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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje studii průběhu zakázky obchodním podnikem. Podává 

návrh průběhu  zakázky ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti 

a nákladů. Analyzuje současný stav zakázky a navrhuje na základě kritických míst další 

kroky ke zlepšení situace v řízení zakázek. Zhodnocuje teoretické přístupy a podmínky 

realizace s veškerými přínosy. 

Abstract 

This bachelor`s  thesis focuses study during the engagement commercial enterprise. 

Served during the draft contract to the satisfaction of the customer in terms of delivery 

dates, quality and cost. Analyzes the current state of contract and suggests, based on 

critical points further steps to improve the situation of management contracts. Evaluates 

the theoretical approaches and implementation conditions with all the benefits. 
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ÚVOD 

 

Jednou z nejdůležitějších věcí v dnešní době je péče o zákazníky a snaha získávat nové. 

Vymýšlejí se zcela nové výrobky, inovují se služby, stávající výrobky i technologie, jen 

aby se společnost udržela konkurenceschopná a udržela si zákazníky. Především se 

klade důraz na kvalitu zpracování výrobků i služeb a na včasném termínu dodání a 

zajištění komfortu zákazníkovi. Díky tomu jsem si vybral téma bakalářské práce 

„Studie průběhu zakázky obchodním podnikem“. Cílem této bakalářské práce je 

zdokonalení chodu až k zákazníkovi. 

Práci jsem zpracovával ve firmě Hortim International s. r. o., která sídlí v brně na ulici 

Kšírova. Společnost mi poskytla veškeré potřebné podklady ke zpracování analýzy a 

plně semnou spolupracovala. 

Bakalářská práce je rozdělena do 2 částí. V první části se věnuju představení společnosti 

jako celek a také teoretickým východiskům, kde jsem podrobně popsal modelovací 

jazyk ARIS. 

Druhá část je praktická. Zde popisuji s jakými banány společnost obchoduje, popisuji 

grafy prodejnosti a popisuji ideální stav průběhu zakázky a další 3 možné problémy, 

které se můžou vyskytnout. Tyto průběhy jsem vymodeloval v programu ARIS. Na 

základě této analýzy se snažím navrhnout řešení pro jeden z těchto 3 problémů, které 

můžou v procesu nastat, s cílem umět si s tímto problémem lépe poradit a vytvořit tak 

ideální průběh ke spojenosti zákazníka i když tento problém nastane. 
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

 

Hlavním cílem je snížení rizika opoždění nebo nedodání dodávky banánů včas ve 

společnosti Hortim a na základe analýzy navrhnout zlepšení k lepší spokojenosti 

zákazníka. 

 

Dílčí cíle 

 Představení společnosti i portfolio ovoce a zeleniny, 

 Teoretická východiska, 

 Provedení analýzy současného stavu, 

 Popis procesů a činností, 

 Zjištění prostoru pro zlepšení, 

 Návrh na zlepšení, 

 Posouzení mimoekonomických a ekonomických přínosů. 

 

Metodika zpracování 

Při tvorbě této bakalářské práce budu používat program Aris Express, přes který budu 

ukazovat celý průběh zakázky. 
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI  

 

Společnost HORTIM International, spol s. r. o., zapsaná do obchodního rejstříku dne 

12. Května 1993 a její spisová značka je C 10313 vedená u Krajského soudu v Brně (Or 

Justice, 2012). 

Jedná se o velkou firmu, která podniká v oblasti zprostředkování  ovoce a zeleniny. 

Nyní je HORTIM součástí skupinu jménem TOTAL PRODUCE, která je jedním 

z největších dodavatelů ovoce a zeleniny v Evropě, do které patří víc jak 15 firem 

z celého světa s hlavní centrálou v Dublinu (Hortim, 2014). 

Pobočky : 

 Brno, 

 Praha, 

 Karlovy Vary, 

 Ostrava, 

 Bratislava. 

Centrála společnosti HORTIM je v brněnské pobočce (Hortim, 2014). 

Hortim má pod sebou několik dalších značek : 

 Total Produce Agri, 

 Top Fruit.cz, 

 Abasto, 

 Cargo-Hortim. 

 

2.1 Total Produce Agri 

TP Agri zajišťuje prodej čerstvé zeleniny a ovoce, vypěstovaného ve spolůpráci se 

slovenskými a českými farmáři. Spolupracuje s tuzemskými pěstiteli a nakupují jejich 

čerstvé a kvalitní plodiny. Tím způsobem mohou zaručit čerstvost a vysoké nároky na 
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kvalitu prodávané zeleniny a ovoce a také mají přesné informace o stavu a zralosti 

plodin, před jejich dodáním (Hortim, 2014). 

 

2.2 Top Fruit.cz 

Je žnačka, která se zabývá propagací zdravého stravování pomocí čerstvého ovoce a 

zeleniny.  Na svých internetových stránkách mají výživové hodnoty u jednotlivých kusů 

ovoce a zeleniny, dále taky obsahuje videa s recepty jak připravit a co je možné udělat 

z různých druhů ovoce a zeleniny (Hortim, 2014). 

 

2.3 Abasto 

Je firma zabývající se dodáváním čerstvého ovoce a zeleniny do(na)  : 

 Hotelů, 

 Restaurací, 

 Maloobchodů a prodejen, 

 Catering (Hortim, 2014). 

 

2.4 Cargo-Hortim 

Nabízí služby v oblasti přepravy zboží, jak vnitrostátní, tak i mezinárodní. Pod Cargo-

Hortim spadá také micí linka pro nejen auta ale i kamiony, nákladní auta a autobusy 

(Hortim, 2014). 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Logo společnosti 

(Zdroj: Hortim, 2014) 
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2.5 Certifikáty 

 

2.5.1 Certifikát ISO 9001  

„Normy ISO řady 9000 se obecně týkají procesů souvisejících se zajištěním stabilní 

úrovně kvality výrobků a zboží opouštějících brány podniku. Znamenají výrazné snížení 

reklamací ze strany odběratele a zvyšují tak spokojenost zákazníků, čímž podporují 

dlouhodobé, perspektivní obchodní vztahy. Společnost Hortim International je držitelem 

certifikátu ISO 9001 jež je zárukou dlouhodobé stability tradičně vysoké úrovně 

produktů a služeb společnosti. Samozřejmostí je neustálé zdokonalování všech procesů 

v systému obsluhy zákazníků nad rámec již získané certifikace“ (Hortim, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 BIO certifikát  

„Společnost Hortim International spol. s r. o. je držitelem certifikátu "Obchod a 

zpracování produktů ekologického zemědělství" na základě kontroly a osvědčování 

bioprodukce dle zákona č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb. o 

ekologickém zemědělství, z důvodů kontrolní činnost navíc zahrnuje ověřování výrobců 

a zpracovatelů krmiv pro ekologické chovy zvířat vzhledem k požadavku vyplývajícímu z 

nařízení Rady Evropské Unie o ekologickém zemědělství č. 834/2007“ (Hortim, 2014). 

