky, úroky, trvalé platby nezahrnující DPH) 
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4.8 Objednávky  

Máme dva typy objednávek, a to: 

a) přijaté objednávky - jsou ty, které jsou přijaty od odběratelů, 

b) vydané objednávky - jsou ty, které jsou vydány dodavatelům. 

 

Z hlavní nabídky přes Fakturace se vybere, o jakou objednávku se jedná. Poté se vyplní 

údaje v tabulce, jak je moţné vidět na obrázku 15. 

 

 

Obrázek 16 - Přijaté objednávky 

 

Do tabulky Položky objednávky, je moţné jednotlivé poloţky zapsat buď ručně, nebo je 

vloţit ze skladu. 

 U poloţkových objednávek je moţné sledovat vývoj přenosu jednotlivých poloţek, toto je 

moţné díky poli Přeneseno
5
. Jestliţe byly jednotlivé poloţky plně přeneseny, program 

automaticky zatrhne pole ve sloupci přeneseno nebo je moţné tento doklad vlastnoručně 

vyřídit i bez dodání zboţí prostřednictvím Záznam - Vyřídit. 

 

Trvalý doklad v nabídce Záznam - slouţí pro opakované přenášení do dokladů a nebude se 

sledovat přenesené mnoţství. 

I zde je moţné vyuţít některou ze široké palety tiskových sestav. 

 

                                                 
5 Hodnota tohoto pole, můţe být ovlivněna prostřednictvím agend Přijaté faktury, Vydané faktury, Pokladna, Příjemky, 

Výdejky. 
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Obrázek 17 - Tiskové sestavy 

 

 

4. 9 Fakturace 

a) Vydané faktury 

b) Přijaté faktury 

 

4.9.1 Vydané faktury 

Spadají zde vydané faktury, vydané zálohové faktury a ostatní pohledávky, jsou to faktury, 

které my vydáváme k zaplacení (pohledávky). 

 

Obrázek 18 - Fakturace 

Vydané faktury 

Nejčastěji ty účty, kde na straně MD je účet 311 a na straně Dal některý z účtové třídy 6. 

(daňové doklady) 

Vydané zálohové faktury 

Nejsou daňovým dokladem, nevstupují do přiznání k DPH, neúčtuje se o nich. 

Ostatní pohledávky 

Například pohledávky vůči finančnímu úřadu, vrácení přeplatku atd. 

Faktura bez položek 
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Je vyuţívána v případech, kdy je dodávka fakturována jednou částkou a není ji potřeba 

rozúčtovat na více účtů. 

Faktura s položkami 

Vyuţívá se u faktur, kde jsou obsaţeny informace o mnoţství a ceně pro jednotlivé poloţky 

 

4.9.2 Přijaté faktury 

Spadají zde přijaté faktury, přijaté zálohové faktury a ostatní závazky, jsou to faktury, které 

my musíme zaplatit (závazky). 

 

 

Obrázek 19 - Přijaté faktury 

 

Fakturace bez položek 

Vyuţívá se, tam kde účetní případ nemusíme rozúčtovat na více předkontací. 

Faktura s položkami 

Vyuţívá se při vyuţití více předkontací, při zadávání více poloţek. 

Faktura provázaná se skladem 

V poloţkové faktuře se mohou zadávat i skladové zásoby, jakmile dojde k potvrzení faktury, 

poloţky se přijmou na sklad a zvýší stav skladu. 

Reklamace vadného zboží 

Jestliţe se zjistí, ţe je potřeba některou věc reklamovat, bude se postupovat následujícím 

způsobem: 

a) v případě, ţe faktura nebyla uhrazena 

- zaúčtuje se v agendě Interní doklady na účty 321/ 504 plus odúčtování DPH. 

 



27 

 

 

Obrázek 20 - Interní doklady 

 

b) v případě, ţe faktura byla uhrazena 

- zaúčtuje se přes Ostatní pohledávky na účet 315/ 504 a DPH, po proplacení se pohledávka 

zlikviduje a zaúčtuje se platba v agendě Pokladna nebo Banka. 

 

Obrázek 21 - Ostatní pohledávky 

Přijaté zálohové faktury 

Tato poloţka se vyuţije v případě, jestliţe je potřeba opatrnost, v případě platební 

neschopnosti. Zálohové faktury se zadají s předkontací Bez  a nebudou zařazeny do účetního 

deníku (sluţby k nájmu, předplatné, zboţí, sluţby). 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obrázek 22 - Přijaté zálohové faktury 
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Ostatní závazky 

Závazky, které se netýkají obchodních činností, se evidují v agendě Ostatní závazky, zbylé, 

jak jiţ bylo zmíněno a ukázáno výše v Přijatých fakturách. Jsou to závazky k institucím, 

zaměstnancům, leasingu, cla a DPH, stálé platby a další.  

 

 

Obrázek 23 - Ostatní závazky 

 

4. 10 Účetní závěrka a uzávěrka 

 

Cílem účetní uzávěrky je zkontrolovat správnost účtování prováděného v průběhu roku, 

připravit převod účetních údajů do roku následujícího, doplnit potřebné údaje pro výpočet 

základu daně z příjmu. 

Co se skrývá pod pojmy účetní závěrka a uzávěrka a z jakých operací se skládají, jiţ bylo 

popsáno v předchozí kapitole. Pro zopakování, před zpracováním účetní závěrky musí účetní 

jednotka zaúčtovat všechny případy, které s účetním obdobím věcně a časově souvisejí, 

k tomuto slouţí účetní uzávěrka, kterou je moţné rozdělit do dvou částí. 

