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Vá០ený zákazník !

რakujeme Vám za zakúpenie náᘐho softvérového produktu MONET. Súაasᙐou 
produktu je 1ks inᘐtalaაného média CD, ktoré obsahuje jednotlivé moduly systému MONET 
(Monet ABC, Monet ABC Maxi a Monet Report) verzia 3.0 a u០ívateᏠskú príruაku. 

რakujeme za Váᘐ záujem a prajeme Vám príjemnú prácu s produktom MONET !

Pracovníci spoloაnosti INES, a.s.



Softverové moduly programu Monet

Inᘐtalaაné CD obsahuje inᘐtalátor, ktorý nainᘐtaluje automaticky vᘐetky moduly 
softvérového balíka Monet.  Po nainᘐtalovaní produktu Monet, získate 30-dᒀový prístup ku 
vᘐetkým modulov bez ohᏠadu na druh vaᘐej licencie.  Po uplynutí tohto termínu bude prístup 
zablokovaný ku vᘐetkým modulom a opätovný prístup k jednotlivým modulom získate 
zadaním deblokaაného kᏠúაa.  Preto vám doporuაujeme u០ poაas uvedených 30 dní od 
inᘐtalácie obrátiᙐ sa na firmu INES a vy០iadaᙐ si vაas deblokaაný kᏠúა.

  

Obr. 1 Programové moduly softvérového balíka Monet (*Monet Sell Budget sa pripravuje)

Pre získanie deblokaაného kᏠúაa je potrebné poslaᙐ spoloაnosti Ines,a.s. váᘐ 
softvérový kᏠúა (Obr. 2) a názov softvérového modulu, na ktorý máte zakúpenú licenciu.  Na 
základe týchto informácií vám bude poslaný deblokaაný kód (deblokaაné kódy, ak máte 
zakúpených viacero modulov).  

 
Obr. 2 Okno so softvérovým kᏠúაom – zobrazí sa pri ᘐtarte nezaregistrovaného modulu

Napríklad, po zvolení základného modulu (Obr.1) sa vám zobrazí okno na obrázku 2.  
Uvedený softvérový kᏠúა „905A845DA4761787“ spolu s informáciou, ០e máte zakúpený 
základný modul poᘐlete spoloაnosti Ines.  Spoloაnosᙐ vám zaᘐle deblokaაný kód, ktorý 
zadáte do prísluᘐného okna (Obr. 2 – DB kᏠúა).
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Licenაné podmienky

Systém MONET je autorským dielom v zmysle zák. ა. 618/2003 Z. z. a v súlade s ust. § 40 a nasl. tohto zákona 
udeᏠuje osoba oprávnená k výkonu majetkových práv autora (podᏠa ust. § 55 AZ) spoloაnosᙐ INES SOFT, a.s. (ჰalej 
poskytovateᏠ) u០ívateᏠovi právo na pou០itie diela – licenciu, a to v nasledovnom rozsahu a v uvedených podmienkach:

U០ívateᏠ práva sa zaväzuje, ០e vykoná inᘐtaláciu zakúpeného modulu Monet ABC Maxi systému MONET (ჰalej 
program) na najviac jednom poაítaაi.        

PoskytovateᏠ udeᏠuje ჰalej neprevoditeᏠné právo pou០ívaᙐ na nevýluაnej báze program a jeho sprievodnú 
dokumentáciu (ჰalej licencia). U០ívateᏠ je plne zodpovedný za výber a inᘐtaláciu programu s cieᏠom dosiahnutia ០elaného 
výsledku. V prípade  multilicencie sa u០ívateᏠ zaväzuje prevádzkovaᙐ program výluაne pre vnútornú potrebu u០ívateᏠa v 
takom poაte poაítaაov, ktorý je uvedený v zmluve. V sieti o viacerých u០ívateᏠoch prevádzkovaᙐ len sieᙐovú verziu 
programu s licenciou pre zodpovedajúci poაet u០ívateᏠov.

Nie je povolené kopírovaᙐ licenაné médium  okrem vytvorenia zálo០ných kópií pre vlastnú potrebu,  prevádzaᙐ 
zmeny a úpravy softvéru, alebo poruᘐiᙐ systém jeho kódovej ochrany a zahᕐᒀaᙐ software do iného programového produktu a 
ᘐíriᙐ software takto vzniknutý bez súhlasu autorov.

Súაasne pou០ívateᏠ vyhlasuje, ០e neposkytne ani priamo ani nepriamo mo០nosᙐ získania kópie týchto programov 
ani mo០nosᙐ robiᙐ rozbor tretej osobe.

U០ívateᏠ práva má mo០nosᙐ urobiᙐ si jednu zálo០nú kópiu diela. Z toho nevyplýva právo na väაᘐí poაet inᘐtalácií 
ne០ je uvedené v tejto zmluve. Na kópiách je u០ívateᏠ povinný zreprodukovaᙐ vᘐetky texty vrátane autorskoprávnych a iných 
informácií, ktoré sú na origináloch (informácie na správu práv). Nie je dovolené v ០iadnej forme reprodukovaᙐ príruაky bez 
výslovného súhlasu autorov.

U០ívateᏠ sa zaväzuje, ០e urobí vᘐetky rozumné kroky k zabezpeაeniu aplikácie a dokumentácie proti 
neoprávnenému kopírovaniu a pou០itiu. Zdrojový kód aplikácie obsahuje a predstavuje obchodné tajomstvo firmy INES 
SOFT, a.s.. Zdrojový kód a v ᒀom obsiahnuté obchodné tajomstvo nie sú predmetom licenაného ujednania.

U០ívateᏠ sa zaväzuje nerobiᙐ disassemblovanie, dekompiláciu, alebo odvodeniny programu. Zakázané je robiᙐ tzv. 
spätný návrh (reverse engineering) okrem prípadov uvedených v ustanoveniach Autorského zákona, ktoré nie je mo០né 
zmluvne vylúაiᙐ.

U០ívateᏠ nemá právo na program udeᏠovaᙐ sublicenciu, t.j. poskytovaᙐ licenciu tretím stranám, alebo ho po០iაaᙐ აi 
prenajímaᙐ na leasing. NadobúdateᏠ licencie berie na vedomie, ០e poruᘐením zásad uvedených v tomto ujednaní poruᘐuje 
autorské práva.

PoskytovateᏠ zodpovedá výluაne za skutoაné ᘐkody, ktoré vznikli v priamej súvislosti s pou០ívaním predmetného 
diela a boli spôsobené vadami tohto diela, a to len do výᘐky ceny diela uhradenej u០ívateᏠom.

PoskytovateᏠ nenesie zodpovednosᙐ za ᘐkody vzniknuté stratou, zámenu ᘐifrovacích kᏠúაov, alebo iných parametrov.

PoskytovateᏠ poskytuje záruku na nosiა informácií, na ktorom je zaznamenaný program. Po dobu záruაnej lehoty 
v dᎠ០ke 90 dní má u០ívateᏠ nárok na výmenu nosiაa, აi u០ívateᏠskej príruაky za predpokladu, ០e tieto vady reklamuje v dobe 
do 90 dní odo dᒀa  uzavretia  zmluvy a vadné médiá, აi príruაku vráti predajcovi s kópiou dokladu o nadobudnutí.

Táto záruka sa nevzᙐahuje na poᘐkodenia vzniknuté priamo აi nepriamo manipuláciou, nedbalosᙐou, zneu០itím 
zmenami na softvéri vykonanými zákazníkom აi inou stranou, taktie០ v prípade, keჰ bude odstránené pôvodné oznaაenie 
distribuაných médií .

PoskytovateᏠ si vyhradzuje právo robiᙐ zmeny, zlepᘐenia, revízie, zmeny príruაiek bez predbe០ného upozornenia a 
dohody. Tieto licenაné podmienky platia i na vᘐetky upgrady a updaty diela.

Bratislava, dᒀa ………………

………………………… ………………………….
poskytovateᏠ u០ívateᏠ
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1 Metóda „Activity Based Costing“

Ktorý majiteᏠ აi riaditeᏠ podniku by nechcel aktuálne vedieᙐ, ktorý výrobok mu robí stratu? 
Je pre firmu ziskovejᘐích zopár veᏠkých zákazníkov alebo segment malých odberateᏠov?

Vაasná informácia o tom, v ktorých procesoch spoloაnosᙐ zbytoაne stráca peniaze, je 
აasto hodná miliónov korún. Pomôcᙐ jej mô០e systém ABC (Activity Based Costing –
úაtovanie na báze aktivít, vo voᏠnejᘐom preklade sprehᏠadnenie nákladov procesov).  Activity 
Based Costing (ABC – úაtovanie na báze aktivít, resp. sprehᏠadnenie nákladov procesov) je 
pôvodom kalkulaაná metóda, ktorú uviedli do ០ivota R. S. Kaplan a R. Cooper pred necelými 
dvadsiatimi rokmi.

Nový revoluაný spôsob alokácie nákladov reagoval na potrebu presnejᘐie meraᙐ –
kalkulovaᙐ náklady produktov. V tomto období silnel konkurenაný boj na trhoch a výrobné 
firmy si u០ nemohli dovoliᙐ diktovaᙐ cenu produkcie. Úlohou presnejᘐích kalkulácií bolo 
zistiᙐ, pri akej najni០ᘐej cene sa eᘐte oplatí produkt vyrábaᙐ, resp. ktoré miesta – procesy 
v podniku, neúmerne predra០ujú výrobu.

Hlavnou zmenou v novom kalkulaაnom systéme bolo priraჰovanie nákladov podᏠa 
reálnych súvislostí. Náklady na výrobok tak vznikajú ako súაet priameho materiálu (surovín, 
polotovarov a podobne) a nákladov tých aktivít (procesov, výrobných operácií), ktorými 
výrobok prechádza.

Mo០nosti vyu០itia ABC v praxi sa postupne rozᘐirovali. Okrem kalkulácií výrobkov sa 
s pomocou ABC mesaაne sleduje ziskovosᙐ produktov, skutoაná ziskovosᙐ zákazníkov a 
regiónov, ekonomická efektívnosᙐ procesov atჰ. Výstupy ABC slú០ia ako motivácia 
obchodníkov a ostatných mana០érov, ale aj ako ekonomický monitoring pre ISO 9000, 
Balanced Scorecard a pod. Metóda sa dá vyu០iᙐ tak vo výrobných firmách, ako aj v sektore 
slu០ieb აi obchodných podnikoch.  Dobre zavedené ABC bezodkladne po mesaაnej uzávierke 
poskytuje kalkulácie aktivít a procesov, ziskovosᙐ výrobkov i zákazníkov, a to za be០ný 
mesiac aj kumulatívne.