 

Obrázek 2 Certifikát ISO 9001 

(Zdroj: Hortim, 2014) 
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2.5.3 Certifikát IFS  

„ International Food Standard je zaměřený na ty výrobní společnosti v potravinářském 

sektoru, které vyrábí značkové potraviny pro potravinový obchod a představují 

management kvality a management systému rizika speciálně u potravin. 

Záměrem IFS je především stanovení požadavků na zabezpečení zdravotně nezávadných 

potravin při výrobě se silným zaměřením na provozní předpoklady“ (Hortim, 2014). 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Zlatý dukát  

„Prestižní ocenění Zlatý dukát uděluje redakce časopisu moderní obchod za vynikající 

výkony v potravinářství a obchodě. O jeho udělění rozhoduje nezávislá porota, která se 

skládá z odborníků a významných osobností. Na rozdíl od žebříčku top 50 obchodních 

společností (rovněž sestavován časopisem moderní obchod), který vychází pouze z 

kvantitativních hledisek, se porota při udělování zlatého dukátu rozhoduje podle 

Obrázek 3 BIO certifikát 

(Zdroj: Hortim, 2014) 

Obrázek 4 Certifikát IFS 

(Zdroj: Hortim, 2014) 
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kvalitativních ukazatelů. Symbolickým vzorem tohoto vyznamenání je zlatý dukát, který 

nechal poprvé ve 14.století razit český král Jan Lucemburský“ (Hortim, 2014). 

 

 

 

 

 

2.5.5 Top Retailer 2002/2003 cena za nápad roku 

 „Cena udílená společností Incoma. Cena za nápad roku za kontinuální inovaci a snahu 

zvyšování hodnoty“ (Hortim, 2014). 

 

 

 

 

2.5.6 Tesco standart  

 „Společnost Hortim International spol. s r. o. je držitelem certifikátu Tesco standart“ 

(Hortim, 2014). 

 

2.5.7 Historie 

1993 – Vzniká společnost HORTIM International s kapitálovou účastí nizozemské 

firmy De Groot. 

1994 – projekty prvních vlastních skladů, ovládané počítačem pro udržení stálé teploty . 

1995 – Vybudování areálu v Brně s rozlohou 3 000 m2 a moderním zařízením dozrávání 

a skladování banánů. 

1996 – Založení společnosti Cargo-Hortim s. r. o. mezinárodní a tuzemská doprava. 

Obrázek 5 Zlatý dukát 

(Zdroj: Hortim, 2014) 

Obrázek 6 Top Retail 

(Zdroj: Hortim, 2014) 



19 

 

1997 – Rozšíření společnosti na Slovenský trh a otevření pobočky v Praze. 

1998 – Rozšíření Brněnské pobočky na rozlohu  8 000 m2. 

1999 – Rozšíření Brněnské pobočky na rozlohu 15 000 m2, 26 dozrávacích komor,  

zavedení nového IS, otevření Ostravské pobočky, získání ocenění Zlatý dukát. 

2000 – Rozšíření pobočky v Praze a Bratislavě, Zavedení pobočky v Karlovy Vary, 

Získání certifikátu jakosti ISO 9001. 

2001 – Rozšíření provozu v pobočce Karlovy Vary. 

2002 – Otevření pobočky v Košicích na Slovensku, 1.10.2002 – došlo k Akvizici 

Hortim International společnosti Fyffes plc. 

2003 – Přístavba čerpací stanice na brněnské pobočce . 

2006 – rozšíření brněnského centra na rozlohu 16 000 m2  (Hortim, 2014).  

 

2.6 Sortiment zboží  

 

2.6.1 Tuzemské ovoce a zelenina  

Paprika, Mrkev, Okurka, Cuketa, Rajče, Česnek, Brambory, Chřest, Petržel, Porek, 

Červená řepa, Jahody, Květák, Salát ledový, Celer, Pastiňák, Bílé zelí, Hlávkový salát, 

Zelí, Barevné saláty, Třešeň, Cibule, Fazolové lusky, Lilek, Okrasná tykev, Dýňě, 

Kedlubna (Hortim, 2014). 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Paprika 

(Zdroj: Popov, 2015) 
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2.6.2 Tropické ovoce 

Ananas, Banán, Meloun, Avokádo, Kiwi, Mango, Papája, Curubu, Čerimoja, Dudhi, 

Garcinie, Granátové jablko, Guave, Karambola, Líčí, Maracuja, Mango, Nashi, 

Opuncie, Physalis, Salak, Tamarilo, Tamarinda (Hortim, 2014). 

  

 

 

 

 

 

2.6.3 Citrusové plody 

Citron, Grapefruit, Kumquat, Limeta, Mandarinka, Pomelo, Pomeranč (Hortim, 2014). 

 

 

 

 

 

2.6.4 Saláty 

Salát ledový, Hlávkový salát, Barevné saláty, Čínský salát (Hortim, 2014). 

 

 

 

 

Obrázek 8 Ananas 

(Zdroj: Smartfulcoaching, 2011) 

Obrázek 10 Čínský salát 

(Zdroj: My thin matters, 2009 

Obrázek 9 Limetka 

(Zdroj: Geocaching, 2015) 
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2.6.5 Peckoviny 

Nektarinka, Mirabelka, Bluma, Třešeň, Meruňka (Hortim, 2014). 

 

 

 

 

 

2.6.6 Zelenina 

 Cibulová – Cibule, Česnek, Pažitka, Porek. 

 Košťálová – Brokolice, Kapusta, Kedluben, Květák, Zelí. 

 Kořenová – Celer, Křen, Mrkev, Pastiňák, Petržel, Ředkev, Ředkvička, Tuřín, 

Vodnice. 

