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Abstrakt 

 
Diplomová práce je zaměřena na získání souhrnných požadavků na nový informační systém 

akciové společnosti Zemas. K tomu bude využito analýzy jednotlivých interních a externích 

firemních procesů společně se schematickou interpretací toků v rámci těchto procesů.  

Na základě zjištěných skutečností budou následně doporučeni vhodní dodavatelé nového 

systému. 

 

 

Abstract 

 
This thesis is focused on getting the summary of requirements for the new information system 

of joint-stock company called Zemas. For that purpose will be used analysis of individual 

internal and external business processes together with a schematic interpretation of flows within 

these processes. On the basis of identified facts suitable suppliers of the new system will be 

recommended. 
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ÚVOD 
 

 
 

Samotná práce se zabývá analýzou společnosti Zemas, a.s. Čejč se zaměřením na podnikové 

procesy, za účelem stanovení požadavků na nový informační systém a následným doporučením 

možných dodavatelů řešení. Zvolená firma podniká v oblasti zemědělské prvovýroby, kde jsou 

informace potřebné k základním procesům jako je příjem objednávky, vyplácení mezd 

či samotnému řízení. Kdo má lepší informace, má zároveň lepší předpoklady k vyšším ziskům 

či menším ztrátám a samotnému přežití v konkurenčním prostředí. K tomu, aby byly k dispozici 

ty správné informace ve správný čas a na správném místě a mohlo s nimi být zacházeno co 

nejlépe, jsou potřebné odpovídající technologie. Kombinaci těchto skutečností je pak možné 

označit jako podnikový informační systém.  

 

Oproti ostatním odvětvím má zemědělství jedno specifikum. Jedná se o vliv klimatu a s ním 

související důsledky. Vždy na počátku hospodářského roku je na základě plánu zřejmé, co je 

cílem, nikdy však není jisté, zda tohoto cíle bude dosaženo. Proto možná více než v jiných 

oborech potřebují zemědělci nástroj pro řízení, sledování stavů a kalkulace výsledků v průběhu 

měnících se podmínek, ve kterých usilují o dosažení maximální produkce. 

 

Současná podpora řízení ve formě informačního systému je již nedostatečná a komplikuje tak 

efektivní provoz společnosti. Vedení se tedy rozhodlo poohlédnout po alternativě. Jelikož se 

mezi zaměstnanci nevyskytuje žádný IT pracovník a veškeré potřeby v této oblasti jsou řešeny 

prostřednictvím externího dodavatele, domluvili jsme se s výkonným ředitelem na spolupráci. 

Skrze nástroje pro analýzu firmy, jejího okolí a českého trhu s dodavateli ERP řešení získá 

společnost jasnou představu o možnostech informačních systémů pro své potřeby, společně 

s konkrétními informacemi pro možné okamžité zahájení výběrového řízení.    
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 

 
 

Jak již bylo naznačeno v úvodní kapitole, analyzovaná společnost se potýká s problémem 

nevyužívání maximálního potenciálu integrace informačního systému do společnosti. 

S příchodem nových vedoucích pracovníků se tedy zároveň změnila představa o vhodné 

informační podpoře. Funkcionalita stávajícího systému nesoucího název SIDUS, od společnosti 

Epos OK, s.r.o., podle nich není na dostatečné úrovni a ze svých dlouholetých zkušeností 

v oboru zemědělství jsou přesvědčeni o existenci lepších možností.  

 

Cílem této práce je tedy předložit vedení společnosti Zemas, a.s. Čejč takové podklady, které 

jednoznačně definují požadavky na funkcionalitu nového informačního systému, což je 

podmíněno analýzou podnikových procesů, společně se schematickou interpretací toků v rámci 

těchto procesů. 

 

Po stanovení rámce funkcionality a dalších potřebných náležitostí, budou firmě doporučeny 

nejvhodnější dodavatelé ERP systémů působících na českém trhu.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

 

1.1 Informace 
 

Pojem informace pochází z latinského slova informo, což se dá volně přeložit jako přenášet 

zprávu, oznámení či poučení. Pro jednu z úplně prvních známých definic tohoto pojmu je nutné 

vrátit se na začátek 19. století, kdy známý americký matematik a zakladatel kybernetiky 

Norbert Wiener definoval, že informace je nehmotné povahy. Zároveň ji označil jako to, co si 

vyměňujeme s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým 

přizpůsobováním. Později, ve 40. letech téhož století, Wienera doplnil Claudie Shannon 

uceleným výkladem, ve kterém vymezil informaci jako statistickou pravděpodobnost výskytu 

znaku či signálu, který eliminuje apriorní neznalost adresáta. Hodnota informace pro adresáta 

roste s klesající pravděpodobností výskytu daného znaku. Z pohledu moderní firemní 

informatiky je však taková definice nedostatečná. 