P riam e
zdro je Z d r o j Z d r o j Zdro j Z d r o j

A k tivita A k tivita A k tivita

P ro d u k t 1 P ro d u k t 2 P r o d u k t 3 K lie n t 1 Kl ient 2

------

------

------
1 .s tu p e ᒀ
a lokác ie

2 .s tu p e ᒀ
a lokác ie

Obr. 3 Schéma „Activity Based Costing“

Kritickými faktormi úspeᘐného zavedenia ABC sú: stanovenie správnych cieᏠov, 
vyrieᘐenie zdrojov dát, nastavenie zlo០itosti modelu, správca systému a jeho kompetencie, 
voᏠba softvéru, implementaაný tím, postoj vedenia podniku, firemná kultúra.  Úspeᘐným 
zavedením „Activity Based Costing“ mo០no vo firme dosiahnuᙐ vysoké prínosy.
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Náklady na 1 ks
Procesy / Aktivity

Výrobok 1 Výrobok 2
Príprava zmesi 3,00 Sk 2,00 Sk
Homogenizácia 4,00 Sk 4,00 Sk
Tepelné úpravy 7,50 Sk 7,00 Sk
Plnenie 3,00 Sk 3,00 Sk
Kontrola kvality 3,50 Sk 3,00 Sk
Balenie 7,00 Sk 8,00 Sk
Predaj a marketing 3,00 Sk 9,00 Sk
Vstupné suroviny a obaly 29,00 Sk 38,00 Sk
Polotovary 12,00 Sk 18,00 Sk
Náklady celkovo 72,00 Sk 92,00 Sk
Cena výrobkov 70,00 Sk 99,00 Sk
Zisk / strata na 1 ks – 2,00 Sk + 7,00 Sk

Tab. 1  Príklad procesnej kalkulácie produktov s vyu០itím ABC

Poznámka: lepᘐia podpora predaja, balenie a vyu០itie polotovarov mô០e i pri vyᘐᘐích 
nákladoch priniesᙐ zisk.

1.1 CieᏠom je zmena v podniku

ABC patrí k najlepᘐím nástrojom na odhalenie skrytých rezerv vo firme. Zavádzajú ho 
poboაky zahraniაných koncernov a udomácᒀuje sa u០ aj v slovenských podnikoch. Nie ka០dé 
zavedenie ABC sa ale konაí úspeᘐne. Firma kúpi ᘐpecializovaný softvér a vlastnými silami 
alebo s pomocou konzultaაnej spoloაnosti sa pustí do implementácie. Výsledok vᘐak nie v០dy 
zodpovedá vynalo០enej námahe a nákladom. V აom je problém? Zavádzanie ABC je projekt, 
ktorého cieᏠom je zmena v podniku. Ak dosiahneme významný a pozitívny obrat, mo០no 
hovoriᙐ o úspeᘐnej implementácii. Ak zmena nenastane, zavedenie bolo neúspeᘐné. Dôvodom 
nezdaru mô០e byᙐ podcenenie niektorého z kritických faktorov.

1.2 Stanoviᙐ si správny cieᏠ

Ak chceme naozaj dosiahnuᙐ optimálnu zmenu, vytýაme ju hneჰ na zaაiatku ako cieᏠ. 
Len samotná implementácia ABC patrí k najhorᘐím zámerom.  Vlastné zavedenie ABC 
znamená, ០e v nejakom poაítaაi budeme maᙐ mno០stvo აísel o procesoch, produktoch 
a zákazníkoch, prípadne ich vzájomné súvislosti. Niა viac. Zlepᘐenie procesov, optimalizácia 
produktového portfólia alebo obchodnej politiky príde a០ vtedy, keჰ zaაneme s výstupmi
ABC pracovaᙐ.  Stanoviᙐ správny cieᏠ je u០itoაné aj preto, lebo neexistuje jediný správny 
model ABC pre firmu. Napríklad ak chceme vyu០ívaᙐ ABC najmä na kalkulácie, staაí nám 
vytvoriᙐ jednoduchᘐí model, ktorý sa aj Ꮰahᘐie udr០iava. Ak vᘐak potrebujeme sprehᏠadniᙐ 
náklady procesov – napríklad pre ISO 9000, pri reᘐtrukturalizácii a podobne, musíme vytvoriᙐ 
detailnejᘐí model, ktorý bude maᙐ dva- i trikrát väაᘐí poაet aktivít.
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1.3 Rozumné ciele zavádzania ABC

Zavedením metodiky ABC je mo០né dosiahnuᙐ:

- sprehᏠadnenie ziskovosti zákazníkov a výrobkov
- zvýᘐenie zisku motiváciou naᘐich obchodníkov podᏠa zisku za segmenty, za ktoré 

zodpovedajú (nielen podᏠa tr០ieb)
- zní០enie nákladov v procesoch o 5 percent
- optimalizácia portfólia výrobkov (s cieᏠom zvýᘐiᙐ zisk)
- ekonomický monitoring procesov pre ISO 9000:2000, Balanced Scorecard a pod.

1.4 Problém konzistentnosti dát

Problémom pri zavádzaní systému ABC býva dostupnosᙐ a konzistentnosᙐ dát. Typickým 
príkladom je, keჰ sa vedú záznamy o údr០be strojov písomne v zoᘐitoch, აo je pre dátové 
spracovane nepou០iteᏠné. Minimálna po០iadavka pre ABC je zabezpeაiᙐ, aby údr០ba dodala 
v Excely na konci mesiaca prehᏠad აísel strojov a k nim poაet odvedených hodín údr០bárov.  
Konzistentnosᙐ dát znamená, ០e sa na ka០dom mieste v podniku pou០ívajú identické აíselníky 
alebo merné jednotky. Ⴠasto sa stáva, ០e obchodníci majú iné oznaაenie výrobkov ako výroba 
აi sklad hotovej produkcie. Súაasᙐou implementácie ABC je potom aj „vyაistenie“ evidencií 
a აíselníkov.

Osobitnou kapitolou sú evidencie, ktoré sa síce „poctivo“ vedú, ale sú nerealistické. 
Údr០ba mô០e presne evidovaᙐ poაty hodín na zariadeniach, avᘐak doteraz tieto údaje zapadali 
prachom. ABC pou០ije vykázané hodiny ako rozvrhovú základᒀu nákladov údr០by a zrazu 
v istej aktivite vyskoაia vysoké náklady na údr០bu.  Majster výroby protestuje a pri analýze sa 
zistí, ០e na danom mieste sa v mesiaci údr០bári ani neobjavili. Systém ABC sa tak nepriamo 
stáva strá០com efektívnosti údr០by, ale aj iných vnútropodnikových slu០ieb.

1.5 Zdroje vstupných dát

Laická predstava býva taká, ០e ABC nemá zmysel zavádzaᙐ skôr, kým nemáme 
v komplexom základnom informaაnom systéme vᘐetky vstupné dáta.  Urაite by bolo ideálne 
maᙐ vᘐetky potrebné informácie v jednom prostredí. Poznám vᘐak ᘐpiაkové firmy, ktoré 
zaviedli systém SAP za desiatky miliónov korún, no na niektorých miestach vo výrobe 
i v administratíve vedú operatívnu evidenciu v Excely a plne im to vyhovuje. Treba im to 
zatrhnúᙐ?  Systém ABC potrebuje mesaაne zhruba 15-20 zdrojových súborov dát. 
K ᘐtandardným patria náklady po strediskách a úაtoch, fakturácia za produkty a zákazníkov, 
normy a podobne. Okrem nich mô០e byᙐ ០iaduce evidovaᙐ výkony údr០by pre konkrétne 
stroje, dopravu hotových výrobkov k zákazníkom a ჰalᘐie údaje.  Väაᘐina ᘐpecializovaných 
softvérov pre ABC doká០e importovaᙐ tieto súbory v dátovej podobe bez ohᏠadu na primárny 
softvér a prostredie, v ktorom sa evidujú. Jedinou po០iadavkou je, aby po skonაení mesiaca 
boli pripravené v predpísanej dátovej podobe.
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1.6 Zlo០itosᙐ modelu

VeᏠa chýb pri zavádzaní ABC sa urobí pri nastavovaní zlo០itosti, detailnosti modelu. 
Teória hovorí o ᘐtandardnej ᘐtruktúre a o prepojení firemných procesov, kým konzultaაné 
firmy mávajú snahu presadiᙐ nauაené ᘐablóny – výsledkom mô០e byᙐ sedemhlavý drak, 
z ktorého nie je ០iaden ú០itok, len ho treba neustále kᕐmiᙐ.  Hlavným prínosom ABC sú 
pohotové informácie, bezodkladne po uzavretí mesiaca, v logickej a pre mana០érov 
v zrozumiteᏠnej podobe. Kým daᒀové úაtovníctvo núti k zlo០itým ᘐtruktúram nákladov 
s presnosᙐou na haliere, ABC by malo mana០éra upozorniᙐ na tri a០ päᙐ najdôle០itejᘐích 
polo០iek, ktorým musí venovaᙐ pozornosᙐ.  V praxi radím vytvoriᙐ prvý model ABC აo 
najjednoduchᘐí a taký, aby eᘐte viedol k stanovenému cieᏠu. Optimalizácia ᘐtruktúry modelu 
potom trvá niekoᏠko mesiacov a berieme pri nej do úvahy výᘐku nákladov aktivít, poაet 
pracovníkov, významnosᙐ aktivity pre podnik a podobne.

1.7 Výrazný zásah do ០ivota firmy

Prvotné zavedenie ABC firmu výrazne poznaაí. Treba evidovaᙐ nové skutoაnosti, 
zamestnanci zaაnú vnímaᙐ spoloაnosᙐ cez aktivity, procesy a ich vzájomné vzᙐahy. 
Zisᙐujeme, ktoré výrobky sú naozaj ziskové a ktoré stratové a preაo, აo vyvoláva búrlivé 
diskusie. Trvá mesiace, kým sa podnik stoto០ní s novou filozofiou. Systém, ktorý sa vyvíja
spolu s firmou a jej riadením, mo០no potom prehodnotiᙐ. Keჰ០e ABC nie je súაasᙐou 
úაtovníctva, ale jeho nadstavbou, aj uprostred roka sa model dá aktualizovaᙐ a vylepᘐovaᙐ. 
Samozrejmosᙐou je dopᎠᒀanie o nové výrobky a zákazníkov.  Systém sa nikdy nedá úplne 
zautomatizovaᙐ. Ak niekto tvrdí opak, ponúka vám vypchaté zvieratko, o ktoré sa síce netreba 
staraᙐ, ale ani veᏠa radosti si s ním neu០ijete.  Preაo je to tak? ABC poskytuje informácie, ako 
je to vo firme naozaj. Be០ne sa napríklad stáva, ០e majiteᏠ má vlastnú predstavu o zisku 
firmy, ktorý treba zdaniᙐ na Slovensku. Ak sa realita od jeho predstavy líᘐi, v úაtovníctve sú 
mo០nosti, ako ju zmeniᙐ – cez sprostredkovanie, nájmy აi poradenstvo.  Keჰ takéto náklady 
„zaᘐité“ v úაtovníctve premietneme do kalkulácií, o skutoაnej ziskovosti hovoriᙐ nemô០eme. 
Keby sme prijali rozhodnutie podᏠa takto skreslených informácií, poᘐkodíme firmu. ABC 
umo០ní oddeliᙐ takéto náklady, podobne ako napr. náklady na nevyu០ité kapacity, od 
oprávnených nákladov a tým dosiahneme objektivizované kalkulácie výrobkov. 

1.8 Správca a jeho zaradenie

ABC by mal spravovaᙐ ᘐikovný, analyticky mysliaci აlovek, ktorý rád odhaᏠuje 
súvislosti, ovláda prácu s dátami (Excel, Access) a vyznaაuje sa vysokým stupᒀom 
abstraktného myslenia. Nesmie ho zaskoაiᙐ napríklad po០iadavka vytvoriᙐ alternatívne 
kalkulácie, ak by sme nerátali úაtovnú hodnotu stáleho majetku, ale trhovú.  Nemusí maᙐ 
úაtovnícke znalosti, ba myslenie úაtovníka mô០e byᙐ uᒀho dokonca na ᘐkodu. V ABC 
funguje mana០érska logika, úplne iná ako v daᒀovom úაtovníctve. V praxi sa dobre osvedაujú 
technici alebo informatici, ktorí si rýchlo osvoja ekonomické pojmy.
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Systém ABC organizaაne patrí najაastejᘐie do kontrolingu a pod finanაno-ekonomického 
riaditeᏠa. Nie je to celkom ideálne, keჰ០e ABC okrem ekonomiky prepája výrobu, predaj, 
nákup a ostatné firemné oblasti. Lepᘐia pozícia správcu ABC i mana០érskeho kotrolingu je 
priamo pod výkonným riaditeᏠom აi predstavenstvom.  V poslednom აase vznikajú útvary 
priemyselného in០inierstva, ktorých cieᏠom zefektívᒀovaᙐ chod firmy. ABC je pre ne 
ideálnym nástrojom.