 Lusková – Fazole, Hrách, Cizrna. 

 Lahůdková – Chřest, Artyčok, Fenykl, Kukuřice. 

 Plodová – Meloun, Okurka, Paprika, Lilek, Rajče, Avokádo (Hortim, 2014). 

 

 

 

 

 

2.7 Nabídka služeb 

Nabídka služeb společnosti je  

 obchod s čerstvým produktem,  

 služby dopravy,  

 služby balení, 

 služby skladování (Hortim, 2014). 

Obrázek 11 Nektarinka 

(Zdroj: Petříčková, 2008) 

Obrázek 12 Meloun 

(Zdroj: Bedýnky domů, 2015) 
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2.8 Zákazníci 

 Obchodní řetězce, 

 Velkoobchody, 

 Hotely a restaurace (Hortim, 2014). 

 

2.9 Základní organizační uspořádání společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generální ředitel 

Fin. ředitel Ředitel Expanze Provozní ředitel 

HR ředitel IT ředitel Obchodní ředitel 

Ředitelé poboček a dceřiných firem 

Jednotlivé skupinové struktury 

Obrázek 13 Základní organizační uspořádání společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě vnitropodnikových údajů) 
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2.10 Informační toky 

 EDI, 

 E-mail, 

 Telefon, 

 Přímá komunikace (ústní) (Hortim, 2014). 

Hlavním informačním kanálem je softwarový program SAP, který slouží k těmto 

činnostem: 

2.10.1 Účetnictví 

 Účetní a daňová evidence,  

 Evidence a správa majetku,  

 Evidence zaměstnanců,  

 Evidence smluv, 

 Evidence objednávek,  

 Evidence zakázek (Hortim, 2014). 

 

2.10.2 Obchodu 

 Evidence zásob,  

 Evidence a inventura zboží,  

 Kontrola expedice (Hortim, 2014). 

 

Tento systém byl zvolen protože z několika variant byl vybrán jako nejužitečnější pro 

potřeby společnosti a nejflexibilnější k zajištění chodu servisních služeb (Hortim, 

2014). 

Systém akceptuje požadavky společnosti na uzavření obchodního řetězce od nákupu až 

po fakturaci a svou strukturou umožňuje řešit i tak složité operace jako je úbytek váhy 

skladovaného produktu, změnu stavu při výrobě ( balení ) (Hortim, 2014). 
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Vedlejší komunikace je: 

 E-mail, 

 Telefon, 

 Přímá komunikace (ústní) (Hortim, 2014). 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

3.1 Proces 

Proces je něco, co je nedílnou součásti našeho života. Střetáváme se s ním každý den, 

bez toho abychom jsme si toho všimly. Může to být například vaření jídla, uskutečnění 

nějakého projektu (Grasseová, 2008). 

Definice procesu má mnoho podob a proto zde uvedu definice od vícera autorů. 

„Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností a nebo subprocesů, 

které procházejí jedním nebo více organizovanými útvary či jednou (podnikový proces) 

nebo více spolupracujícími organizacemi (mezipodnikový proces), které spotřebovávají 

materiální, lidské, finanční a informační výstupy a jejichž výstupem je produkt, který má 

hodnotu pro externího nebo interního zákazníka“ (Šmída, 2007, s. 29).  

 „Podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu 

výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a 

nástroje“ (Řepa, 2007, s. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 Pojetí procesu 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě Veber, 2009, s. 574) 
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3.2 Procesní řízení 

3.2.1 Procesní řízení má také více definic. 

„Procesní řízení (management) představuje systémy, postupy, metody a nástroje 

trvalého zajištění maximální výkonosti a neustálého zlepšování podnikových i 

mezipodnikových procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace a 

jejichž cílem je naplnit stanovené strategické cíle“ (Šmída, 2007, s. 30). 

„Jako procesní přístup je obvykle charakterizovaná systematická identifikace, řízení a 

hlavně potom vzájemné působení procesů, používaných v organizaci při naplňování 

strategických záměrů“ (Cienciala, 2011, s. 28). 

Pomocí procesního řízení můžeme firmu brát jako systém vzájemně provázaných 

procesů. 

 

Základní úkoly procesního řízení: 

 Identifikace procesu, 

 Nové definování procesu, 

 Zajištění stability procesu, 

 Zavedení atmosféry zlepšování procesů (Veber, 2009). 

 

3.3 Charakteristika procesu 

 Cíl – hodnotí se, jak pomáhá naplňovat cíle společnosti. 

 Měřitelné ukazatele výkonosti – indikátor, jak dalekou jsou cíle plněny ale i 

vyšší strategické cíle, vize. 

 Vlastník procesu – je osoba, která zodpovídá za plnění cílů procesů, zajišťuje 

jeho efektivní fungování a řešení problémů vyskytnutých během procesu, 

monitoruje výkonnost, správu systematické zlepšování. 

 Zákazník procesu – je to interní nebo externí subjekt, kterému je výstup procesu 

určen. 

 Vstup procesu – aktivuje proces, který je s pomocí zdrojů přeměněn na výstup. 
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 Výstup procesu – je to výsledek procesu, výkon v podobě výrobku nebo služby. 

 Riziko procesu – možnost nepředvídané situace s negativním dopadem na 

splnění výstupu procesu. 

 Regulátory řízení – trvale platná pravidla, které vymezují cestu procesu, např. 

normy, zákony, atd.. 

 Zdroje – prostředky nezbytné pro přeměnu vstupů na výstup (Grasseová, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Členění podle důležitosti 

Procesy dělíme na: 

 Hlavní, 

 Řídící, 

 Podpůrné (Grasseová, 2008). 

 

3.4.1 Hlavní procesy  

Vytváří hodnotu v podobě výrobku nebo služby pro externího zákazníka a jsou tvořené 

řetězem přidané hodnoty, která představuje hlavní oblast existence organizace. 

Přispívají přímo k naplnění poslání organizace (Grasseová, 2008). 

 

Obrázek 15 Schéma procesu 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě Grasseová, 2008, s. 7) 
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3.4.2 Řídící procesy  

Určují a zabezpečují rozvoj a řízení výkonu společnosti a vytvářejí podmínky pro 

fungování vedlejších procesů a ty zajištují integritu a fungovaní organizace (Grasseová, 

2008). 