 

1. Přípravné práce, které zahrnují inventarizaci a zaúčtování účetních operací na konci 

účetního období. 

2. Účetní uzávěrka, která se týká zjištění hospodářského výsledku před zdaněním, výpočtu 

základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti, uzavření všech účtů, tj. zúčtování 

zůstatků všech nákladových a výnosových účtů na účet 710 – Účet zisků a ztrát, zúčtování 

všech rozvahových účtů na účet 702 – Konečný účet rozváţný 
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Nejdříve je potřeba provést prověření a aktualizaci vnitřních předpisů firmy, které se týkají 

účtového rozvrhu firmy, smluv, pouţívaných oceňovacích metod majetku a závazků, postupy 

účtování o drobném majetku, odpisové plány, druhy rezerv, jejich evidence, číselné znaky, 

kódy, symboly, zkratky, které se vyuţívají při vedení účetnictví a formu vedení účetních knih. 

 

Účtový rozvrh firmy se vytiskne po zvolení pole Účtová osnova. Program vybere z osnovy ty 

účty, na kterých se skutečně účtovalo, a to tak, ţe na hlavní nabídce se zvolí Záznam a 

vybere se povel Použité účty. Pouţité účty jsou označeny v účtové osnově v poli pouţito, 

poté se sestava vytiskne. 

 

Je-li potřeba vytisknout symboly, kódy a zkratky, které jsou při vedení účetnictví pouţity, 

vyberou se z hlavní nabídky přes Nastavení – Seznamy,  nebo se zvolí na hlavní nabídce 

Účetnictví - Předkontace. 

Také by se měla prověřit správnost zaúčtování neobvyklých nebo sloţitých případů. Pro lepší 

kontrolu je moţné vyuţít tiskové sestavy Kontrola zaúčtování. 

 

Také by mělo dojít k vyúčtování všech účetních případů, měly by se urgovat nezaslané 

faktury od dodavatelů. Časově rozlišit náklady a výnosy, zaúčtovat dohadné poloţky, vytvořit 

opravné poloţky a vyúčtovat kursové a inventarizační rozdíly. 

 

V POHODĚ se pohledávky a závazky přeúčtují pomocí Účetnictví - Uzávěrka - Uzávěrka 

kurzových rozdílů. Tímto jsou vypočteny kurzové rozdíly a vytvoří se pro ně interní doklady 

a aktualizuje se částka k likvidaci na závazcích a pohledávkách. Interní doklady se zaúčtují 

podle nastavení v globálním nastavení, které bylo provedeno při počátečním nastavení 

programu.
6
 

 

Uzavření účetních knih 

Program toto udělá sám, vybere se z nabídky Účetnictví povel Účetní uzávěrka a program 

provede vyčíslení konečných stavu účtů a převod na účet 702 a účet 710. 

 

 

 

                                                 
6 Od roku 2003 se účtujeme na účty 563 a 663 místo 386 a 387. 
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Účetní závěrka 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, do účetní závěrky patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow a 

příloha. Jak rozvahu, tak výkaz zisku a ztráty je moţné v programu vytisknout pomocí agendy 

Účetní deník, a to jak v plném tak ve zkráceném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty je moţné 

vytisknout podle jednotlivých středisek a zakázek jak dokladově, tak analyticky. 

 

Otevírání nových knih 

Jelikoţ účetnictví minulého roku není uzavřeno z důvodu přípravy účetní závěrky, pracuje se 

v prvních měsících nového kalendářního roku v přechodném období. Je ale potřeba účtovat 

doklady nového roku a vytvářet daňová přiznání DPH. Teprve po důkladné kontrole, vytištění 

všech dokladů a provedení účetní uzávěrky je moţné prostřednictvím povelu Datová 

uzávěrka rozdělit účetní data na dvě samostatné databáze, a to na účetnictví starého a nového 

roku. 

 

5. Informační účetní systémy- srovnání 

Technologie vedení účetnictví prošla a nadále prochází velkým vývojem. Pouţívání 

informačních systému značně urychluje a usnadňuje vedení účetnictví v podniku, uţivatelé 

mohou lépe a snadněji spravovat a vykazovat účetní data a mají lepší přístup k informacím 

uvnitř podniku. Poskytují firmám velkou konkurenční výhodu. Proto je potřeba výběru 

informačního systému věnovat nemalou pozornost a čas, neboť špatně vybraný informační 

systém se můţe místo dobrého pomocníka stát velkým škůdcem.  

Kaţdý, kdo se rozhodne pořídit si některý z celé řady dostupných informačních systémů, by 

měl důkladně analyzovat, který je ten nejvhodnější pro jeho potřeby. V potaz by se měla brát 

velikost firmy, právní forma podnikání, zaměření firmy, zda-li vede účetní jednotka daňovou 

evidenci či podvojné účetnictví, rozsah jejího účetnictví, jaké moduly bude pro zpracování 

svých informací potřebovat, podporovaný operační systém, poţadavky na hardware počet 

licencí. IS by měl být legislativně přesný a správný. Důleţitá je zajisté také cena produktu, ale 

vzhledem k faktu, ţe se jedná o strategické rozhodnutí, neměla by být tím nejdůleţitějším. 

Na trhu je celá řada programů, ráda bych se pokusila v této kapitole některé z nich uvést a 

porovnat program společnosti Stormware s.r.o., s některými z jeho největších konkurentů. 