1.9 Softvér pre ABC

Pre ABC odporúაame ᘐpecializovaný softvér, ktorý nielen doká០e kalkulovaᙐ náklady, 
ale aj vizualizuje vzᙐahy medzi úაtovníctvom, aktivitami, výrobkami a zákazníkmi. Excel 
postaაuje len v najjednoduchᘐích prípadoch.  Softvérové prostredia pre ABC bývajú súაasᙐou 
základného informaაného systému (napríklad SAP, Oracle, Datalock) alebo ide o nezávislé 
softvéry, fungujúce ako integrujúca kalkulaაná a modelovacia nadstavba (SAS ABM, 
MonetABC, QPR CostControl). Stoja od niekoᏠkých desiatok tisíc po milióny korún, k აomu 
treba eᘐte prirátaᙐ náklady na implementáciu.  K najაastejᘐie implementovaným patrí na 
Slovensku softvér MonetABC od bratislavskej firmy Ines, a. s. v cene u០ od 40-tisíc korún. 
Prakticky vᘐetky programy majú rovnakú ᘐtruktúru modelu ABC a vyrátajú tie isté აísla; líᘐiᙐ 
sa mô០u komfortom pou០ívania.

1.10 Implementaაný tím

Systém ABC si mô០e podnik zaviesᙐ sám alebo „na kᏠúა“ od dodávateᏠskej firmy. Sú 
to extrémy a neodporúაam ich. V prvom prípade ide o metódu pokusov a omylov, keჰ sa 
zahrávame s trpezlivosᙐou zvyᘐku spoloაnosti. Ꮠudia musia opakovane vypᎠᒀaᙐ rôzne 
formuláre, priაom výsledky bývajú v nedohᏠadne. Takéto „objavovanie Ameriky“ zbytoაne 
zvyᘐuje napätie vo firme.  Druhá krajnosᙐ – ABC „na kᏠúა“, sa mô០e zdaᙐ ideálnym rieᘐením, 
najmä pre solventné podniky, ktorým nepreká០a, ០e je niekoᏠkonásobne drahᘐie. Skrýva sa tu 
vᘐak problém: pracovníci a mana០éri ᙐa០ᘐie prijímajú systém vytvorený mimo firmy a interný 
správca ho len s námahou spoznáva. Východiskom mô០e byᙐ outsourcing celého ABC, t.j. aj 
pravidelné mesaაné spracovania.  Optimálna je kombinácia skúseného implementátora 
s (budúcim) kontrolórom. V naju០ᘐom implementaაnom tíme staაia traja-ᘐtyria Ꮰudia, ktorým 
sú podᏠa potreby k dispozícii ჰalᘐí odborníci z firmy აi externého prostredia. Konzultaაná 
spoloაnosᙐ urobí úvodné nastavenia; následné spresnenie a testovanie preberá budúci správca, 
აím sa zároveᒀ zaᘐkoᏠuje. Po niekoᏠkých mesiacoch sa ABC dostáva do rutinnej prevádzky.

1.10 Postoj vedenia a firemná kultúra

Pri ᘐtarte ABC stojí s oაakávaniami najvyᘐᘐie vedenie firmy, ktoré odsúhlasí projekt a 
rozpoაet naᒀ. Nadᘐenie postupne odpadá, objavujú sa iné dôle០ité veci a starosti. Jedným 
z najdôle០itejᘐích predpokladov úspeᘐného zavedenia ABC je práve postoj vrcholového 
vedenia a celková podniková kultúra. Firemné prostredie mô០e zavedenie ABC do ០ivota 
urýchliᙐ, ale ho aj úplne zablokovaᙐ, aby nevyᘐli na povrch „nebezpeაné“ súvislosti.  Treba si 
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uvedomiᙐ, ០e systém ABC prináᘐa najväაᘐí prospech majiteᏠom spoloაnosti, ktorým ukazuje 
cestu, ako rozumne zvýᘐiᙐ dlhodobý zisk. Aj pre generálneho riaditeᏠa je to zaujímavá 
informácia, nie v០dy ho vᘐak nabáda k აinu. Poznám viaceré úspeᘐné firmy, kde by sa 
pomocou ABC dal zisk zdvojnásobiᙐ, no riaditeᏠ sa mi medzi ᘐtyrmi oაami zvykne priznaᙐ, 
០e s momentálnou situáciou sú mana០éri aj zamestnanci vlastne spokojní a stálo by veᏠmi 
veᏠa energie, aby sa tento stav zmenil. Ⴠím ideme v ᘐtruktúre riadenia hlbᘐie, tým väაᘐí odpor 
mo០no pri zavádzaní ABC oაakávaᙐ. SprehᏠadnenie efektívnosti údr០by, dopravy აi predaja 
spravidla neteᘐí ani údr០bárov, ani obchodníkov.

1.11 Z kopca je najlepᘐí výhᏠad

V záujme úspeᘐnej implementácie ABC treba vybudiᙐ dostatoაnú energiu vedúcu k 
zmene, აo býva v krachujúcich, ale i v úspeᘐných firmách problém. Najjednoduchᘐie sa ABC 
presadzuje v podniku, kde si u០ uvedomujú hrozby a problémy, avᘐak eᘐte majú priestor na 
systémové rieᘐenie.  Z toho vyplýva potreba zabezpeაiᙐ primeranú energiu, najmä zo strany 
vrcholového vedenia, na preklenutie projektových kríz a nekompromisného dotiahnutia 
implementácie. Energie treba eᘐte viac, keჰ sa popri zavádzaní ABC „upratujú“ evidencie, 
აíselníky a databázy, mení sa myslenie zamestnancov na procesné, nastáva ekonomizácia 
riadenia atჰ. Sú to vedᏠajᘐie efekty, ktoré znásobujú prínosy ABC. Systém vᘐak musí byᙐ 
dotiahnutý do konca a staᙐ sa súაasᙐou riadenia, rozhodovania a motivácie pracovníkov. Inak 
boli vᘐetky kroky iba tréningom nasucho, bez reálneho prínosu. Raz darmo, najlepᘐí výhᏠad 
máme a០ vtedy, keჰ vystúpime na vrchol kopca.

Dr. Milan Veᘐაiაík, Gradient5



- 9 -  

2 SQL server a MONET®

Vaᘐe dáta (model firmy, informácie o jednotlivých polo០kách, atჰ.) sú bezpochybne to 
najcennejᘐie s აím budete pracovaᙐ, preto práca s týmito dátami musí byᙐ bezpeაná.  Niekedy 
si prajete, aby s urაitými dátami ste mohli pracovaᙐ iba vy, niekedy dovolíte ostatným
pracovníkom len prezeraᙐ dáta (teda nemô០u ich meniᙐ).  Okrem inᘐtalácie SQL Servera 
a programu Monet na jednom poაítaაi je mo០né aj nasledovné rieᘐenie: SQL server je na 
osobitnom poაítaაi a pomocou programu Monet (ktorý mate na inom poაítaაi) sa mô០ete cez 
firemný intranet pripojiᙐ na SQL server a pracovaᙐ s dátami, ktoré sú na SQL serveri. Poაas 
vývoja programu Monet sme preto kládli dôraz na bezpeაnosᙐ vaᘐich dát.  Na obrázku 4 je 
zobrazený spôsob, akým program Monet komunikuje s SQL serverom.

Monet SQL
Server

dáta

Obr. 4 Dátová komunikácia medzi programom Monet a SQL serverom

VzhᏠadom na mno០stvo u០itoაných funkcií SQL servera sa vám spoაiatku mô០e zdaᙐ 
takéto rieᘐenie príliᘐ zlo០ité, ale na druhej strane takéto rieᘐenie umo០ᒀuje splniᙐ rozmanité 
po០iadavky klientov.  
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3 Inᘐtalácia programu MONET®

V prípade, ak na vaᘐom poაítaაi u០ je nainᘐtalovaný SQL server inᘐtalujte program Monet 
podᏠa kapitoly 3.1 (Inᘐtalácia Monet a SQL server osobitne).  Ak SQL server sa nenachádza 
na vaᘐom poაítaაi inᘐtalujte podᏠa kapitoly 3.2 (Inᘐtalácia Monet a SQL server súაasne).  
V prípade ak neviete აi máte SQL server alebo nie, mô០ete to zistiᙐ nasledovne: kliknite 
Ꮰavým tlaაidlom myᘐí na tlaაidlo „ᘀtart“ na vaᘐej pracovnej ploche Windows, zobrazí sa vám 
okno podobné ako na obrázku 5.

Obr. 5 Okno po stlaაení tlaაidla „ᘀtart“

Následne kliknite na polo០ku Control panel, respektíve ak máte slovenský Windows –
Ovládací panel (pozri Obr. 5).  Zobrazí sa vám okno podobné obrázku 6.

 
Obr. 6 Okno „Ovládací panel“(resp. „Control Panel“)

Ovládací panel 
(slovenský Windows)

Spustite tento 
program



- 11 -  

Po spustení programu zobrazeného na obrázku 6 pod ikonou „Add or Remove Programs“ (pre 
slovenský Windows-„Pridaᙐ alebo Odobraᙐ Programy“) sa zobrazí okno zobrazené na 
obrázku 7.

Obr. 7 Zoznam nainᘐtalovaných programov

Pomocou vertikálnej liᘐty (Obr. 7-1) si prezrieme celý zoznam nainᘐtalovaných programov.  
Z uvedeného obrázka mô០eme vidieᙐ, ០e na danom poაítaაi je nainᘐtalovaný kompletný balík 
SQL Servera (Obr.7-2) + SQL Server Desktop Engine (Obr. 7-3) + inᘐtancia SQL Server 
Desktop Engine (Obr. 7-3).  Ak aj na vaᘐom poაítaაi nájdete ᏠubovoᏠný z týchto SQL 
serverov (Obr. 7-2,3,4), inᘐtalujte program Monet podᏠa kapitoly 3.1 (Inᘐtalácia Monet a SQL 
server osobitne).   Ak na vaᘐom poაítaაi nie je nainᘐtalovaný ani jeden z uvedených SQL 
serverov inᘐtalujte program Monet podᏠa  kapitoly 3.2 (Inᘐtalácia Monet a SQL server 
súაasne).

3.1 Inᘐtalácia Monet a SQL server osobitne

V prípade, ០e SQL server sa eᘐte na vaᘐom poაítaაi nenachádza inᘐtalujte podᏠa 3.2 
(Inᘐtalácia Monet a SQL server súაasne), v opaაnom prípade spustite inᘐtalátor pomocou 
súboru „Setup.exe“ (Obr. 8).  

Obr. 8 Hlavný adresár inᘐtalaაného CD

Postupujte podᏠa pokynov uvedených v inᘐtalátore, a v okne uvedenom na obrázku 9, zvoᏠte
polo០ky, si prajete nainᘐtalovaᙐ (SQL server vᘐak neinᘐtalujte – tak ako na obr.9 je políაko 
SQL server nezaᘐktnuté).