3.4.3 Podpůrné procesy  

Starají se o zajištění podmínek pro fungování vedlejších procesů tím, že jim dodávají 

produkty (jak hmotné, tak i nehmotné) ale přitom nejsou součástí hlavních procesů 

(Grasseová, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Dělení podle struktury 

Procesy podle struktury: 

 Datové, 

 Znalostní (Grasseová, 2008). 

 

3.5.1 Datové 

Seznam a pořadí činností a daná a nelze je během procesu měnit. Např. Algoritmus 

(Grasseová, 2008). 

Obrázek 16 Základní členění procesů 

(Zdroj: Grasseová, 2008, s. 14) 
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3.5.2 Znalostní 

Seznam a pořadí činností není přímí a neměnný, lze je přizpůsobovat okolnostem, jedná 

se např. o tvůrčí postup (grasseová, 2008). 

 

3.6 Dělení podle doby existence 

Procesy podle doby existence 

 Trvalé, 

 Dočasné, Jednorázové (grasseová, 2008). 

 

3.7 Zlepšování procesu 

Zákazníci v dnešní době mají tendence chtít pořád kvalitnější a lepší výrobek. Jediným 

způsobem, jak si je udržet aby nepřešli ke konkurenci je neustálé zlepšování interních 

procesů (Home zcu, 2012). 

Lze toho docílit 2 způsoby: 

 Metodou reengineeringu, 

 Průběžným zlepšováním procesů (Home zcu, 2012). 

 

3.7.1 Metoda reengineering 

Business proces reengineering (BPR) je naprosto odlišný způsob než metoda 

průběžného zlepšování procesů. Stávající proces bere jako naprosto nevyhovující a musí 

se od základu změnit (Řepa, 2007). 

 

 

 

 

Obrázek 17 reengineering 

(Zdroj: Řepa, 2007, s. 17) 
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Základním krokem v metodě reengireeningu je určení rozsahu a hlavních cílů 

chystaného projektu. Poté proběhne důkladná analýza podle potřeb zákazníků, 

zaměstnanců, možnosti nových tegnologií, informací od cizích podniků atd... Na 

základě této analýzy se vypracuje plán procesů. Následně se vytvoří návrh akcí, jejich 

cílem je zavedení nové soustavy procesů. Hlavním cílem těchto akcí je zlepšení 

současného stavu a vše je zakončeno implementací změn (Řepa, 2007). 

 

3.7.2 Průběžné zlepšování procesů 

„Zlepšování podnikových procesů je činností zaměřenou na postupné zvyšování kvality, 

produktivity nebo doby zpracování podnikového procesu prostřednictvím eliminace 

neproduktivních činností a nákladů” (Svozilová, 2011, s. 19). 

 

 

 

 

 

Prvník krokem průběžného zlepšování procesů je detailní popis současného stavu 

procesu, dale jsou určeny základní ukazatele, většinou zaměřeny na potřeby zákazníků. 

Nepřetržitým sledováním procesu se zjištují nedostatky nebo věci, které se dají zlepšit. 

Jsou společně dány do vzájemných souvyslostí a poté imlementovány jako celek. Tento 

nově vzniklý process sledujeme, protože se tento postup stale opakuje a proto se nazývá 

průběžné zlepšování podnikových procesů (Řepa, 2007). 

 

3.8 Procesní řízení 

Díky procesnímu řízení podniku jsou odkrývány procesy, které prekrýva funkční 

organizace. Proces sa kromě činností skládá taky ze subprocesů, preto je nutné „očistiť“ 

Obrázek 18 Metoda průběžného zlepšování procesů 

(Zdroj: Řepa, 2007, s. 16) 
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podnikové procesy od veškerých činností, které nepřinášejí oranizaci přidanou hodnotu 

(Šmída, 2007). 

„Jako procesní přístup je obvykle charakterizována systematická identifikace, řízení a 

hlavně potom vzájemné působení procesů, používaných v organizaci při naplňování 

strategických záměrů” (Cienciala, 2011, s. 28). 

 

3.8.1 Základní úkoly procesního řízení 

 Identifikace procesu, 

 Nové definování procesu, 

 Zajištění stability procesu, 

 Zajištění atmosféry zlepšování procesů (Veber, 2009). 

 

3.9 Metodika ARIS 

Architecture of Integrated Information Systems, to jsou slova ze kterých pochází 

zkratka ARIS, to v českém překladu znamená architektura integrovaných informačních 

system (Řepa, 2007). 

ARIS se skládá z několik pohledů. 

 

3.9.1 organizační pohled   

Je to podnikový pohled (Řepa, 2007). 

3.9.2 Funkcionální pohled  

Pohlíží na podnikočima technologií a informačního system (Řepa, 2007). 

3.9.3 Informace a řízení   

Jedná se onformační a dodatkový model podniku (Řepa, 2007). 
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3.10 Tři úrovně modelu  

3.10.1 Konceptuální  

Definují se požadavky a sleduje se činnost a průběh procesu po technické stránce (Řepa, 

2007).  

3.10.2 Technologická  

Upřesňují se data návrhu, ze kterého je potom model převáděn do IT systému. Tady se 

zpracovávají data a sledují se jejich toky (Řepa, 2007). 

3.10.3 Fyzická  

Návrh se přesune do hardwarových a softwarových komponentů. Jeho zájmem je 

softwarová struktura IT systému (Řepa, 2007). 

 

Obrázek 19 Architektura ARIS 

(Zdroj: Řepa, 2007, s. 73) 
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3.11 Pohledy ARIS nástrojů na procesy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 Dělení pohledů 

 Organizační, 

 Funkční, 

 Datový (Home zcu, 2012). 

 

3.12.1 Organizační pohled 

Patří k jednodušším pohledům. Je to struktura, kterou si tvoří každá firma svoji, je 

individuální a tvořena z několika hledisek. Mezi nejčastější členění patří funkční 

struktura, kde dané oddělení se stará o konkrétní funkce v podniku. Spojení mezi 

jednotlivými organizačními složkami je zaznamenáno v organizačním modelu. 

Organizační struktura se tvoří také podle rozložení podniku podle geografických oblastí, 

Obrázek 20 Základní pohledy ARIS 

(Zdroj:http://home.zcu.cz/~mjanuska/html/zakladni_pohledy.html) 

http://home.zcu.cz/~mjanuska/html/zakladni_pohledy.html
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orientace na úlohy atd.. Hlavním cílem je co nejvíce efektivní komunikace a koordinace 

ve firmě (Home zcu, 2012). 