Informace uvedené v této kapitole byly čerpány ze stránek srovnávaných společností, portálů 

zabývajících se srovnáváním a hodnocením ekonomických programů a časopisu IT Systems. 
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5.1 Základní informace 

 

Tabulka 1 - Základní informace o srovnávaných společnostech 

Název   Stormware 

s.r.o 

Cígler 

Software, a.s 

Asseco 

Solutions, a.s 

ABRA Software a.s. 

Typ 

společnosti 

Společnost 

s ručením 

omezených 

Akciová 

společnost 

Akciová 

společnost 

Akciová společnost 

Den zápisu do 

OR 

25. 9. 1996 1. 7. 1999 5. 3. 1996 31. 12. 1996 

Sídlo Jihlava Praha Praha Praha 

Počet 

zaměstnanců 

do 150 do 150 do 150 do 150 

Operační 

systém klienta 

Windows 2000, 

Windows XP, 

Vista, Windows 7, 

Windows 2000 

Server, Windows 

2003 Server  

Windows 2000, 

Windows XP, 

Windows 2000 

Server, Windows 

2003 Server, 

Windows Vista, 7 

Windows 2000, 

XP, Vista, 7 

Windows 2003, 2008 Server, 

Windows XP, Vista, 7 

Databáze  

MS SQL Server,  

MS Access 

 

BtreeFiller 
Soubory DBF - 

Microsoft FoxPro 

Firebird, MS SQL Server 

Stránky www.stormware.cz www.money.cz www.helios.eu.cz 

 

http://www.abra.eu/kontakty/ 

 

5.2 Představení srovnávaných společností  

Cígler Software, a.s. 

Společnost se zabývá vývojem, implementací a podporou moderních informačních a 

ekonomických systémů. V rámci svého portfolia v současnosti pokrývá všechny segmenty 

trhu, od malých přes středně velké společnosti, aţ po velké nadnárodní koncerny. Filosofií 

této společnosti je poskytnout podniku informační systém, který mu bude nástrojem 

pro dosaţení dlouhodobé stability, získávání konkurenčních výhod a předních pozic na trhu. 

Systém, který bude růst spolu se zákazníkem. [16] 

 

 

http://www.helios.eu.cz/
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Money S3 

Money S3 je systémem, který je vhodný pro malé a střední podniky. Ve své nabídce má 

všechny potřebné moduly, které malé a střední podniky mohou vyuţívat. Těší se oblibě díky 

své jednoduché obsluze v prostředí Microsoft Windows. 

 

Moduly systému 

 

Obrázek 24 - Moduly systému 

 

Asseco Solutions, a.s. 

Společnost Asseco Solutions se dostala do podvědomí veřejnosti poprvé v únoru 2009, kdy 

došlo ke sloučení slovenského Datalocku a české LCS International pod společný název - 

Asseco Solutions. Ve stejném okamţiku došlo i ke sloučení jejich dvou mateřských 

společností Asseco Slovakia a Asseco Czech Republic v další uskupení - Asseco Central 

Europe. Partnerství s významnými subjekty na trhu IT, hraje významnou roli ve strategii této 

společnosti. Společnost Asseco Solutions je certifikovaným partnerem společností IBM, 

Microsoft, Oracle a Hewlett Packard a díky jejich spolupráci je schopna uspokojit i poptávku 

zákazníků například po hardwaru, serverech, technologických novinkách, či v oblasti 

Client/Server řešení. 
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Helios Red 

Helios Red patří mezi moderní ekonomické systémy pro komplexní zpracování podnikových 

agend podnikatelů, malých a středních firem, které vyuţívajících účetnictví nebo daňovou 

evidenci. Tento systém není oborově zaměřen, tím pádem je vhodný pro různé obory 

podnikání. K přínosům patří provázanost s e-shopy. Díky své otevřenosti jej lze snadno 

rozšiřovat a modifikovat dle potřeb zákazníka.  

Moduly systému 

 

Obrázek 25- Moduly systému 

 

ABRA Software a.s. 

ABRA Software a.s. působí na trhu od roku 1991. Tato společnost získala jako první ze všech 

českých výrobců informačních systémů certifikaci ISO 9001 a to jiţ v roce 1996. 

Systémy společnosti ABRA jsou vyuţívány více neţ 5 000 společnostmi. Cílem této 

společnosti je spokojená firma, její uţivatelé, vyuţívající produkty ABRA jako moderní IT 

technologie k prospěchu svého podnikání. 

 

ABRA G1 

Systém ABRA G1 je ekonomický systém určený pro ţivnostníky a neziskové organizace, 

vyuţívající daňovou evidenci. Vychází z řady produktů ABRA Gx, která je v dnešní době 

vyuţívána více neţ 5000 firmami.  Kaţdá nová verze, ať jiţ jde o nový modul, update 

nebo vyšší řadu systému, má jednotné ovládání. [17] 
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ABRA G2 

ABRA G2 obsahuje nástroje k řízení chodu celé společnosti. Obsahem jsou funkce pro správu 

všech běţných firemních aktivit. V tomto systému je také moţné rozšíření pro specializované 

provozy, jakými jsou restaurace, stravovací systémy nebo call-centrum. [17] 

Systémy ABRA jsou vyvíjeny tak, ţe jakékoliv jejich rozšíření, nepřináší velké nároky 

na zácvik obsluhy. 