5

2
3
4

1

Setup.exe
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Obr. 9 Hlavný adresár inᘐtalaაného CD

Následne postupujte podᏠa pokynov inᘐtalátora.  Po ukonაení programu inᘐtalátora je 
potrebné eᘐte nainᘐtalovaᙐ SQL server.  Na inᘐtalaაnom CD je adresár  „MSDERelA“, 
rozbaᏠte tento adresár.  V adresári sa nachádza inᘐtalátor SQL servera.  

Obr. 10 Hlavný adresár inᘐtalaაného CD

Spustite SQL server inᘐtalátor z adresára MSDERelA pomocou príkazového riadku, tak ako 
to dokumentuje obrázok 11.

Obr. 11 Inᘐtalácia novej inᘐtancie SQL servera

Meno inᘐtancie SQL servera musí byᙐ jedineაné.  Napríklad na obrázku 11 máme 
meno inᘐtancie „PETER“, ale na obrázku 7 mô០eme vidieᙐ, ០e také meno inᘐtancie u០ 
existuje, v takom prípade je potrebné pomenovaᙐ inᘐtanciu inak.  Po spustený tohto príkazu 
z príkazového riadku, sa zobrazí SQL server inᘐtalátor a bude prebiehaᙐ inᘐtalácia SQL 
servera a០ do konca a to u០ bez akéhokoᏠvek váᘐho zásahu.  Po ukonაení inᘐtalácie reᘐtartujte 
poაítaა a následne mô០ete pristúpiᙐ k prvému spusteniu programu Monet, postupujte podᏠa 
kapitoly 4 (Prvé spustenie programu MONET®).

MSDERelA

príkazový 
riadok
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3.2. Inᘐtalácia Monet a SQL server súაasne

V prípade, ០e SQL server sa u០ na vaᘐom poაítaაi nachádza inᘐtalujte podᏠa kapitoly 3.1 
(Inᘐtalácia Monet a SQL server osobitne).  ), v opaაnom prípade spustite inᘐtalátor pomocou 
súboru „Setup.exe“ (Obr. 12).  

Obr. 12 Hlavný adresár inᘐtalaაného CD

Postupujte podᏠa pokynov uvedených v inᘐtalátore, a v okne uvedenom na obrázku 13, zvoᏠte
polo០ky, ktoré sú na tomto obrázku zvolené.

Obr. 13 Hlavný adresár inᘐtalaაného CD

რalej postupujte podᏠa pokynov inᘐtalátora.  Po ukonაení inᘐtalácie reᘐtartujte poაítaა 
a následne mô០ete pristúpiᙐ k prvému spusteniu programu Monet, postupujte podᏠa kapitoly 4 
(Prvé spustenie programu MONET®).

Setup.exe
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4 Prvé spustenie programu MONET®

Po nainᘐtalovaní MonetABC inᘐtalátorom reᘐtartujte poაítaა.  Po reᘐtartovaní poაítaაa 
sa automaticky spustí SQL server.  Následne skontrolujeme, აi SQL server je spustený.  
Spustíte program „SQL Server Service Manager“ z dolnej liᘐty vaᘐej pracovnej plochy (Obr. 
14)

 

Obr. 14 Vᘐeobecný popis procesu získavania znalostí z dát

Ak na vaᘐej pracovnej ploche nemô០ete nájsᙐ ikonu SQL servera, spustite nasledovný 
program: c:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe.

Ak nie je spustený program, kliknite na tlaაidlo „Start/Continue“ (Obr.15), ale pozor, ak ste 
vytvorili novú inᘐtanciu, respektíve máte viac inᘐtancií SQL servera, tak musíte sa uistiᙐ ០e 
spúᘐᙐate správny server.  Ak máte len jeden SQL server (pozri kapitolu 3), tak meno inᘐtancie 
zadajte „(local)“, alebo názov poაítaაa, na obrázku 15-vᏠavo je názov poაítaაa „BENDO“.

 

Obr. 15 Vᘐeobecný popis procesu získavania znalostí z dát

V prípade, ak máte viac inᘐtancií SQL servera, musíte napísaᙐ meno tej inᘐtancie, ktorú ste 
vytvorili pri inᘐtalácií Monetu (kapitola 3).  Napríklad ak sme vytvorili inᘐtanciu s názvom 
„PETER“ tak to zapíᘐeme tak ako je to na obrázku 15-vpravo.  

Následne spustíme program DataAdmin_Older.exe a vytvoríme novú databázu (Obr.16).

Obr. 16 Vᘐeobecný popis procesu získavania znalostí z dát

SQL spustený SQL nie je spustený

SQL server 
je vypnutý

Zapnutie SQL 
servera

Meno inᘐtancie 
SQL servera
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V okne uvedenom na obrázku 16, stlaაte tlaაidlo „Pokraაovaᙐ“, zobrazí sa vám okno uvedené 
na obrázku 17.  

Obr. 17 Monet prihlasovacie okno pre SQL server

Ak pou០ívate Windows autentifikáciu - potvrჰte polo០ku "Pou០iᙐ Windows autentifikáciu"
(Obr.17).  Polo០ku server vyplᒀte tak, ako v prípade programu „SQL Server Service 
Manager“ (Obr.15).  Nakoniec stlaაte tlaაidlo „Vytvoriᙐ“ (Obr. 17).  Teraz u០ máte vᘐetko 
pripravené k práci a mô០ete spustiᙐ hlavný program MonetABC.exe (Obr.18).

Obr. 18 Hlavný program Monet

Obr. 19 Prihlásenie na SQL server (zadáte rovnako ako v programe “SQL Server Service 
Manager”)
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5  Vytvorenie nového modelu ABC

5.1 Vytvorenie nového modelu

Z menu súbor vyberte polo០ku Vyber model. Zobrazí sa komunikaაné okno podobné obrázku 
20.

Obr. 20 Komunikaაné okno pre výber modelu

Pri prvom pou០ití programu sa objaví preddefinovaný názov modelu s názvom Monet. 
Tento názov mô០ete prepísaᙐ podᏠa potreby tak, ០e na názov jedenkrát kliknete a následne 
zmeníte názov. Po voᏠbe „Vyber“ sa otvorí model so zmeneným názvom.  Ak chcete vytvoriᙐ 
úplne nový model, kliknite na tlaაítko „Nový“, zmeᒀte názov novovytvoreného modelu podᏠa 
potreby a kliknite na tlaაítko „Vyber“. Podobným postupom sa dá z databázy v ktorej sa 
nachádzate oznaაený model odstrániᙐ pomocou tlaაítka „Odstráᒀ“. Pozor!! Po odstránení 
databázy sú vᘐetky dáta aj ᘐtruktúry daného modelu nenávratne stratené.  Okno „Výber 
modelu“ sa v០dy automaticky zobrazí pri ᘐtarte programu Monet ABC. Ak nechcete, aby sa 
tento dialóg v០dy automaticky zobrazoval po naᘐtartovaní programu, zaᘐkrtnite políაko 
„Neukazuj tento dialóg pri ᘐtarte“.

5.2 Ulo០enie a naაítanie modelu

Hneჰ na zaაiatku je potrebné vysvetliᙐ pojmy databáza a model. Keჰ០e Monet ABC 
pracuje nad databázou SQL má niekoᏠko odliᘐností od typickej práce so súbormi, na ktorú ste 
zvyknutí. Hlavným rozdielom je, ០e vᘐetky operácie realizované nad modelom sa okam០ite 
zapisujú do databázy. Z toho dôvodu nie je model potrebné ukladaᙐ spôsobom ukladania 
dokumentov v MS Office. V jednej databáze mô០e existovaᙐ ᏠubovoᏠný poაet modelov, ktoré 
dokonca nemusia maᙐ vôbec niა spoloაné. Najlepᘐie sa to dá prirovnaᙐ k adresáru na disku, v 
ktorom je ᏠubovoᏠne veᏠa súborov. Adresár v naᘐom prípade predstavuje databázu a modely 
jednotlivé súbory. Ak  napríklad zma០ete niektorý model, daatbáza stále ostáva a ostatné 
modely v nej ostanú nedotknuté. Ak ale zma០ete databázu, stratíte vᘐetky modely, ktoré ju 
pou០ívali. Databáza mô០e byᙐ umiestnená na lokálnom poაítaაi, ale taktie០ mô០e byᙐ 
umiestnená na podnikovom serveri(hlavne ak ide o nároაnejᘐie modely). Táto vlastnosᙐ má 
samozrejme dve stránky. V prípade akýchkoᏠvek problémov poაas práce sa zadané 
informácie do modelu nestratia. Na druhej strane, ak chcete nieაo iba vyskúᘐaᙐ, prípadne sa 
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vrátiᙐ k pôvodnej verzii u០ neexistuje krok späᙐ. Tento problém sa dá vyrieᘐiᙐ iba tak, ០e si v 
tej istej databáze vytvoríte nový model, v ktorom u០ mô០ete vykonávaᙐ zmeny, prípadne ho 
pou០ijete ako zálohu.  Ⴠo potom znamenajú voᏠby z menu „Súbor“ : „Ulo០ model“, „Naაítaj 
model“ ? 

VoᏠba „Ulo០ model“ vykoná export celého modelu do ᘐpecifického súboru s ktorým sa 
ჰalej pracuje ako s be០ným súborom. Tento súbor sa napríklad dá odzálohovaᙐ, alebo 
preniesᙐ na ᏠubovoᏠnom prenosovom médiu na iný poაítaა. Tento súbor je u០ úplne nezávislý 
na databáze a má príponu „.mod“.

VoᏠba „Naაítaj model“ je opakom predoᘐlej voᏠby. Ak ste odniekiaᏠ priniesli model 
ulo០ený pomocou „Ulo០ model“, je mo០né ho pridaᙐ do vaᘐej databázy ako ჰalᘐí model.

5.3 Ukonაenie práce v Monet ABC

Ak chcete ukonაiᙐ prácu s modelom vyberte z menu „Súbor“ voᏠbu „Exit“. Po 
uvedenej voᏠbe sa Monet ABC zavrie a to bez otázky „Prajete si ulo០iᙐ zmeny“. Je to z 
dôvodov uvedených v predoᘐlom odstavci(vᘐetky dáta sa okam០ite ukladali pri ich tvorbe).
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6 Vytvorenie jednotlivých ᘐtruktúr modelu

CieᏠom tejto kapitoly je krok za krokom vytvoriᙐ celú ᘐtruktúru modelu ABC s 
vysvetlením základných pojmov postupov. 

6.1 Popis jednotlivých ᘐtrukturálnych modulov systému

Celý model ABC sa skladá z ôsmich základných ᘐtruktúr a väzieb medzi nimi. Ni០ᘐie sú 
uvedené jednotlivé ᘐtruktúry, popis ich významu a spôsob ich vytvorenia. Poradie v akom sú 
uvedené zodpovedá poradiu podᏠa ktorého sa väაᘐinou postupuje pri tvorbe modelu. 

6.1.1 ᘀtruktúra Zdrojov, Aktivít a Nákladových objektov

ᘀtruktúra zdrojov (Resource) predstavuje zoznam vᘐetkých výdajov firmy za jednotlivé 
pou០ívané zdroje ako materiál, slu០by, pracovné sily. V tejto ᘐtruktúre sa vyskytujú hlavne 
náklady prevzaté z hlavnej knihy.

ᘀtruktúra aktivít (Activity) obsahuje zoznam vᘐetkých aktivít firmy. Týmto aktivitám sú 
potom priradené náklady z úrovne zdrojov. Následne sú potom náklady aktivít rozpoაítané na 
iné aktivity, alebo na nákladové objekty.