 

 

 

 

 

 

3.12.2 Funkční pohled 

Zobrazuje přehled jednotlivých funkcí, které se podílejí na průběhu logického systému. 

Také znázorňuje nadřízenost a podřízenost, díky vztahům mezi funkcemi. Funkční 

pohled ARISu se nezaměřuje na to, jak jsou funkce propojeny událostmi nebo daty, 

nezachycuje přeměnu informaci ze vstupů na výstupy, kterého lze dosáhnout 

v procesním pohledu. Mezi důležité věci patří pojmenování elementární funkce, což je 

funkce, kterou nejde na základně analýzy rozložit na hierarchicky nižší funkci. 

V modelu ARIS ji poznáme jako obdélník, který má zaoblené rohy. Zastupitelem 

metody modelování je model aplikací a funkční strom (Home zcu, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 Organizační pohled 

(Zdroj: http://home.zcu.cz/~mjanuska/html/organizaeni_pohled.html) 

Obrázek 22 Funkční pohled 

(Zdroj: http://home.zcu.cz/~mjanuska/html/funkeni_pohled.html) 
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3.12.3 Datový pohled 

Můžeme ho pochopit jako znázornění objektů počátečních a koncových událostí a k nim 

přidružené popisy stavů. Datový pohled ARISu je tvořen stavy a událostmi, kdy 

události stanovují změny stavů informačních objektů (dat) a stavy přidruženého okolí 

jsou popisovány daty (Home zcu, 2012). 

Hlavním prvkem jsou entity, které jsou buď reálné, nebo abstraktní. Popisuje datový 

objekt, který může být objekt specifikující události, zákazník nebo proces v podniku. 

Entity jsou v ARISu zobrazovány jako obdélník. Atributy, které se zobrazují jako ovály 

nebo kružnice, se rozeznávají od typu entit dost těžce. Nezbytné jsou vazby, které 

propojují modelové entity. Zastupitelem metody modelování je eERM a model tabulek, 

model odborných pojmů (Home zcu, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 Datový pohled 

(Zdroj: http://home.zcu.cz/~mjanuska/html/datovy_pohled.html) 



36 

 

4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

 

4.1 Banán 

Celkově všechny druhy banánů, jakožto i ostatní druhy ovoce a zeleniny podléhají 

rychlé zkáze, to znamená že s nimi musí být zacházeno rychle a opatrně. A při přepravě 

musí být zchlazené na určitou teplotu. 

Hortim obchoduje s odrůdou Cavendish. 

Odrůda cavendish je známá žlutou barvou zralých plodů, bez pecek a s jemnou vůní a 

chutí. 

4.1.1 Země původu:  

Amerika :  

 Ekvádor,  

 Kostarika,  

 Kolumbie,  

 Panama,  

 Dominikánská republika,  

 Martinik. 

Afrika :  

 Kamerun,  

 Ghana,  

 Pobřeží , 

 Slonoviny. 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 Banán 

(Zdroj: http://www.bio-life.cz/clanky/zdrava-vyziva/banany-u-nas.html) 

http://www.bio-life.cz/clanky/zdrava-vyziva/banany-u-nas.html
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4.2 Proces zrání 

Po vložení banánů do dozrávací komory probíhá proces zrání v rozmezí 5 až 7 dnů 

v závislosti na rychlosti dozrávání. Během celého procesu se v komoře pohybuje teplota 

v rozmezí od 20 do 13 stupňů celsia dle potřeby.  

 

4.2.1 Etapy zrání : 

 Zahájení  - tento proces trvá 1 den a zahrnuje vpuštění plynu banarg 

(banánového) do komory a tento plyn je v komoře právě 24 hodin aby 

nastartoval dozrávání u banánů. Po 24 hodinách se tento plyn vyvětrá. 

 Korigování  - v této fázi se už banány pouze kontrolují a upravují teploty podle 

zralosti banánů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku se zralostmi banánů je znázorněných 7 kategorií zralosti banánů, které 

začínají od kategorie 2, protože 1 kategorie je banán ještě před zráním. Z obrázku také 

Obrázek 25 Zralost banánů 

(Zdroj: Hortim International, 2014) 

http://www.bio-life.cz/clanky/zdrava-vyziva/banany-u-nas.html
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můžeme vidět že většinou se banány expedují z hortimu když jsou v kategorii 3 nebo 4, 

záleží na požadavcích zákazníka. 

Banarg (banánový) plyn je směs která obsahuje ( 95% dusíku a 5% ethilenu ) která 

zahájí proces zrání neboli přeměnu škrobu na cukry. 

 

4.3 Zakázky 

Na následujících 2 grafech, znázorním celkový obrat během tří let a obrat ze zakázek se 

zákazníky, pro uvedení do obrazu. Oba grafy jsou v horizontu 3 let a uvedené informace 

se týkají pouze obratu s banány, nikoli celkového obratu firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prvním grafu můžeme vidět celkový obrat banánů během 3 let v kilech. To 

znamená, kolik kilo banánů prošlo hortimem během každého roku. Kromě roku 2013 

který byl výjimečně slabším rokem, co se týká prodeje banánů můžeme vidět tendenci 

růstu prodaného množství. 
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Graf 1 Celkový obrat v letech 

(Zdroj: vlastní zpracování podle vnitropodnikových údajů) 

 

http://www.bio-life.cz/clanky/zdrava-vyziva/banany-u-nas.html
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Druhý graf znázorňuje obraty ze zakázek se zákazníky rozdělených podle významnosti  

během 3 let v korunách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto grafu můžeme vidět 5 nejvýznamnějších zákazníků a ty ostatní sjednocené do 

jedné skupiny. Z grafu je patrné že nejvýznamnějším zákazníkem co se týče prodeje 

banánů je Lidl, který se během zde ukázaných 3 let ukázal jako nejčastější, který 

odebírá znatelně více banánů, než druhý největší zákazník, kterým je Makro. Jak bylo 

vidět na prvním grafu, který ukazoval větší pokles prodaného zboží v roce 2013, tak i 

tady můžeme vidět v podrobnějším rozboru že u většiny dodavatelů byl rok 2013 slabší, 

kromě zde ukázané intersparu, se kterým se naopak v roce 2013 obchodovalo nejvíce ze 

všech 3 let. V letošním roce by byl graf jiný, protože v letošním roce interspar opustil 

českou republika a své stávající obchody prodal společnosti Ahold, která všechny 

bývalé obchody interspar přejmenovala na albert, který pod ně spadá. 