 

 

 

Moduly systému 

G1 

 

Obrázek 26 - Moduly systému 

G2 

 

Obrázek 27 - Moduly systému 

 

5.3 Srovnání na základě pokrytí ČR a propagace 

POHODA- Stormware s.r.o 

Pobočky- Praha, Jihlava, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Liberec, Plzeň, Olomouc 

Money - CÍGLER SOFTWARE 

Pobočky- Praha, Brno, Liberec, Plzeň 
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ABRA Software a.s. 

Pobočky- Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Písek 

Asseco Solutions 

Pobočky- Praha, Brno, Hradec Králové 

 

Uvedené společnosti působí i na Slovensku společnost, Asseco Solution i v Německu. 

Z mého pohledu bych řekla, ţe společnost Stormware má jednu z nejlepších propagací, 

alespoň v tomto kraji, například jejich billboardy je moţné vidět i na řadě míst na ulicích.  

Všechny společnosti kromě společnosti CÍGLER SOFTWARE pravidelně zveřejňují výkazy 

o svém hospodaření ve sbírce listin obchodního rejstříku na stránkách Ministerstva 

spravedlnosti České republiky. Z hlediska rozmístění poboček a pokrytí ČR, je na tom 

společnost Stormware s.r.o. nejlépe, je zaměřená na celou ČR a disponuje nejvíce pobočkami, 

coţ je pro klienty velmi důleţité. 

5.4 Odvětví, v němž má systém reference 

Tabulka 2 - Odvětví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Systém 

 

POHODA- 

Stormware 

s.r.o 

Money S3 - 

CÍGLER 

SOFTWARE 

ABRA 

Software 

a.s. G1 a 

G2 

Asseco 

Solutions- 

Helios 

Red 

 

Obchod a 

distribuce 
ano ano ano ano 

Služby ano ano ano ano 

Finance ano ano ano ano 

Veřejný a 

státní 

sektor 

ne ano ano ano 

Utility ano ano ano ano 

Doprava a 

logistika 
ano ano ano ne 

Výrobní 

podniky 
ano ano ano ano 
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5.5 Srovnání podle počtu instalací produktů 

Tabulka 3 - Počet instalací 

 

 

5.6 Průměrný počet školení za rok  

 

Tabulka 4 - Průměrný počet školení za rok 

 

 

Systém 

 

 

Stormware 

s.r.o 

CÍGLER 

SOFTWARE, 

a.s 

ABRA 

Software 

a.s.  

Asseco Solutions, 

a.s 

 

Průměrný 

počet školení 

za rok 

1700 nezjištěno 492 140 

 

5.7 Srovnání na základě cenové politiky a vhodnosti variant pro různé typy firem 

V uvedeném srovnání je výběr nejběţnějších poţadavků malých a středních firem na sloţení 

účetních systémů. Moduly jednotlivých společností, které nabízejí na trhu své produkty, je 

moţné různě kombinovat a dokupovat, podle potřeb kaţdého uţivatele. Pro tuto práci byly 

vyuţity předem sestavené balíčky, které jednotlivé společnosti prezentují na svých stránkách, 

pro některé kombinace, nebyly nalezeny vhodné varianty a bylo by potřeba si poţadovaný 

modul dokoupit zvláště nebo si svůj poţadovaný systém sestavit s pomocí pracovníka některé 

z uvedených společností. Ceny jsou uvedeny pro aktuální rok a bez DPH a jsou pouze 

orientační. 

 

 

 

Systém 

 

 

 

POHODA 

Stormware 

s.r.o 

Money S3  

CÍGLER 

SOFTWAR

RE 

ABRA 

Software a.s. 

G1 a G2 

Asseco 

Solutions, a.s 

Helios Red 

 

Průměrný 

počet 

instalací za 

rok 

více než 

100000 
60000 

     1704 

     3062 
3500 
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1) Živnostník, který potřebuje vést pouze základní daňovou evidenci. 

Potřebuje: peněţní deník, DPH, fakturaci, pokladnu 

POHODA mini -  1980 Kč 

Money S3 mini - 1990Kč  

Helios Red Účtárna Standart - 8300 Kč 

ABRA G1(základní balíček) - 1990 Kč 

 

POHODA mini - adresář, fakturace, daně, finance, daňová evidence, 

Money S3 mini - daňová evidence, fakturace, kniha jízd, homebanking, evidence majetku 

Helios Red Účtárna Standart -  jádro systému (adresář, 2 úrovně členění), síťová verze pro 

neomezený počet PC, daňová evidence, účetnictví, pokladna, fakturace, bankovní operace, 

multilicence v ceně (vedení více firem) 

ABRA G1(základní balíček) - jádro systému, daňová evidence, banka, homebanking, 

pokladna, cizí měny, majetek, nákup, prodej, kniha jízd (vedení 1 firmy). 

 

2) Živnostník s majetkem a knihou jízd, nemá zaměstnance 

Potřebuje: peněţní deník, DPH, fakturaci a pokladnu, evidenci majetku, knihu jízd 

POHODA lite -  3980 Kč 

Money S3 mini - 1990Kč  

Helios Red Účtárna Extra - 19300 Kč 

ABRA G1(základní balíček) - 1990 Kč 

POHODA lite - adresář, fakturace, daně, finance, daňová evidence, majetek, kniha jízd, 

objednávky, poštovní sestavy, cizí měny, homebaking, přístupová práva 

Money S3 mini- daňová evidence, fakturace, kniha jízd, homebanking, evidence majetku 

Helios Red Účtárna Extra- jádro systému (adresář, 2 úrovně členění), síťová verze 

pro neomezený počet PC, daňová evidence, účetnictví, pokladna, fakturace, bankovní 

operace, mzdy do 25 zam. (více lze dokoupit), majetek, multilicence v ceně (vedení více 

firem) 

ABRA G1(základní balíček)- jádro systému, daňová evidence, banka, homebanking, 

pokladna, cizí měny, majetek, nákup, prodej, kniha jízd (vedení 1 firmy). 