ᘀtruktúra nákladových objektov (Cost Objects) obsahuje nákladové objekty ako produkty, 
klientov, distribuაné kanály, jednoduchᘐie povedané vᘐetko, za აo, alebo od koho, prípadne 
ako dostáva firma peniaze. Na tejto úrovni sa mô០u vyskytovaᙐ tie០ polotovary, prípadne za 
urაitých okolností dodávatelia.

Vᘐetky tri ᘐtruktúry majú tri základné stavebné prvky (typy) ᘐtruktúry.

Nákladový element:
Najni០ᘐí typ ᘐtruktúry. Iba cez nákladový element sa do modelu priamo zadávajú 
náklady. Nákladový element sa v០dy via០e na úაet.

Úაet: Úაet v chápaní systému Monet ABC je vo vᘐeobecnosti úაtom zdrojov, úაtom 
aktivity, alebo úაtom nákladového objektu. To znamená, ០e ak je v modeli 
definovaná aktivita „Vedenie personálnej agendy“ tak je v ᘐtruktúre 
reprezentovaná typom úაet. Podobne ka០dý nákladový element. Typ úაet má ako 
jediný tú vlastnosᙐ, ០e sa mô០e pomocou priradení rozpúᘐᙐaᙐ na iné úაty a tak isto 
mô០e byᙐ cieᏠovým úაtom rozpúᘐᙐania. To znamená, ០e ០iadna polo០ka typu 
Nákladový element, alebo typu Adresár nie je schopná svoje náklady rozpoაítavaᙐ 
ani na seba absorbovaᙐ rozpoაítavané náklady. Úაet je typ, ktorý obsahuje 
ᏠubovoᏠné mno០stvo nákladových elementov. Náklady takéhoto úაtu sú potom 
jednoduchým súაtom nákladov jeho nákladových elementov. To ale tie០ znamená, 
០e na úrovni úაtu sa u០ náklady nedajú zadávaᙐ. Ak chcete aby úაet zdrojov 
reprezentoval urაité náklady, je potrebné mu pridaᙐ nákladový element a tomuto 
pridaᙐ náklady. 
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Adresár: Je to najvyᘐᘐí typ hierarchie. Slú០i hlavne ako nástroj na udr០anie prehᏠadnosti v 
ᘐtruktúre. Mô០e obsahovaᙐ ᏠubovoᏠný poაet podadresárov, alebo úაtov zdrojov. 
Adresár nemô០e priamo pod sebou obsahovaᙐ nákladový element.

   
Obr. 21 Pracovná plocha programu Monet

6.1.2 ᘀtruktúra Atribútov

Atribúty predstavujú dodatoაnú informáciu k jednotlivým úაtom. Atribút sa nemô០e viazaᙐ 
ani k typu Adresár a ani k typu Nákladový element.
Atribúty majú dve základné funkcie:

a) Vytvoriᙐ v danej ᘐtruktúre(zdrojov, aktivít, alebo nákladových objektov) doplᒀujúce 
ᘐtrukturálne informácie

b) K jednotlivým úაtom pridaᙐ niektoré hodnotovo vyjadriteᏠné informácie.

Skupina a) je v modeli reprezentovaná textovými atribútmi.
Skupina b) je reprezentovaná numerickými atribútmi.

Príklady pou០itia: Numerickými atribútmi by pre výrobky mohli byᙐ nasledovné 
hodnoty: poაet jednotiek na palete, hmotnosᙐ jedného kusu výrobku, doba výrobe na linke, … 
. Typickým textovým atribútom pre úაet zdrojov je zaradenie აi je fixný, alebo variabilný. 
Toto აlenenie je v modeli aj preddefinované. Textovým atribútom aktivít mô០e byᙐ 
ᏠubovoᏠné iné აlenenie ako je pou០ité v ᘐtruktúre, ჰalej napríklad atribút, აi je aktivita value 
add, alebo non value add, je dôle០ité si uvedomiᙐ, ០e aj ᘐtruktúra atribútov poskytuje mo០nosᙐ 
ᏠubovoᏠne hlbokej a rozvetvenej ᘐtruktúry s adresármi. Toto sa neskôr dá pou០iᙐ napríklad pri 
tvorbe viacerých pohᏠadov na dimenzie zisku.

6.1.3 ᘀtruktúra Driverov

ᘀtruktúra driverov obsahuje zoznam vᘐetkých pou០itých cost driverov v modeli. Keჰ០e 
ich poაet väაᘐinou nie je viac ako 15-25 nie je v tejto ᘐtruktúre povolené აlenenie pomocou 

Adresár

Úაet

Nákladový 
element
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adresárov. Je tu iba jednoduchý zoznam vᘐetkých pou០ívaných driverov a ich definície.  Ku 
ka០dému driveru sa definujú iba tri základné veci: 

a) Názov, ktorý je zároveᒀ aj identifikátorom
b) Typ
c) Vzorec

Typ drivera vyjadruje აi hodnoty zapísané do Driver hodnota sú priamo hodnotami pre 
rozpoაítavanie nákladov (jednoduchý typ), alebo აi sa hodnoty pre rozdeᏠovanie nákladov 
vypoაítavajú z iných, v modeli u០ zadaných hodnôt(Kalkulovaný typ).  Vzorec drivera sa 
pou០ije iba vtedy, ak jeho typ je „Kalkulovaný“. Vzorec mô០e v sebe obsahovaᙐ aritmetické 
znamienka +,-,*,/, a slovné názvy vlastností cieᏠových úაtov prípadne ich numerických 
atribútov oddelených úvodzovkami.(Príklad: „tr០by“/“poაet jednotiek“)

6.1.4 ᘀtruktúra Externých vstupov

Externé vstupy obsahujú zoznam jednotkových vstupov, ktoré sú jednoznaაne 
jednocové pre dané produkty a viete k nim zadefinovaᙐ jednotkovú cenu. Väაᘐinou sa v tejto 
ᘐtruktúre objavujú jednicové materiály, ktoré sa prostredníctvom normy, alebo reálnej 
spotreby priradiᙐ jednotlivým výrobkom. U obchodných firiem je tu zoznam obchodného 
tovaru spoloაnosti. Ak v podniku existujú aj jednicové mzdy prípadne externé slu០by, tie០ sa 
mô០u objaviᙐ v tejto ᘐtruktúre.  ᘀtruktúra externých vstupov má urაité ᘐpecifikum v tom, ០e 
cez túto ᘐtruktúru sa do modelu mô០u dostaᙐ náklady. To znamená, ០e náklady sa do modelu 
dajú zadaᙐ cez nákladové elementy na úrovniach zdrojov, aktivít a nákladových objektov a 
tie០ cez externé vstupy a normy spotreby externých vstupov. Táto oblasᙐ je bli០ᘐie popísaná v 
kapitole Definícia spotrieb jednicových vstupov.

6.1.5 ᘀtruktúra Dimenzií zisku

Dimenzie zisku predstavujú viacrozmerný pohᏠad na zisk realizovaný v spoloაnosti. V 
prípade, ០e vᘐetky náklady v modeli sa rozpoაítajú na výrobky ktoré sú definované na úrovni 
nákladových objektov bude maᙐ dimenzia zisku iba jeden rozmer. Ak na úrovni nákladových 
objektov budete sledovaᙐ zvláᘐᙐ náklady na klientov a na výrobky tak je mo០né vytvoriᙐ 
dvojrozmerný pohᏠad na zisk firmy (pohᏠad cez výrobky a cez klientov). Príklad: Ak pekáreᒀ 
má definované na úrovni nákladových objektov iba produkty, tak jeden z údajov dimenzie 
zisku bude: na rohlíku obyაajnom sa zarobilo 6000.-. Ak pekáreᒀ sleduje aj klientov ako 
nákladové objekty bude v dimenzii zisku údaj: rohlík obyაajný zarobil v Tesco Bratislava 
1520,-. 

6.2 Tvorba modulu zdrojov, aktivít a nákladových objektov

Táto kapitola popisuje krok za krokom tvorbu ᘐtruktúr zdrojov, aktivít a nákladových 
objektov. Vᘐetky tri úrovne majú toti០ tie isté ᘐtrukturálne vlastnosti a identický postup 
tvorby. Jediný rozdiel je v tom, ០e úაet na úrovni zdrojov predstavuje nákladový úაet z 
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úაtovníctva, alebo ich zoskupenie, úაet na úrovni aktivít predstavuje aktivitu a úაet na úrovni 
nákladových objektov predstavuje produkt, prípadne klienta, v praxi sa nákladový element 
zadávaný ni០ᘐie uvedeným postupom vyskytuje hlavne na úrovni zdrojov. Na úrovni aktivít a 
nákladových objektov len zriedka, alebo v nepomerne menᘐom mno០stve.

Výber ᘐtruktúry
Z menu „Zobraziᙐ“ vyberte ᘐtruktúru, ktorú chcete vytvoriᙐ (Zdroje, Aktivity, 

Nákladové objekty). Výber po០adovanej ᘐtruktúry je mo០né vykonaᙐ aj pomocou ikony v 
paneli nástrojov:

Tvorba adresárovej ᘐtruktúry
1. Kliknite na ikonu adresára, pod ktorý chcete vytvoriᙐ nový adresár.
2. V menu „ᘀtruktúra“ kliknite na voᏠbu „Vytvor skupinu“. Zobrazí sa 

novovytvorený adresár. Túto voᏠbu je mo០né vykonaᙐ aj kliknutím na ikonu:
3. Zmeᒀte názov adresára.
4. Kliknite na políაko v stᎠpci Identifikátor a zadajte jednoznaაný identifikátor 

adresára.

Poznámka: Systém nedovolí vytvoriᙐ adresár s identickým identifikátorom v danej ᘐtruktúre. 
V inej ᘐtruktúre to u០ dovolí. Pod pojmom ᘐtruktúra sa rozumie zdroje, aktivity, nákladové 
objekty, externé vstupy.

Tvorba úაtov
1. Kliknite na ikonu adresára, pod ktorý chcete vytvoriᙐ nový úაet.
2. V menu „ᘀtruktúra“ kliknite na voᏠbu „Vytvor úაet“. Zobrazí sa novovytvorený 

úაet. Túto voᏠbu je mo០né vykonaᙐ aj kliknutím na ikonu:
3. Zmeᒀte názov úაtu.
4. Kliknite na políაko v stᎠpci Identifikátor a zadajte jednoznaაný identifikátor úაtu.

Poznámka: Systém nedovolí vytvoriᙐ úაet s identickým identifikátorom v danej ᘐtruktúre.

Tvorba nákladových elementov
1. Kliknite na ikonu úაtu, pod ktorý chcete vytvoriᙐ nový nákladový element.
2. V menu „ᘀtruktúra“ kliknite na voᏠbu „Vytvor nákladový element“. Zobrazí sa 

novovytvorený nákladový element. Túto voᏠbu je mo០né vykonaᙐ aj kliknutím na 
ikonu:

3. Zmeᒀte názov nákladového elementu.
4. Kliknite na políაko v stᎠpci Identifikátor a zadajte jednoznaაný identifikátor 

nákladového elementu.

Poznámka: Systém nedovolí vytvoriᙐ nákladový element s identickým identifikátorom v 
danej ᘐtruktúre.
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6.3 Definícia driverov

Výber ᘐtruktúry
Z menu „Zobraziᙐ“ vyberte „Drivery“

Vytvorenie nového drivera
1. Kliknite na ikonu adresára „Drivery“
2. Z menu „ᘀtruktúra“ vyberte „Vytvor driver“
3. Novovytvorenému driveru zadefinujte jeho názov

Poznámka: Názov drivera je zároveᒀ aj jeho identifikátorom. To znamená, ០e nie je prípustné, 
aby dva drivery mali identický názov.