 

Graf 2 Obraty ze zakázek se zákazníky 

(Zdroj: vlastní zpracování podle vnitropodnikových údajů) 
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http://www.bio-life.cz/clanky/zdrava-vyziva/banany-u-nas.html
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4.4 Ideální stav průběhu zakázky 

V první řadě se musí udělat odhad spotřeby, který se určuje podle prodaného množství u 

předchozích objednávek. Tuto činnost má na starosti nákupčí, který následně bude 

jednat s dodavatelem o dodání určitého množství banánů vybraného druhu. Děje se tak 

přes telefon nebo e-mail, ale převážně přes telefon, protože tento trh je velice rychlý a 

někdy není čas čekat na odpověď přes e-mail. Po zaslání objednávky nákupčí čeká na 

definitivní potvrzení a informace o termínu a místě nakládky. Tento druh ovoce se 

pěstuje v tropických zemích a bývá většinou převážen lodní dopravou, kterou 

zprostředkovávají prostředníci mezi pěstovateli a Hortimem. Hned jak nákupčí obdrží 

informace o termínu a místě nakládky, přeposílá to logistické společnosti Cargo, která 

zajistí kamionovou dopravu od místa určení až do hortimu. Během dopravy musí být 

banány převážené v klimatizovaných prostorách. Poté co kamion doveze banány, tak je 

pracovníci začnou vykládat z kamionu a při tom kvalitáři kontrolují kvalitu banánu, 

zdali tam nejsou nějaké větší množství zkažených kusů anebo tam není nějaké větší 

množství rozmačkaných kusů atd… Po úspěšné kontrole se banány převezou do 

dozrávacích komor, kde proběhne dozrávací proces, který při normální dozrávání trvá 5 

až 7 dnů a v té době se musí minimálně 1 denně kontrolovat a podle chování banánu 

regulovat teplotu v komoře. Během dozrávání se upřesní objednávky a konkrétní počty 

objednaných banánů. Po dozrávacím procesu se postupně expeduje téměř dozrálé 

banány zákazníkům. Vyexpedovat se musí do 24 hodin od ukončení dozrávání. 
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Obrázek 26 Ideální stav průběhu zakázky 

(Zdroj: vlastní zpracování podle vnitropodnikových údajů) 

http://www.bio-life.cz/clanky/zdrava-vyziva/banany-u-nas.html
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4.5 Neočekávaná objednávka  

V první řadě se musí udělat odhad spotřeby, který se určuje podle prodaného množství u 

předchozích objednávek. Tuto činnost má na starosti nákupčí, který následně bude 

jednat s dodavatelem o dodání určitého množství banánů vybraného druhu. Po zaslání 

objednávky nákupčí čeká na definitivní potvrzení a informace o termínu a místě 

nakládky. Hned jak nákupčí obdrží informace o termínu a místě nakládky, přeposílá to 

logistické společnosti Cargo, která zajistí kamionovou dopravu od místa určení až do 

hortimu. Během dopravy musí být banány převážené v klimatizovaných prostorách. 

Poté co kamion doveze banány, tak je pracovníci začnou vykládat z kamionu a při tom 

kvalitáři kontrolují kvalitu banánu, zdali tam nejsou nějaké větší množství zkažených 

kusů anebo tam není nějaké větší množství rozmačkaných kusů atd.. Kdyby tam bylo 

nadměrné množství nějakého problému, tak se zboží bude reklamovat. Po úspěšné 

kontrole se banány převezou do dozrávacích komor, kde proběhne dozrávací proces. 

Během toho může nastat neočekávaná objednávka. V takovém případě se zjistí, zda se 

dá objednávka pokrýt z rezerv, pokud ano, tak se přijme, pokud ne tak se požadavek na 

objednávku zruší.  
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Obrázek 27 Neočekávaná objednávka 

(Zdroj: vlastní zpracování podle vnitropodnikových údajů) 

http://www.bio-life.cz/clanky/zdrava-vyziva/banany-u-nas.html
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4.6 Porucha dozrávací komory 

V první řadě se musí udělat odhad spotřeby, který se určuje podle prodaného množství u 

předchozích objednávek. Tuto činnost má na starosti nákupčí, který následně bude 

jednat s dodavatelem o dodání určitého množství banánů vybraného druhu. Po zaslání 

objednávky nákupčí čeká na definitivní potvrzení a informace o termínu a místě 

nakládky. Hned jak nákupčí obdrží informace o termínu a místě nakládky, přeposílá to 

logistické společnosti Cargo, která zajistí kamionovou dopravu od místa určení až do 

hortimu. Během dopravy musí být banány převážené v klimatizovaných prostorách. 

Poté co kamion doveze banány, tak je pracovníci začnou vykládat z kamionu a při tom 

kvalitáři kontrolují kvalitu banánu, zdali tam nejsou nějaké větší množství zkažených 

kusů anebo tam není nějaké větší množství rozmačkaných kusů atd.. Po úspěšné 

kontrole se banány převezou do dozrávacích komor, kde proběhne dozrávací proces. 

Během dozrávacího procesu se může porouchat dozrávací komora. V takovém případě 

se musí neprodleně jednat, protože když se komora porouchá, tak tam díky dozrávacímu 

plynu rychle stoupá teploty a banány během 2 hodin zežloutnou. Nákupčí se to musí 

hnedka dozvědět a jednat. Pokud je volná jiná dozrávací komora, tak se to musí rychle 

přesunout, aby mohl dozrávací proces pokračovat. Poté, když je problém vyřešen, tak 

nastává fáze expedice.  
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Obrázek 28 Porucha dozrávací komory 

(Zdroj: vlastní zpracování podle vnitropodnikových údajů) 

http://www.bio-life.cz/clanky/zdrava-vyziva/banany-u-nas.html
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4.7 Opožděný příjem v přístavu 

V první řadě se musí udělat odhad spotřeby, který se určuje podle prodaného množství u 

předchozích objednávek. Tuto činnost má na starosti nákupčí, který následně bude 

jednat s dodavatelem o dodání určitého množství banánů vybraného druhu. Po zaslání 

objednávky nákupčí čeká na definitivní potvrzení a informace o termínu a místě 

nakládky. Hned jak nákupčí obdrží informace o termínu a místě nakládky, přeposílá to 

logistické společnosti Cargo, která zajistí kamionovou dopravu od místa určení až do 

hortimu. Občas se stane, že díky špatnému počasí na moři nebo oceánu, loď opozdí. 