 

3) Firma s daňovou evidencí, mzdy 

Potřebuje: peněţní deník, DPH, fakturaci a pokladnu, evidenci majetku, knihu jízd, mzdy. 

POHODA standart -  7980 Kč 
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Money S3 lite - 3490Kč  

Helios Red Účtárna Extra - 19300 Kč 

ABRA G1(rozšíření zakl. balíčku)- 4980Kč 

 

POHODA Standart -  adresář, fakturace, daně, finance, daňová evidence, mzdy, majetek, 

kniha jízd, objednávky, poštovní sestavy, cizí měny, homebanking, přístupová práva, sklady, 

internetové obchody 

Money S3 lite - daňová evidence, podvojné účetnictví, fakturace, sklady, objednávky, mzdy, 

majetek, kniha jízd, tiskové výstupy, homebanking 

Helios Red Účtárna Extra - jádro systému (adresář, 2 úrovně členění), síťová verze 

pro neomezený počet PC, daňová evidence, účetnictví, pokladna, fakturace, bankovní 

operace, mzdy do 25 zaměstnanců (více lze dokoupit), majetek, multilicence v ceně (vedení 

více firem). 

ABRA G1(rozšíření zakl. balíčku)- jádro systému, daňová evidence, banka, homebanking, 

pokladna, cizí měny, majetek, nákup, prodej, kniha jízd (vedení 1 firmy), mzdy. 

 

4) Firma s daňovou evidencí, sklady, bez zaměstnanců 

Potřebuje: peněţní deník, sklady, DPH, fakturaci, pokladnu 

POHODA Standart -  7980 Kč 

Money S3 lite - 3490Kč  

ABRA G1(rozšíření zakl. balíčku) - 3980Kč 

 

POHODA Standart -  adresář, fakturace, daně, finance, daňová evidence, mzdy, majetek, 

kniha jízd, objednávky, poštovní sestavy, cizí měny, homebanking, přístupová práva, sklady, 

internetové obchody 

Money S3 lite - daňová evidence, podvojné účetnictví, fakturace, sklady, objednávky, mzdy, 

majetek, kniha jízd, tiskové výstupy, homebanking 

ABRA G1(rozšíření zakl. balíčku) - jádro systému, daňová evidence, banka, homebanking, 

pokladna, cizí měny, majetek, nákup, prodej, kniha jízd (vedení 1 firmy), sklady. 

 

5) Firma s daňovou evidencí potřebuje vést sklady a mzdy 

Potřebuje: peněžní deník, sklady, DPH, fakturaci, pokladnu, mzdy. 

POHODA Standart -  7980 Kč 

Money S3 lite - 3490Kč  
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ABRA G1(rozšíření zakl. balíčku) - 6970 Kč 

POHODA Standart -  adresář, fakturace, daně, finance, daňová evidence, mzdy, majetek, 

kniha jízd, objednávky, poštovní sestavy, cizí měny, homebanking, přístupová práva, sklady, 

internetové obchody 

Money S3 lite - daňová evidence, podvojné účetnictví, fakturace, sklady, objednávky, mzdy, 

majetek, kniha jízd, tiskové výstupy, homebanking 

ABRA G1(rozšíření zakl. balíčku) - jádro systému, daňová evidence, banka, homebanking, 

pokladna, cizí měny, majetek, nákup, prodej, kniha jízd (vedení 1 firmy), sklady, mzdy. 

 

6) Firma vede účetnictví, nepotřebuje sklady ani mzdy 

Potřebuje: účetní deník, DPH, fakturaci, pokladnu. 

POHODA Profi -  7980 Kč 

Money S3 lite - 3490Kč  

ABRA G2 (základní balíček) - 4990Kč 

Helios Red Účtárna Standart - 8300 Kč 

 

POHODA Prof i- adresář, fakturace, daně, finance, účetnictví, majetek, kniha jízd, 

objednávky, poštovní sestavy, cizí měny, homebanking, přístupová práva 

Money S3 lite- daňová evidence, podvojné účetnictví, fakturace, sklady, objednávky, mzdy, 

majetek, kniha jízd, tiskové výstupy, homebanking 

ABRA G2(základní balíček)- jádro systému, podvojné účetnictví, banka, homebanking, 

pokladna, cizí měny, majetek, nákup, prodej, kniha jízd. Vedení 1 firmy. 

Helios Red Účtárna Standart -  jádro systému (adresář, 2 úrovně členění), síťová verze pro 

neomezený počet PC, daňová evidence, účetnictví, pokladna, fakturace, bankovní operace, 

multilicence v ceně (vedení více firem) 

 

 

7) Firma, která vede účetnictví, bez zaměstnanců, vede sklady 

Potřebuje: účetní deník, DPH, fakturaci, pokladnu, sklady 

POHODA Premium -  11980 Kč 

Money S3 lite - 3490Kč  

ABRA G2 (rozšíření zákl. balíčku ) - 6980 Kč 

Helios Red Maloobchod Standart - 15 300 Kč 
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POHODA Premium- adresář, fakturace, daně, finance, účetnictví, mzdy a cestovní příkazy, 

majetek, kniha jízd, objednávky, poštovní sestavy, cizí měny, homebanking, přístupová práva, 

sklady, internetové obchody 

Money S3 lite - daňová evidence, podvojné účetnictví, fakturace, sklady, objednávky, mzdy, 

majetek, kniha jízd, tiskové výstupy, homebanking 

ABRA G2(rozšíření zákl. balíčku) - jádro systému, podvojné účetnictví, banka, homebanking, 

pokladna, cizí měny, majetek, nákup, prodej, kniha jízd, sklady. Vedení 1 firmy. 