Definovanie typu drivera
Jednoduchým kliknutím na políაko vedᏠa názvu novovytvoreného drivera v stᎠpci 

„Driver typ“ sa zadefinuje აi ide o driver jednoduchý, alebo kalkulovaný.

Definovanie výpoაtového vzorca kalkulovaného drivera
Ak je typ drivera zadefinovaný ako kalkulovaný, tak do poᏠa Driver vzorec je potrebné 

zadefinovaᙐ vzorec kalkulovaného drivera. Vzorec mô០e obsahovaᙐ aritmetické znamienka 
+,-,*,/ , názvy vybraných numerických vlastností cieᏠových úაtov a tie០ ᏠubovoᏠný 
numerický atribút cieᏠového úაtu. Definíciu zdrojového a cieᏠového úაtu viჰ kapitola 
Prepojenie ᘐtruktúr modelu.Vybrané numerické vlastnosti pou០iteᏠné pre definíciu 
kalkulovaného drivera sú: Definovaný poაet jednotiek, Driver hodnota, Jednotkové náklady, 
Jednotkové tr០by, Náklady, Náklady jednotkových vstupov, Poაet jednotiek, Poაet 
nadbytoაných jednotiek, Poაet vyu០itých jednotiek, Spotreba jednotkových vstupov, Tr០by.

6.4 Definícia atribútov

ᘀtruktúra atribútov pou០íva dva typy ᘐtruktúry a to adresáre s mo០nosᙐou viacnásobného 
vnorenia a samotné atribúty. ᘀpecifickú úlohu zohrávajú adresáre prvej úrovne (priamo pod 
adresárom „Atribúty“). Tieto adresáre sú pri definovaní dimenzií zisku ponúkané ako jedna z 
mo០ností rozmeru dimenzie. Keჰ otvoríte ᘐtruktúru atribútov prvýkrát, nájdete u០ 
zadefinovanú skupinu prvej úrovne „Fix-Var“. Táto obsahuje vopred nedefinované atribúty 
Fix a Var. Ich pou០itie si mô០ete voliᙐ samostatne, ale vo vyᘐᘐích verziách Monet ABC sa 
pou០ívajú pri plánovaní zdrojov v závislosti od produkcie a spotreby variabilných nákladov.
Doporuაuje sa vyu០ívaᙐ adresárové აlenenie atribútov, nakoᏠko to mô០e neskôr urýchliᙐ a 
zjednoduᘐiᙐ prácu s atribútmi a ich priraჰovaním na úაty.

Výber ᘐtruktúry
Z menu „Zobraziᙐ“ vyberte „Atribúty“
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Definovanie skupiny atribútov
1. Kliknite na ikonu adresára pod ktorým chcete vytvoriᙐ adresár novej skupiny 

atribútov.
2. Z menu „ᘀtruktúra“ vyberte „Vytvor skupinu“
3. Novovytvorenej skupine zadefinujte názov

Poznámka: Názov skupiny je u atribútov zároveᒀ identifikátor. To znamená, ០e nie je 
dovolené, aby v ᘐtruktúre atribútov boli definované dva adresáre s identickým názvom.

Definovanie atribútov
1. Kliknite na ikonu adresára pod ktorým chcete vytvoriᙐ nový atribút.
2. Z menu „ᘀtruktúra“ vyberte „Vytvor atribút“
3. Novovytvorenému atribútu zadefinujte názov.
4. Jednoduchým kliknutím na políაko vedᏠa názvu novovytvoreného atribútu v 

stᎠpci „Typ atribútu“ zvoᏠte, აi ide o textový, alebo numerický atribút. Základné 
rozdiely medzi týmito typmi sú popísané na zaაiatku tejto kapitoly.

Poznámka: Názov atribútov je zároveᒀ identifikátor. To znamená, ០e nie je dovolené, aby v 
ᘐtruktúre atribútov boli definované dva atribúty s identickým názvom.

6.5 Definícia externých vstupov

ᘀtruktúra externých vstupov pou០íva dva typy ᘐtruktúry a to adresáre s mo០nosᙐou 
viacnásobného vnorenia a samotné externé vstupy.

Výber ᘐtruktúry
Z menu „Zobraziᙐ“ vyberte „Externé vstupy“

Definovanie skupiny externých vstupov
1. Kliknite na ikonu adresára pod ktorým chcete vytvoriᙐ adresár novej skupiny 

externých vstupov.
2. Z menu „ᘀtruktúra“ vyberte „Vytvor skupinu“
3. Novovytvorenej skupine zadefinujte názov.
4. Novovytvorenej skupine zadefinujte identifikátor.

Definovanie externých vstupov
1. Kliknite na ikonu adresára pod ktorým chcete vytvoriᙐ nový externý vstup.
2. Z menu „ᘀtruktúra“ vyberte „Vytvor externý vstup“
3. Novovytvorenému externému vstupu zadefinujte názov.
4. Novovytvorenému externému vstupu zadefinujte identifikátor.
5. Novovytvorenému externému vstupu zadefinujte mernú jednotku.

Poznámka: Merná jednotka vyjadruje jednotku, v ktorej bude definovaná jednotková cena 
externého vstupu a podᏠa ktorej bude externý vstup prostredníctvom normy spotreby 
priradený k úაtu (zdrojovému, aktivitnému, alebo nákladovému objektu).
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6.6 Definícia dimenzií zisku

Dimenzie zisku sa u០ nedefinujú ako samostatne definovaná ᘐtruktúra, ale ako väzba 
medzi adresármi prvej úrovne v ᘐtruktúre nákladových objektov. Napríklad, ak v ᘐtruktúre 
nákladových objektov sú adresáre prvej úrovne (hneჰ pod adresárom nákladové objekty) 
„Produkty a slu០by“, „Polotovary“ a „Klienti“, tak sa pri definícii dimenzií zisku zobrazí 
nasledovné menu:

Obr. 22 Komunikaაné okno pre definovanie dimenzií

Definovanie dimenzií zisku
1. Z menu „ᘀtruktúra“ vyberte „Definovaᙐ dimenzie zisku“.
2. V zaᘐkrtávacích políაkach vyznaაte adresáre, ktoré majú tvoriᙐ dimenziu v 

mulidimenzionálnom pohᏠade na ziskovosᙐ.
3. VoᏠbu potvrჰte OK.

Upozornenia:
1. Ak poაas pou០ívania modelu v tomto komunikaაnom okne niektorú zo skôr 

oznaაených dimenzií odznaაíte(zruᘐíte zaᘐkrtnutie), tak sa z modelu definitívne 
odstránia vᘐetky dáta danej dimenzie.

2. Vo výpoაte sa do pohᏠadov na profit dimenziu kalkulujú náklady iba cez 
dimenzie, ktoré sú adresárom prvej úrovne nákladových objektov. Adresáre 
atribútov slú០ia iba na doplᒀujúce pohᏠady v dimenzii ale nad dátami 
vytvorenými prostredníctvom dimenzie nákladových objektov. To znamená, ០e 
pri definovaní dimenzií zisku je potrebné v០dy zaradiᙐ vᘐetky adresáre 
nákladových objektov, z ktorých chceme v zobrazení výsledkov vidieᙐ prísluᘐné 
náklady.

6.7 Závereაné poznámky ku kapitole tvorby ᘐtruktúr modelu

1. Ka០dá ᘐtruktúra vytvorená v tejto kapitole je აasovo stabilná a má aj spätný dosah.
To znamená, ០e ak vytvoríte ᏠubovoᏠnú polo០ku ᘐtruktúry (driver, úაet, atribút, adresár, 
atჰ.), tak sa táto polo០ka automaticky vytvorí/zma០e vo vᘐetkých obdobiach modelu.
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2. Ku ka០dej polo០ke ᏠubovoᏠnej ᘐtruktúry je mo០né pridaᙐ textovú poznámku pre 
bli០ᘐí popis.  Poznámka sa edituje priamo v stᎠpci poznámka, ktorý väაᘐinou je v default 
nastavení, alebo sa dá kedykoᏠvek pridaᙐ pomocou funkcie „Zobrazované stᎠpce“. Toto 
neplatí pre ᘐtruktúru Dimenzie Ziskov, nakoᏠko táto sa vytvára automaticky.
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7 Prepojenie ᘐtruktúr modelu

CieᏠom tejto kapitoly je krok za vytvoriᙐ vᘐetky mo០né väzby medzi jednotlivými 
vyᘐᘐie vytvorenými ᘐtruktúrami. Tieto väzby majú vᘐetky podobne ako ᘐtruktúry აasovo 
stabilnú charakteristiku v oboch smeroch (teda aj spätne).  Podobne ako majú moduly 
zdrojov, aktivít a nákladových objektov podobný postup pre definovanie ᘐtruktúry, je aj 
postup definovania priradení, pridelenia driverov, priradenie jednotkových vstupov a 
atribútov pre vᘐetky tri moduly identický.

7.1 Definícia priradení medzi modulmi zdrojov, aktivít a nákladových objektov

Pri definovaní priradení platia dve nasledujúce pravidlá:
1. Priradenia sa definujú iba z polo០ky typu úაet na polo០ku typu úაet. Nie je 

mo០né definovaᙐ priradenia z/na adresárov, alebo nákladových elementov.
2. Priradenia mô០u smerovaᙐ na úაet tej istej, alebo najbli០ᘐej ჰalᘐej ᘐtruktúry. To 

znamená, ០e existujú iba nasledovné mo០nosti priradení: zdroje → zdroje,  zdroje 
→ aktivity, aktivity → aktivity, aktivity → nákladové objekty, nákladové objekty 
→ nákladové objekty.

Postup definovania priradení A

1. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ vyberte ᘐtruktúru úაtu z ktorého budete definovaᙐ 
priradenia(ktorého náklady chcete rozpustiᙐ). Tento úაet sa bude ჰalej nazývaᙐ 
zdrojový úაet.

2. Nastavte sa na zdrojový úაet.
3. Z menu „ᘀtruktúra“ vyberte „Definuj priradenia“
4. Na Ꮰavej strane vyberte úაty, na ktoré chcete zadefinovaᙐ priradenie (cieᏠové 

úაty).
5. Pomocou ᘐipky ich priraჰte do pravého okna.
6. Po zadefinovaní vᘐetkých cieᏠových úაtov priradenia potvrჰte OK.

Postup definovania priradení B

7. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ vyberte ᘐtruktúru úაtu z ktorého budete definovaᙐ 
priradenia(ktorého náklady chcete rozpustiᙐ). Tento úაet sa bude ჰalej nazývaᙐ 
zdrojový úაet.

8. Nastavte sa na zdrojový úაet.
9. Z menu „Zobraziᙐ“ vyberte „Dve okná“
10. V pravom okne vyberte cieᏠový oblasᙐ (Zdroje, Aktivity, alebo Nákladové 

objekty)
11. Kliknutím na ᘐtvorაek pred accountom, prípadne pred adresárom vytvorte 

priradenie. Násladným kliknutím na ten istý ᘐtvorაek priradenie zruᘐíte. Pri 
zaაiatkoch práce sa doporuაuje oznaაovaᙐ priamo accounty, nakoᏠko logika 
oznaაovania adresárov je trochu zlo០itejᘐia.
!!!POZOR!!! Ak zruᘐíte väzbu, zruᘐíte aj vᘐetky dáta vo väzbe vo vᘐetkých 
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obdobiach. To znamená, ០e ak znovu väzbu obnovíte, dáta sú beznádejne 
stratené. Pre zabránenie takejto chybe sa dá v nastaveniach nastaviᙐ pravidelné 
overovanie, აi naozaj chcete väzbu zruᘐiᙐ.