V takovém případě se musí prodejce rozhodnout, zda nechá kamion čekat anebo řekne 

nákupčímu ať zajistí nějaké jiné banány někde jinde a kamion pošle tam. Vše záleží na 

tom, jak se dohodne se zákazníkem a ten bud povolí pozdější příjezd objednávky nebo 

ne. Podle toho se musí nákupčí s prodejcem dohodnout a rozhodnout. Poté už probíhá 

proces podobně jako u ostatních případů. Poté co banány přijedou, tak se zkontrolují 

kavlitářema a poté přesunou do dozrávacích komor, kde podle časových možností 

banán nechají dozrát normální rychlostí nebo zrychleným dozráváním. Během toho 

proběhne upřesnění objednávky a po dozrávání i následná expedice. 
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Obrázek 29 Opožděný příjem v přístavu 

(Zdroj: vlastní zpracování podle vnitropodnikových údajů) 

http://www.bio-life.cz/clanky/zdrava-vyziva/banany-u-nas.html
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4.8 Zhodnocení analytické situace 

 

Chtěl bych zhodnotit situaci v oblasti banánů a říct na co bych se chtěl zaměřit při snaze 

zlepšit chod podniku k lepší spokojenosti zákazníka.  

Procesy v Hortimu jsou dle mého názoru dobře nastavené a není tam tolik co zlepšovat. 

Jediný menší zádrhel jsem zjistil v procesu kdy se porouchá dozrávací komora a na 

zlepšení tohoto procesu bych se chtěl zaměřit v návrhové části. 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

5.1 Informace o problému 

V této konečné části bakalářské práce se budu věnovat návrhu na zlepšení systému 

oznamování poruch na dozrávacích komorách během dozrávacího procesu.  

 

Tento problém považuji za velice důležitý protože během dozrávacího procesu může 

nastat spousta problémů, které když se nebudou řešit okamžitě, tak by to mohlo vyústit 

v to že banány přezrají a nebo zmrznou a v takovém případě se můžou jen vyhodit, což 

je neekonomické a neekologické. 

 

Firma Hortim má na všech pobočkách dohromady 45 komor na dozrávání banánů. Na 

hlavní centrále v brně je 26 dozrávacích komor, které už jsou 10 let staré. Co se týče 

funkčnosti doszrávání, jsou stále dostačující, ale v oblasti informovanosti poruch jsou 

zastaralé a na dnešní poměry nedostačující. 

 

Hortim používá komory od 2 evropských výrobců: 

 EHO, 

 Nijssen. 

 

Schopnosti komor informovat o poruchách v Brněnské pobočce jsou následující: 

 Oznámení v případě že dochází Banánový plyn – Oznámení na počítači. 

 Oznámení o nějaké poruše ale už né o jaké – Oznámení na počítači. 

 

To je jediný nedostatek, který je třeba napravit, protože podle vnitropodnikového 

výpočtu je hodnota jedné plné dozrávací komory v přepočtu na koruny zhruba 370 000 
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Kč a v případě již zmíněné nějaké poruchy a pozdní reakce způsobí tuto škody a také 

možnost nedodání banánů včas zákazníkovy, což může mít neblahý vliv na důvěru a 

spokojenost s Firmou Hortim 

 

Při vycházení z vnitropodnikových údajů jsem zjistil tyto informace: 

 Roční vytíženost komor je zhruba 4500 hodin. 

 Vážnější porucha, na kterou je třeba ihned reagovat se vyskytne zhruba 50x za 

rok na všech komorách dohromady. 

 

V přepočtu na 26 komor se zastaralým varovným systémem to vychází: 

 Vytíženost 2600 hodin. 

 Výskyt vážnějších poruch zhruba 29 ročně. 

 

29x ročně možnost ztráty 370 000 Kč, to je roční možná škoda 10 730 000 Kč. 

 

5.2 Možné firmy pro vylepšení systému 

 

5.2.1 Eho 

Slovinská společnost EHO byla založena v roce 1980 jako rodinný podnik a dnes je 

předním výrobcem průmyslových chladicích systémů v jihovýchodní Evropě (Eho, 

2015). 

 

Informace společnosti o dozrávacích komorách: 

Pokročilé technologie zrání. 

EHO zrací komory splňují nejvyšší standardy zrací technologie, umožňují snadnou 

manipulaci se zbožím a jsou snadno ovladatelné (Eho, 2015). 
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EHO zrací komory jsou výsledkem mnoha let vývoje a zkušeností a mnoha 

spokojených uživatelů. Zrací komory používají malé množství energie a zracího plynu, 

a jsou snadno ovladatelné s počítačem Control System EHO (Eho, 2015). 

 

EHO zrací technologie poskytuje minimální rozdíl teplot mezi vzduchem a ovocem a 

brání teplotním šokům, škody a ztráty vlhkosti a hmotnosti plodu (Eho, 2015). 

 

5.2.2 Nijssen 

Nizozemská společnost Nijssen začala pracovat v chladicí činnosti v roce 1948. 

Následně Nijssen Koeling dělal jeho jméno jako vývojář state-of-the art průmyslových 

chladicích systémů. V průběhu let se postupně přidaly mrazničky, zrací komory a 

pěstovací  komory (Nijjsen, 2010). 

 

Informace společnosti o dozrávacích komorách: 

Zrací komory. 

Je zapotřebí perfektní ovládání klimatizace pro dosažení dobré barvy, výživné kvality, 

chuti a tvrdosti banánů v pravý čas. Mají dlouholeté zkušenosti ve vývoji a budování 

zracích komory (Nijjsen, 2010). 

 

Jedeno a tentýž klima, v každém rohu zrací komory. 