Helios Red Maloobchod Standart- jádro systému (adresář, 2 úrovně členění), síťová verze 

pro neomez. počet PC, pokladna, fakturace, skladová evidence, maloobchodní pokladna 

 

8) Firma, která vede účetnictví, má zaměstnance nepotřebuje sklady 

Potřebuje: účetní deník, DPH, fakturaci, pokladnu, mzdy 

POHODA Premium -  11980 Kč 

Money S3 lite - 3490Kč  

Helios Red Účtarna Extra - 19300 Kč 

ABRA G2(rozšíření zákl. balíčku) - 7980 Kč 

POHODA Premium - adresář, fakturace, daně, finance, účetnictví, mzdy a cestovní příkazy, 

majetek, kniha jízd, objednávky, poštovní sestavy, cizí měny, homebanking, přístupová práva, 

sklady, internetové obchody 

Money S3 lite - daňová evidence, podvojné účetnictví, fakturace, sklady, objednávky, mzdy, 

majetek, kniha jízd, tiskové výstupy, homebanking 

ABRA G2(rozšíření zákl. balíčku) - jádro systému, podvojné účetnictví, banka, homebanking, 

pokladna, cizí měny, majetek, nákup, prodej, kniha jízd, mzdy. Vedení 1 firmy 

Helios Red Účtarna Extra - jádro systému (adresář, 2 úrovně členění), síťová verze 

pro neomezený počet PC, daňová evidence, účetnictví, pokladna, fakturace, bankovní 

operace, mzdy do 25 zaměstnanců (více lze dokoupit), majetek, multilicence v ceně (vedení 

více firem). 

 

9) Firma, která vede účetnictví, má zaměstnance, vede sklady 

Potřebuje: účetní deník, DPH, fakturaci, pokladnu, sklady a mzdy 

POHODA Premium -  11980 Kč 

Money S3 Office - 7990Kč  

ABRA G2 (rozšíření zákl. balíčku) - 9970 Kč 
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POHODA Premium- adresář, fakturace, daně, finance, účetnictví, mzdy a cestovní příkazy, 

majetek, kniha jízd, objednávky, poštovní sestavy, cizí měny, homebanking, přístupová práva, 

sklady, internetové obchody 

Money Office - daňová evidence, podvojné účetnictví, fakturace, sklady, objednávky, mzdy, 

majetek, kniha jízd, tiskové výstupy, homebanking 

ABRA G2(rozšíření zákl. balíčku) - jádro systému, podvojné účetnictví, banka, homebanking, 

pokladna, cizí měny, majetek, nákup, prodej, kniha jízd, mzdy, sklady. Vedení 1 firmy 

 

10) Účetní firma se zakázkovým účetnictvím, bez mezd 

Potřebuje: účetní deník, DPH, fakturaci, pokladnu, daňovou evidenci 

POHODA Komplet -  13980 Kč 

Money S3 Office - 7990Kč  

Helios Red Účtárna Standart - 8300 Kč 

 

POHODA Komplet - adresář, daňová evidence, fakturace, daně, finance, účetnictví, mzdy a 

cestovní příkazy, majetek, kniha jízd, objednávky, poštovní sestavy, cizí měny, homebanking, 

přístupová práva, sklady, internetové obchody  

+ slevy 50% pro účetní firmy 

Money Office - daňová evidence, podvojné účetnictví, fakturace, sklady, objednávky, mzdy, 

majetek, kniha jízd, tiskové výstupy, homebanking 

+ slevy 50% pro účetní firmy 

Helios Red Účtárna Standart - jádro systému (adresář, 2 úrovně členění), síťová verze 

pro neomezený počet PC, daňová evidence, účetnictví, pokladna, fakturace, bankovní 

operace, multilicence v ceně (vedení více firem). 

 

11) Účetní firma se zakázkovým účetnictvím plus vedení mezd 

Potřebuje: účetní deník, DPH, fakturaci, pokladnu, daňovou evidenci, mzdy 

POHODA Komplet-  13980 Kč 

Money S3 Office - 7990Kč  

Helios Red Účtarna Extra - 19300 Kč 
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POHODA Komplet - adresář, daňová evidence, fakturace, daně, finance, účetnictví, mzdy a 

cestovní příkazy, majetek, kniha jízd, objednávky, poštovní sestavy, cizí měny, homebanking, 

přístupová práva, sklady, internetové obchody  

+ slevy 50% pro účetní firmy 

Money Office - daňová evidence, podvojné účetnictví, fakturace, sklady, objednávky, mzdy, 

majetek, kniha jízd, tiskové výstupy, homebanking 

+ slevy 50% pro účetní firmy 

Helios Red Účtarna Extra - jádro systému (adresář, 2 úrovně členění), síťová verze 

pro neomezený počet PC, daňová evidence, účetnictví, pokladna, fakturace, bankovní 

operace, mzdy do 25 zaměstnanců (více lze dokoupit), majetek, multilicence v ceně (vedení 

více firem). 