7.2 Priradenie driverov k zdrojovým úაtom priradení

Pri vytvorení priradenia zo zdrojového úაtu je úაtu automaticky priradený aj driver. 
Ktorý driver sa úაtu automaticky priraჰuje sa dá definovaᙐ v menu „Súbor“ a „Nastavenia“ v 
polo០ke Preddefinovaný driver. Primárne je nastavený driver „Rovnomerné rozdelenie“.  Ak 
chcete priradený driver zmeniᙐ, postupujte podᏠa nasledovného postupu.

Postup priradenia drivera

1. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ vyberte ᘐtruktúru úაtu, ktorému chcete priradiᙐ 
driver.

2. Nastavte sa na zdrojový úაet.
3. Z menu „ᘀtruktúra“ vyberte „Priraჰ driver“.
4. Zo zoznamu driverov vyberte po០adovaný driver a potvrჰte OK.
5. Ak sa po០adovaný driver v zozname nenachádza, zadefinujte ho podᏠa postupu 

3.3. 

7.3 Priradenie jednotkových vstupov k úაtom

Základné princípy pou០itia jednotkových vstupov
Práca s jednotkovými vstupmi je samostatnou a dôle០itou oblasᙐou práce v Monet ABC. 

Vo vᘐeobecnosti mô០e ka០dý úაet zo ᘐtruktúr zdrojov, aktivít, nákladových objektov byᙐ na 
jednej strane polo០kou, na ktorú sa kalkulujú náklady a zároveᒀ mô០e byᙐ jednotkovým 
vstupom (polotovarom) pre iné polo០ky. Externé vstupy sú skupinou polo០iek, ktoré v 
podstate majú mo០nosᙐ vstupovania do kalkulácie iba prostredníctvom mechanizmu 
jednotkových vstupov.

Celú problematiku jednotkových vstupov vysvetᏠuje nasledovný príklad.
Bicyklová fabrika vyrába dámsky a pánsky bicykel „Potiahni“ a mnoho iných výrobkov. Oba 
spomínané produkty sa majú namontované identické kolesá. Tieto kolesá sú tie០ jedným z 
výrobkov uvedenej firmy, priაom niekedy slú០ia ako polotovar, inokedy ako výrobok na 
predaj.  V danej fabrike sa tie០ vyrába ráfik kolesa a ostatné diely na koleso sa nakupujú 
externe. To znamená, ០e na výrobu bicykla je potrebný polotovar, ktorý na svoju výrobu 
potrebuje ჰalᘐí polotovar a ten na svoju výrobu potrebuje normou stanovené mno០stvo 
nakupovaných surovín. Treba tie០ povedaᙐ, ០e aj na hotový bicykel sa veᏠa súაiastok 
nakupuje od externých firiem.

Ak chceme modelu povedaᙐ, ០e sa vyrobilo 50 bicyklov a nech si sám napoაíta potrebné 
mno០stvá jednotlivých polotovarov ᏠubovoᏠnej úrovne vnorenia a a០ na úroveᒀ 
nakupovaných materiálov je výhodné pou០iᙐ systém výpoაtu pomocou jednotkových vstupov.
Konkrétny príklad by mal v modeli nasledovnú ᘐtruktúru:

1. Vᘐetky externe nakupované materiály a polotovary potrebné na výrobu bicykla budú 
definované v ᘐtruktúre externých vstupov.
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2. Vᘐetky potrebné polotovary budú definované ako úაty nákladových objektov v 
ᘐtruktúre adresára prvej úrovne „Produkty“.

3. Úაet samotného bicykla bude tie០ definovaný ako úაet nákladových objektov v 
ᘐtruktúre adresára prvej úrovne „Produkty“.

4. Väzby medzi polotovarmi a surovinami budú reprezentované priradením externých 
jednotkových vstupov do polotovaru. Podobne aj väzby medzi hotovými bicyklami a 
externe nakupovanými polotovarmi.

5. Väzby medzi polotovarmi, ktoré sú zároveᒀ úაtom na úrovni nákladových elementov 
a bicyklom (prípadne polotovarmi vyᘐᘐej úrovne) sú oᘐetrené taktie០ priradením typu 
jednotkových vstupov. V tomto prípade ale hovoríme o priradení interných 
jednotkových vstupov.

Rozdiel medzi priradeniami z úაtu na úაet a priradeniami prostredníctvom jednotkových 
vstupov
Rozdiel spoაíva v spôsobe kalkulácie nákladov.

Kalkulácia priradení:
Náklady zdrojového úაtu sa v pomere hodnôt drivera v celej výᘐke rozkalkulujú na jednotlivé 
cieᏠové úაty priradenia. V ᘐpecifickom prípade აasᙐ nákladov prejde do úაtu nevyu០itých 
kapacít(iba pri pou០ití max. kapacity drivera).

Kalkulácia jednotkových vstupov:
Väzba vytvorená pomocou jednotkových vstupov berie do úvahy fakt, ០e mohlo byᙐ 
vyrobených 500 kolies, ale z toho iba 100 sa pou០ilo do bicyklov a ostatné buჰ ostali na 
sklade, alebo sa samostatne predali. Ak by sa náklady kolesa rozpoაítali na bicykle pomocou 
priradení, náklady bicykla by neúmerne narástli. Omnoho spravodlivejᘐie je vypoაítaᙐ 
náklady na výrobu jedného kolesa a do nákladov bicykla zapoაítaᙐ 2x jednotkový náklad 
kolesa. Takýmto spôsobom je mo០né kalkuláciu spresniᙐ a tie០ do nej vniesᙐ dynamiku. 
Obdobne je tento princíp mo០né pou០iᙐ na úrovni aktivít, ak vaᘐa po០iadavka je nerozpúᘐᙐaᙐ 
náklady jednotlivých obslu០ných aktivít, ale cenou za ich jednotkový výkon zaᙐa០ovaᙐ iné 
aktivity, prípadne nákladové objekty.

Postup priradenia jednotkových vstupov A
1. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ vyberte ᘐtruktúru úაtu, ktorému chcete priradiᙐ 

jednotkové vstupy.
2. Nastavte sa na po០adovaný úაet.
3. Z menu „ᘀtruktúra“ vyberte „Priraჰ zoznam jedn. vstupov“
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Obr. 23 Komunikaაné okno pre definovanie priradení

4. V uvedenom komunikaაnom okne na Ꮰavej strane postupne vyberajte 
jednotkové vstupy a pomocou >> ich pripájajte k danému úაtu. Zoznam 
pripojených jednotkových vstupov si mô០ete prezrieᙐ v pravom okne. Ak 
niektorý chcete odstrániᙐ, staაí sa v pravom okne na neho nastaviᙐ a pou០iᙐ 
voᏠbu <<.

5. Po zadefinovaní vᘐetkých jednotkových vstupov potvrჰte OK.

Upozornenie: V Ꮰavom okne sa objavia iba modulu externých vstupov, aktuálneho modulu 
(modulu spracovávaného úაtu) a najbli០ᘐieho predoᘐlého modulu.

Postup priradenia jednotkových vstupov B
1. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ vyberte „Dve Okná“.
2. Na Ꮰavej strane nastavte modul, z ktorého budú jednotkové vstupy. Na pravej 

strane nastavte modul, v ktorom budú accounty, do ktorých tieto jednotkové 
vstupy vstupujú.

3. Nastavte sa v Ꮰavom okne na jednotkový vstup a kliknutím na ᘐtvorაek pred 
accountom na pravej strane vytvorte prradenie jednotkového vstupu.

4. PokiaᏠ vytvárate priradenie interných jednotkových vstupov (jednotkovým 
vstupom sú Zdroje, Aktivity, alebo Nákladové objekty) tak pred vytváraním 
priradení kliknite v strednom paneli na zelenú ᘐipku.

5. PokiaᏠ vytvárate priradenie externých jednotkových vstupov (jednotkovým 
vstupom sú Externé vstupy) tak pred vytváraním priradení kliknite v strednom 
paneli na აervenú ᘐipku.

6. !!!POZOR!!! Ak zruᘐíte väzbu, zruᘐíte aj vᘐetky dáta vo väzbe vo vᘐetkých 
obdobiach. To znamená, ០e ak znovu väzbu obnovíte, dáta sú beznádejne 
stratené. Pre zabránenie takejto chybe sa dá v nastaveniach nastaviᙐ pravidelné 
overovanie, აi naozaj chcete väzbu zruᘐiᙐ.
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Obr. 24 Komunikaაné okno pre definovanie priradení

7.4 Priradenie atribútov k úაtom

Atribúty sa mô០u priraჰovaᙐ iba k jednotlivým úაtom v moduloch zdrojov, aktivít a 
nákladových objektov. Ak priradíte atribút adresáru, znamená to, ០e adresár nemá ០iaden 
priradený atribút, ale vᘐetky úაty v jeho podstrome ho automaticky majú.

1. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ vyberte ᘐtruktúru úაtu, ktorému chcete priradiᙐ 
atribúty.

2. Nastavte sa na po០adovaný úაet.
3. Z menu „ᘀtruktúra“ vyberte „Priraჰ atribúty“
4. Na Ꮰavej strane vyberte atribút, prípadne celý atribútový adresár ktoré chcete 

danému úაtu pridaᙐ a pomocou >> vykonajte priradenie. 
5. Potvrჰte operáciu OK.

Obr. 25 Komunikaაné okno pre definovanie priradení atribútov
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8 Zadanie dát do modelu

CieᏠom tejto kapitoly je krok za naplniᙐ vᘐetky potrebné dáta, aby bol model pripravený 
na skalkulovanie nákladov, zisku a mnohých ostatných hodnôt za dané obdobie.

8.1 Definovanie a výber aktuálneho obdobia

Obr. 26 Komunikaაné okno pre vytvorenie (zvolenie) obdobia

1. Z menu „Dáta“ vyberte „Vyber obdobie“
2. Kliknite na tlaაítko „Nové“
3. V zozname období sa objaví „Nové obdobie“
4. Premenujte novovytvorené obdobie.
5. Oznaაte po០adované obdobie.
6. Kliknite na tlaაítko „Vyber“.

Výber aktuálneho obdobia
1. Z menu „Dáta“ vyberte „Vyber obdobie“
2. Oznaაte po០adované obdobie
3. Kliknite na tlaაítko „Vyber“.

Poznámka: V modeli je automaticky vytvorené obdobie „Ka០dé“. V tomto období sú 
definované vᘐetky prednastavené hodnoty modelu. To znamená, ០e ak v nejakom období 
niektoré hodnoty dát nezadáme, automaticky sa naაítajú z obdobia „Ka០dé“.

8.2 Zadávanie nákladov nákladových elementov

Nákladový element je jedinou polo០kou, cez ktorú do modelu priamo vstupujú náklady. 
Vo väაᘐine prípadov sa nákladové elementy vyskytujú hlavne v module zdrojov.

1. Vyberte aktuálne obdobie, za ktoré budete zadávaᙐ náklady.
2. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ vyberte ᘐtruktúru po០adovaného nákladového 

elementu.
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3. Nastavte sa na po០adovaný nákladový element.
4. Do stᎠpca „Náklady“ v riadku po០adovaného nákladového elementu zadajte 

náklady.
5. Potvrჰte Enter alebo prechodom ᘐípkou na iné políაko. 

Obr. 27 Definovanie nákladov pre nákladové elementy

8.3 Zadávanie nákladov externých vstupov

Náklady externých vstupov sa zadávajú ako jediné do poᏠa „Jednotkové náklady“. 
Náklady sa následne vypoაítajú ako súაin jednotkového nákladu a poაtu jednotiek daného 
externého vstupu.