Jejich zrací komory mají jednoduchou strukturu. Výsledkem je, že pravděpodobnost 

selhání je zanedbatelná a investiční náklady jsou nízké. V Nijssen zracích komorách 

obíhá vzduch, který má všude stejnou teplotu. Jehož výsledek je že ovoce má stejný 

stupeň zralosti ve všech koutech zrací komory (Nijjsen, 2010). 
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5.3 Nabídka firem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Popis tabulky 

 

5.4.1 Větrák výparníku 

 Čidlo je umístěné u větráku a při jakékoliv neočekávané změně počtu otáček, hlásí 

zprávu E-mailem i na mobil. 

5.4.2 Chladící okruh 

Čidla jsou umístěna po celém chladícím okruhu a v případě poklesu nebo nárůstu tlaku 

opět informují E-mailem i na mobil. 

5.4.3 Banánový plyn 

Čidlo které zahlásí nízké množství banánového plynu a nebo že už došel, E-mailem i na 

mobil. 

5.4.4 Sondy 

Čidla jsou také umístěny ve 3 sondách tyčového tvaru, které se dávají beden s banány. 

Jedno vepředu druhá uprostřed a třetí dozadu komory a podle čidel se také reguluje 

Varovný systém EHO Nijssen 

Větrák výparníku 3x čídlo 2x 

Chladící okruh 8x 10x 

Banánový plyn 1x 1x 

Sondy 3x 3x 

Kompresor 1x 1x 

Cena včetně práce 2 500 000 3 500 000 

Tabulka 1 Obraty ze zakázek se zákazníky 

(Zdroj: vlastní zpracování podle Eho, 2015; Nijssen, 2010) 

http://www.bio-life.cz/clanky/zdrava-vyziva/banany-u-nas.html
http://nijssen.com/
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teplota vzduchu a zjišťuje se kolik je tam banánového plynu. V případě poruchy se 

pošle zpráva E-mailem i na mobil. 

5.4.5 Kompresor 

Čidlo je také zde, a jakmile se něco stane s kompresorem, tak se pošle okamžitě zpráva 

E-mailem i na mobil. 

 

5.5 zhodnocení 

Jak je vidět, obě společnosti nabízejí stejné pokrytí čidel, v čem se liší je způsob 

zpracování a cena.  Protože Hortim má dobré zkušenosti s oběma společnostmi, tak 

bude zvolen systém od firmy EHO. 

 

5.6 Časový plán 

Činnosti 
        

Příjezd  
2 
dny 

       

Příprava   
2 
dny 

      13 komor - demontáž stávajících 
komponent     

15 
dnů 

     

Montáž nových komponent       
40 
dnů 

    testovací provoz         5 dnů 
   13 komor - demontáž stávajících 

komponent           
15 
dnů 

  

Montáž nových komponent             
40 
dnů 

 

testovací provoz               
5 
dnů 

Celkem 4 měsíce a 2 dny               Dny 

 

 

5.6.1 Příjezd  

2 dny by trvala cesta Slovinské společnosti EHO do firmy Hortim i s veškerým 

potřebným vybavením. 

 

Tabulka 2 Časový plán 

 (Zdroj: vlastní zpracování podle Eho, 2015) 

http://www.bio-life.cz/clanky/zdrava-vyziva/banany-u-nas.html
http://www.eho.si/
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5.6.2 Příprava 

2 dny by trvala přípravná fáze, kde si vyloží materiál a veškeré věci potřebné pro 

modernizaci a nachystání na montáž. 

5.6.3 Demontáž 

15 dnů by trvala demontáž stávajících čidel, hardwarů a výměníků, které je potřeba 

vyjmout a vyměnit za nové. 

5.6.4 Montáž 

40 dnů by trvala montáž nových komponent a softwarů potřebných pro chod nového 

systému. 

5.6.5 Test 

5 dnů by zabrala testovací fáze, při které by ladily čidla, konfiguroval systém a zkoušel 

varovný systém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

6 PŘÍNOSY 

 

6.1 Mimoekonomické 

Modernizací varovného systému u dozrávacích komor by se mělo eliminovat riziko 

pozdní reakce na případný výskyt problému a tím snížit riziko opožděné nebo 

neuskutečněné dodávky, která by mohla mít za následek zhoršení vztahů a 

důvěryhodnosti v očích zákazníka a možnost nepřijetí naší nabídky v případě příští 

poptávky. 

 

6.2 Ekonomické 

Co se týká ekonomické stránky, jak je zmíněno výše, tak roční možná škoda na 26ti 

komorách, které se budou modernizovat je 10 730 000 Kč a při přepočtu na délku 

investice, která je minimálně 10 let tak nám vyjde 107 300 000 Kč. Jednorázová 

investice do modernizace je 2 500 000 Kč. Investice, která by měla eliminovat riziko 

pozdní reakce na poruchu by měla být navrácena už za 3 měsíce používání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce znázorňuje průběh zakázky ve firmě Hortim International s. r. o., která 

se zabývá prodejem ovoce a zeleniny velkoobchodům. Ke zpracování práce jsem 

vycházel z knižních i elektronických publikací a vnitropodnikových údajů. 

Hlavním cílem této zakázky bylo zdokonalení průběhu zakázky z hlediska termínů 

dodání, nákladů a jakosti. 

V první řadě jsem popsal společnost Hortim a její předmět podnikání. Poté jsem 

zpracoval teoretická východiska, které slouží k lepšímu pochopení dalších částí. Dále 

jsem zpracoval analýzu současného stavu se zaměřením na jeden produkt a tím je 

banán. Napsal jsem s jakým druhém banánů Hortim obchoduje a z jakých zemí pochází. 

Zpracoval jsem 2 grafy s přehledem prodejnosti a vypracoval 4 modely průběhu 

zakázky v programu ARIS, 1 model ideální a 3 modely ve kterých se vyskytl problém. 

Provedl jsem poté zhodnocení situace a vybral jeden problém, který se budu snažit 

vyřešit.  

Problém, který jsem se rozhodl řešit, byl zastaralý varovný systém pří poruše 

v dozrávací komoře. Podrobněji jsem popsal problém a představil jsem 2 možné 

společnosti, které by mohly modernizace provést. Uvedl jsem jak by obě společnosti 

mohli komory modernizovat a provedl jsem výběr té výhodnější, tím byla společnost 

EHO. Dále jsem znázornil časový harmonogram celé modernizace včetně testovací 

fáze. V posledním kroku jsem popsal možné mimoekonomické i ekonomické přínosy 

jak pro společnost, tak i pro zákazníka  . 
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