 

12) Účetní firma se zakázkovým účetnictvím plus vedení mezd a skladů 

Potřebuje: účetní deník, DPH, fakturaci, pokladnu, daňovou evidenci, mzdy, sklady 

POHODA Komplet -  13980 Kč 

Money S3 Premium - 11990Kč  

 

POHODA Komplet - adresář, daňová evidence, fakturace, daně, finance, účetnictví, mzdy a 

cestovní příkazy, majetek, kniha jízd, objednávky, poštovní sestavy, cizí měny, homebanking, 

přístupová práva, sklady, internetové obchody  

+ slevy 50% pro účetní firmy. 

Money Premium - daňová evidence, podvojné účetnictví, fakturace, sklady, objednávky, 

mzdy, majetek, kniha jízd, tiskové výstupy, homebanking 

+ slevy 50% pro účetní firmy. 

 

13) Obchodní firma účetnictví a mzdy jsou vedeny externí účetní, potřebuji sklady 

Potřebuje: DPH, fakturaci, pokladnu, sklady 

POHODA Jazz - 5980 Kč 

Money  S3 Sklad - 4990 Kč 

ABRA G1(rozšíření zakl. balíčku) - 3980 Kč 

Helios Red Maloobchod Standart - 10300 Kč 
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POHODA Jazz -  adresář, fakturace, finance, objednávky, poštovní sestavy, cizí měny, 

homebanking, přístupová práva, sklady, internetové obchody  

Money  S3 Sklad- finance, fakturace, sklady, objednávky, adresář, kniha jízd, tiskové 

výstupy, homebanking 

ABRA G1(rozšíření zakl. balíčku) - jádro systému, daňová evidence, banka, homebanking, 

pokladna, cizí měny, majetek, nákup, prodej, kniha jízd (vedení 1 firmy), sklady. 

Helios Red Maloobchod Standart - jádro systému (adresář, 2 úrovně členění), síťová verze pro 

neomez. počet PC, pokladna, fakturace, skladová evidence, maloobchodní pokladna. 

 

Tento přehled byl pouze orientační, stejně tak i ceny uvedené u produktů, komplety mají svá 

omezení, některé společnosti nabízejí v základním balíčku více funkcí nebo poskytují různé 

slevy.   

 

Potřebuje-li uţivatel více licenci nebo má specifičtější poţadavky, určitě zmiňované 

společnosti nabídnou po konzultaci vhodnou variantu. Například potřebuje-li uţivatel 

technologie klient - server a databáze SQL, zvýšení výkonu a bezpečnosti aplikace a 

zpracování velkého mnoţství dat, můţete vyuţít POHODU E1, POHODU SQL či POHODU 

BI nebo Money S4, Money S5 či ABRA G4. 

Kaţdá z uvedených společností poskytují různé slevy, například pro vzdělávací instituty, 

neziskové organizace či daňové poradce nebo účetní firmy, také poskytují různá školení a 

nabízí technickou podporu po celé ČR. 
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6.Vícekriteriální rozhodování 

Předchozí kapitoly se zabývaly popisem a srovnáním vybraných účetních programů 

působících v ČR, pro malé a střední podniky. V této kapitole bych ráda přiblíţila, na skutečné 

firmě, jak můţe výběr účetního programu probíhat. Takovouto firmou, která je právě 

v situaci, kdy stojí před rozhodnutím o výběru vhodného systému, je firma Tomáš Kubný – 

Cartronics.cz, která mi po jejím oslovení, poskytla potřebné informace. Obsahem této kapitoly 

je představení zmiňované společnosti, výběr vhodné metody a postupu, jaký jsem navrhla pro 

výběr vhodné varianty.  

6.1 Představení  

Firma Cartronics 

Portfoliem této firmy je široká škála autopotřeb a autodoplňků. Zabývá se prodejem 

náhradních dílů a autopříslušenství na vozy všech světových značek. Nabízí širokou škálu 

sluţeb v oblasti auto - elektro. Provádí diagnostiku vozů AUDI, VW, SEAT, ŠKODA, plus 

základní diagnostické operace většiny novějších vozů, montáţe autoalarmů, parkovacích 

senzorů, denního svícení, centrálních zamykání apod.  

6.2 Analýza potřeb a požadavků firmy na nový účetní software 

Firma poţaduje, aby účetní systém byl určen pro firmu, která vede daňovou evidenci. Dále je 

nutné, aby program pracoval pod klientskými operačními systémy Windows 7 nebo vyšší 

verze. Firma povaţuje za samozřejmé, ţe program bude spolehlivý, kvalitní a přehledný a ţe 

musí splňovat všechny poţadavky stanovené firmou Cartronics. Předpokládaný počet 

zaměstnanců, pracujících s programem, je 1 ( majitel firmy ). Měla by být v systému moţnost 

účtování v cizích měnách. Dále firma ocení, kdyby se společnost produkující účetní systém, 

nacházela ve stejném kraji.  

6.3 Vyhodnocení kritérií 

Cílem této části práce je ukázat, jak můţe výběr účetního programu vypadat. Po získání 

poţadavků pro výběr struktury ekonomického systému od firmy Cartronics bylo prvotním 

úkolem sestavit na základě těchto poţadavků kritéria, celkem jsem jich zvolila 16, a kaţdé 

můţe nabývat hodnot 1 - 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší) viz příloha 3. Takto vzniklý soubor 16 

kritérií jsem aplikovala na čtyři dostupné firmy. 