1. Vyberte aktuálne obdobie, za ktoré budete zadávaᙐ náklady.
2. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ vyberte ᘐtruktúru Externé vstupy.
3. Nastavte sa na po០adovaný externý vstup.
4. Do stᎠpca „Jednotkové náklady“ v riadku po០adovaného externého vstupu 

zadajte náklady.

Obr. 28 Definovanie jednotkových nákladov pre externály

5. Potvrჰte Enter alebo prechodom ᘐípkou na iné políაko.

12
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8.4 Zadávanie hodnôt driverov

Pod hodnotami driverov v tejto kapitole sa myslia hodnoty „Driver hodnota“. Pri 
jednoduchom type drivera je táto hodnota zároveᒀ pomerom pre rozkalkulovanie nákladov. 
Pri kalkulovaných driveroch je to len jedna z polo០iek vzorca(dokonca nepovinná).

1. Vyberte aktuálne obdobie, za ktoré budete zadávaᙐ náklady.
2. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ vyberte ᘐtruktúru zdrojového úაtu priradenia.
3. Nastavte sa na zdrojový úაet.
4. Z menu „Dáta“ vyberte voᏠbu „Hodnoty driverov“.

Obr. 29 Definovanie hodnôt driverov

5. Do stᎠpca „Hodnota drivera“ zadajte hodnoty drivera.
6. Potvrჰte OK.

8.5 Zadávanie hodnôt atribútov

1. Vyberte aktuálne obdobie, za ktoré budete zadávaᙐ náklady.
2. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ vyberte ᘐtruktúru úაtu u ktorého idete zadaᙐ hodnotu 

atribútu.
3. Nastavte sa na úაet.
4. Z menu „Dáta“ vyberte voᏠbu „Hodnoty atribútov“.

Obr. 30 Hodnoty atribútov
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5. Do stᎠpca „Hodnota“ zadefinujte hodnoty numerických atribútov úაtu.
6. Potvrჰte OK.

8.6. Zadávanie hodnôt predajnej ᘐtatistiky

1. Vyberte aktuálne obdobie, za ktoré budete zadávaᙐ náklady.
2. Z menu „Dáta“ vyberte voᏠbu „Predajná ᘐtatistika“.

Obr. 31 Definovanie predajnej ᘐtatistiky

3. Kliknite na tlaაítko „Nový záznam“.
4. Vyplᒀte vᘐetky hodnoty v riadku.
5. Ak chcete pokraაovaᙐ v zadávaní, ka០dý nový riadok vytvoríte pomocou tlaაítka 

„Nový záznam“.
6. Po zadefinovaní vᘐetkých dát potvrჰte OK.

Poznámka: StᎠpce „Tr០by“ a „Mno០stvo“ sa objavia v០dy. Sú to povinne definované polia. 
V ostatných stᎠpcoch sa objavia tie dimenzie, ktoré boli definované cez definovanie dimenzií. 
Objavia sa iba dimenzie, ktoré boli definované ako adresár prvej úrovne nákladových 
objektov. To znamená, ០e dimenzie tvorené atribútovými ᘐtruktúrami sa v tejto tabuᏠke 
neobjavia.

8.7 Zadávanie hodnôt výstupných mno០stiev

Pod pojmom výstupné mno០stvo sa rozumie poაet vyprodukovaných jednotiek v 
danom období. Tento poაet väაᘐinou nie je zhodný s poაtom predaných jednotiek v 
danom období(s výnimkou podnikov podnikajúcich v oblasti slu០ieb, alebo obchodu).

Postup zadania hodnôt:
1. Vyberte aktuálne obdobie, za ktoré budete zadávaᙐ náklady.
2. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ vyberte ᘐtruktúru úაtu u ktorého idete zadaᙐ 

výstupné mno០stvo.
3. Nastavte sa na úაet.
4. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ voᏠby „Zobrazované stᎠpce“ pridajte stᎠpec 

„Definovaný poაet jednotiek“.
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Obr. 32 Spôsob zadanie definovaného poაtu jednotiek

5. Do stᎠpca „Definovaný poაet jednotiek“ zadefinujte výstupné mno០stvá 
jednotlivých úაtov.

8.8 Zadávanie noriem spotreby jednotkových vstupov

Norma spotreby jednotkových vstupov reprezentuje აíselnú normu spotreby k priradeniam 
jednotkových vstupov. Príklad: na bicykel sú potrebné dve kolesá a jeden bicyklový stred.

Postup zadania hodnôt:
1. Vyberte aktuálne obdobie, za ktoré budete zadávaᙐ náklady.
2. Pomocou menu „Zobraziᙐ“ vyberte ᘐtruktúru úაtu u ktorého idete zadaᙐ hodnoty 

jed. vstupov.
3. Nastavte sa na úაet.
4. Z menu „Dáta“ vyberte voᏠbu „Hodnoty jednotkových vstupov“

Obr. 33 Hodnoty jednotkových vstupov

5. V stᎠpci mno០stvo zadajte normy spotreby na jednu jednotku úაtu.
6. Potvrჰte OK.

Podrobnejᘐie informácie o práci s programom (kalkulácie, zostavy, reporty atჰ), nájdete 
v elektronickej príruაke, ktorá sa pri inᘐtalácii nahrala na váᘐ poაitaა.
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9 Budget – Vysvetlenie algoritmu výpoაtu

CieᏠom tejto kapitoly je vysvetliᙐ, ako v prostredí MonetABC Budget pracuje výpoაet 
budgetu a aké vstupné hodnoty k tomu potrebuje.

9.1 Vᘐeobecné charakteristiky

V modeli má ka០dé obdobie samostatné dáta a nie je viazané na iné obdobie (okrem 
systémového obdobia Ka០dé). Preto aj pre tvorbu rozpoაtu sa pou០ije obdobie také isté, ako 
pre výpoაet ᏠubovoᏠného obdobia. Doporuაenie – Vᘐetky obdobia, ktoré majú charakter 
budgetu sa doporuაujú nazývaᙐ iným systémom ako be០né obdobia. 

Hlavným poslaním modulu Budget je spätný výpoაet potrebných zdrojov a externých 
vstupov. Na základe takto vypoაítaných zdrojov sa následne vykoná ᘐtandardná kalkulácia 
a budget je spoაítaný.

Celý pricíp výpoაtu budgetu je zalo០ený na pou០ití dvoch systémových atribútov – Fix 
a Var. Podmienkou pre správny výpoაet budgetu je správne priradenie týchto atribútov 
jednotlivým accountom. რalᘐou dôle០itou podmienkou je dobré nastavenie driverov – აím sú 
drivery dynamickejᘐie(ich hodnoty závislé od poაtov jednotiek) tým lepᘐie výsledky sa dajú 
dosiahnuᙐ.

Základnými vstupmi pre výpoაet budgetu sú nasledovné: Predajná ᘐtatistika (z nej sa 
urაí aj potreba produkcie nákladových objektov – poაty jednotiek), Referenაné obdobie 
(obdobie, z ktorého sa berie väაᘐina dát pre tvorbu budgetu – malo by byᙐ porovnateᏠne dlhé 
ako obdobie budgetu), Indexy navýᘐenia/poní០enia nákladov zdrojov.

Pre správny výpoაet je potrebné zabezpeაiᙐ splnenie nasledovnej podmienky: 
Ka០dý úაet, ktorý obsahuje v sebe primárne nákladové elementy (priamo sa tu editujú 
náklady) neobsahuje v sebe priteაené náklady z iného accuntu. Na túto podmienku je 
potrebné myslieᙐ u០ pri návrhu samotného modelu.

9.2 Pou០itie referenაného obdobia

Pri spúᘐᙐanní výpoაtu budgetu je v០dy potrebné nastaviᙐ referenაné obdobie. V tomto 
období algoritmus vypoაíta pre ka០dý nákladový element kalkuláciu cez atribút Var. 
Znamená to, ០e pre ka០dý nákladový element si program vypoაíta, z ktorého úაtu s atribútom 
Var pritieklo koᏠko nákladov. Túto hodnotu následne pou០ije pri výpoაte potreby 
variabilných nákladov v období pre budget.

Z referenაného obdobia sa taktie០ prenáᘐa väაᘐina hodnôt do obdobia budgetu. Ide 
hlavne o nasledovné hodnoty: Náklady vᘐetkých accountov, ktoré nemajú priradený atribút 
Var, hodnoty vᘐetkých driverov, jednotkových priradení, ... . Prenesú sa v princípe vᘐetky 
hodnoty pou០ité v modeli okrem nasledovných: Predajná ᘐtatistika, definovaný poაet 
jednotiek(lebo poაty sa vezmú z predajnej ᘐtatistiky), Náklady accountov s atribútom Var.

9.3 Indexové navýᘐenie a zní០enie nákladov

V prípade, ០e pre jednotkové ceny niektorých zdrojov sa predpokladá v budgetovacom 
období nárast, alebo pokles, je mo០né tieto upraviᙐ indexovo. Príklad: Ak vieme, ០e 
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v budúcom roku má byᙐ cena enerie o 20% vyᘐᘐia, tak túto informáciu mô០eme do tvorby 
budgetu zakomponovaᙐ prostredníctvom indexového navýᘐenia. Toto navýᘐenie sa dá pou០iᙐ 
aj pri variabilných nákladoch. V tomto prípade pracuje algoritmus tak, ០e najskôr vypoაíta 
potrebu nákladov na základe minulého – referenაného obdobia a potom túto vypoაítaú sumu 
navýᘐi o po០adované percento rastu. Samozrejme je mo០né zadaᙐ aj percento poklesu.

Systém indexového navyᘐovania/poni០ovania nákladov pracuje na základe atribútov. To 
znamená, ០e ak chcete napríklad zvýᘐiᙐ náklady elektrickej energie pre viacero úაtov 
(napríklad na vᘐetkých nákladových strediskách) staაí vᘐetkým úაtom s energiou pridaᙐ 
atribút “Energie“ a následne v komunikaაnom okne pri definovaní navýᘐení v budgete 
atribútu Enerie zadaᙐ prísluᘐné zvýᘐenie. Samozrejme, ០e priraჰovanie atribútov prebieha eᘐte 
pred spustením nástroja pre vytvorenie budgetu.

9.4 Parametre výstupného formátu

Parametre výstupného formátu definujú, ako sa v koneაnom dôsledku zapíᘐu výsledky 
algoritmu výpoაtu budgetu. Existujú nasledovné mo០nosti:

1. Jednoduchý – znamená, ០e ka០dému accountu, pre ktorý algoritmus vypoაíta náklad 
v období budgetu, pridá nový nákladový element s názvom a identifikátorom 
rozᘐíreným o slovo BUDGET na zaაiatku. Do tohto elementu zapíᘐe výslednú 
hodnotu nákladov pre budgetové obdobie.

2. Prepoაítanie na jednotlivé nákladové elementy – znamená, ០e vypoაítanú hodnotu 
nákladov proporcionálne rozdelí medzi u០ existujúce nákladové elementy a nový 
nákladový element nevytvorí. Proporcionálny výpoაet sa urobí na základe pomeru, 
ktorý je v referenაnom období.
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10 Update produktu

Záverom si Vás dovoᏠujeme upozorniᙐ na pravidelný Update produktu, v rámci 
ktorého mô០ete nájsᙐ novo-vytvorené funkcionality, respektíve iné doplnky produktu Monet.  

Prajeme Vám príjemnu prácu s programom Monet.

Pracovníci spoloაnosti INES, a.s.
 www.ines.sk