Pro vyhodnocení jsem vybrala dvě z metod vícekriteriálního rozhodování, Součtovou metodu 

a Váţený součet.  
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Součtová metoda 

Jako první jsem provedla vyhodnocení kritérií pomocí součtové metody (viz příloha 4). 

Sečetla jsem dosaţené hodnoty jednotlivých kritérií pro kaţdou společnost zvlášť. Výsledky 

je moţné vidět v Tabulce 5 - Výsledky. 

 

Vážený součet 

Pro určení vah, bylo potřeba sestavená kritéria seřadit podle priorit firmy Cartronics, jak je 

moţné vidět v příloze 2. Poté jsem kriteriím přiřadila hodnoty od 16 do 1 (16 nejvyšší 

priorita), označme si je Vi. 

Takto získané hodnoty jsem dělila součtem čísel 1 - 16, aby jednotlivé váhy byly v intervalu 

0 - 1 a jejich součet byl roven 1. Poté jsem získané váhy vynásobila hodnotami jednotlivých 

kritérií a sečetla je (viz příloha 5). Stručně to vyjadřuje následující vzorec: 

 V i∗K i

 V i
, 

kde Ki  značí hodnotu i - tého kritéria a Vi viz výše. Výsledky je moţné vidět v Tabulce 6 -

Výsledky. 

6.4 Výsledné pořadí 

Součtová metoda 

 

Tabulka 5 - Výsledky  

 

 

 

 

 

Vážený součet 

Tabulka 6 – Výsledky 

 

 

 

 

 

 

STORMWARE s.r.o. 

ABRA  SOFTWARE a.s. 

ASSECO SOLUTIONS a.s. 

CÍGLER SOFTWARE a.s. 

STORMWARE s.r.o. 

ABRA  SOFTWARE a.s. 

CÍGLER SOFTWARE a.s.,  ASSECO SOLUTIONS a.s. 
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Závěr 

Napsat dobrý závěr diplomové práce není jednoduchou záleţitostí. Měl by být ohlednutím 

za celou prací a shrnutím podstatných věcí, které byly v práci uvedeny. Tato diplomová práce 

je systematicky rozdělena do 6 kapitol plus závěr.  

Cílem diplomové práce bylo analyzovat vyuţití ekonomického systému Pohoda. Dalším 

záměrem bylo porovnávání tohoto ekonomického systému s konkurenčními produkty, 

zhodnocení výhod vyuţití tohoto ekonomického systému v podniku.  

Při naplňování uvedeného cíle jsem postupovala tak, ţe jsem nejdříve v úvodní kapitole 

představila zaměření diplomové práce, její cíl a poukazovala jsem na důleţitost vyspělých 

ekonomických systémů dnešní doby, které se staly důleţitým konkurenčním nástrojem 

kaţdého podniku. 

 Obsahem následujících dvou kapitol bylo představení dvou oblastí,  oblasti účetnictví 

a oblasti informačních systémů, jejichţ propojením je komplexní SW nástroj, jehoţ 

funkcionality pokrývají veškeré činnosti s účetnictvím nebo ekonomikou obecně související. 

Takovýmto systémem můţe být právě systém společnosti STORMWARE s.r.o. 

Představením této společnosti a jejich ekonomického systému POHODA se zabývala třetí 

kapitola.  

Čtvrtá kapitola měla za úkol představit na verzi POHODA Komplet Start, jak takový účetní 

systém funguje, jaké kroky je potřeba provést, neţ se začne samotná práce se systémem, tato 

kapitola byla pro lepší názornost doplněna názornými obrázky. 

Obsahem páté kapitoly bylo představení a srovnání čtyř nejrozšířenějších společností a jejich 

produktů v ČR, pro malé a střední podniky. Z této kapitoly plyne, ţe společnost Stormware 

s.r.o.,  Asseco Solution a.s. a ABRA Software a.s. působí na našem trhu od roku 1996, Cígler 

Software, a.s. aţ od roku 1999. Všechny srovnávané společnosti mají do 150 zaměstnanců 

a jsou akciové společnosti kromě společnosti Stormware, které je společností s ručením 

omezeným. Pouze společnost Stormware s.r.o. má z hlediska pokrytí svých poboček pokryty 

všechny kraje. Z hlediska počtu instalací a školení je na tom společnost Stormware s.r.o. 

nejlépe s počtem kolem 100000 za rok, na druhém místě je společnost Cígler Software a.s., 

zbylé dvě společnosti jsou na tom podstatně hůře. V závěru kapitoly byly uvedeny různé 

modelové situace, na jejichţ základě byl vybrán typ a cena produktu kaţdé ze srovnávaných 

společností. 
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Pro šestou kapitolu byla pouţita kritéria společnosti, která právě stojí před rozhodnutím 

o koupi účetního systému a zvaţuje vhodnost systému jednotlivých společností působících 

v ČR pro malé a střední podniky. Jako pomoc při takovémto rozhodnutí můţe slouţit některá 

z metod vícekriteriálního rozhodování. Na základě získaných informací společnosti 

Cartronics jsem stanovila postup, jakým můţe takový výběr probíhat a jakým způsobem 

budou získané informace vyhodnoceny. Pro vyhodnocení byla vybrána Součtová metoda 

a Váţený součet. 

V obou metodách vyšla nejlépe společnost STORMWARE s.r.o. Výsledné pořadí je uvedeno 

v tabulkách v závěru šesté kapitoly.  

Tento text si neklade za úkol rozhodovat o vlastní koupi softwarového produktu, ale má 

trochu usnadnit orientaci mezi firmami, které účetní systém pro malé a střední podniky 

prodávají. 
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