 

Odlišných definic tohoto pojmu existuje spousta. Je možné si je však rozdělit do tří základních 

skupin, a to podle úrovně pohledu na informaci, kterou jejich tvůrci preferovali. Prvním z nich 

je tzv. syntaktický pohled, který je zaměřen na interní strukturu informace a souvislosti mezi 

znaky, které ji utváří. To vše bez ohledu na její vztah k adresátovi informace. Dalším je pak 

sémantický pohled. Ten, opět bez ohledu na vztah k jejímu příjemci, zdůrazňuje obsahový 

význam informace. Tuto trojici uzavírá tzv. pohled pragmatický, který je na rozdíl od dříve 

zmíněných pohledů zaměřen na praktické využití dané informace neboli k jejímu významu pro 

adresáta. 

 

Peter Drucker, americký teoretik, filosof managementu a ekonom, dokonce označil informace 

za jediný smysluplný zdroj podnikání. Zbývající výrobní faktory (půda, práce, kapitál) jsou 

podle něj až druhořadými (1).  

 
 

1.2      Informační a komunikační technologie 
 

Označení informační a komunikační technologie (dále jen ICT), vzniklo z informačních 

technologií (IT), když mezi sebou začaly počítače a celé počítačové sítě komunikovat ve 

velkém. Pod ICT tedy logicky nespadají jen samotné počítače, ale veškeré technologie, 

systémy, aktivity a procesy, které se podílejí na zobrazení, zpracování, skladování a přenosu 
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informací a dat elektronickou cestou (2). 

 
 

1.3      Informační systém 
 

Na začátek je nutné říci, že přesná definice tohoto pojmu neexistuje. Každý tvůrce či uživatel 

určitého informačního systému používá odlišné terminologie a vyzdvihuje jiné aspekty. IS lze 

však obecně chápat jako systém navzájem propojených informací a procesů, které s nimi 

pracují. Pod pojmem procesy se pak rozumí určité funkce, které zpracovávají vstupující 

informace do systému a transformují je na informace z něho vystupující. Jinými slovy, jsou to 

takové funkce, které zabezpečují sběr, přenos, uložení, zpracování a distribuci informací. 

 

Důležitou položkou je také okolí IS. Sem spadají veškeré objekty, které změnou svých 

vlastností ovlivňují daný systém, a také ty objekty, které mění své vlastnosti v závislosti na 

systému.  

 

O informačním systému lze tedy říci, že se jedná o softwarové vybavení společnosti, které je 

schopné na základě zpracovávaných informací řídit procesy firmy nebo tyto informace 

poskytovat řídícím pracovníkům takovým způsobem, aby byli schopni své funkce (zejména 

plánování, koordinaci a kontrolu procesů) vykonávat (3).  

 
 

1.4      Podnikové informační systémy 
 

Podnikové informační systémy jsou v současnosti nezbytnou a v mnoha případech klíčovou 

součástí každé společnosti, od výrobních podniků, přes vládní instituce až po specializované IT 

firmy. Jinými slovy, každý podnikatelský subjekt, který chce efektivně pracovat s daty, úsporně 

hospodařit a zároveň vytvářet dostatečnou míru konkurenceschopnosti by měl mít či měl 

přemýšlet o zavedení podnikového informačního systému. 

 

Konkrétně lze pak tento pojem chápat jako typ informačního systému, který je využíván 

společnostmi k podpoře řízení a koordinace všech jejich disponibilních podnikových zdrojů  

a aktivit, za účelem zvýšení celkové efektivity jednotlivých pracovních procesů a jejich 

návazností (4). 

 



14 

 

1.4.1 Hardwarová a softwarová infrastruktura 

 

Jde o nezbytnou součást podnikového informačního systému. Tato infrastruktura podmiňuje 

efektivní automatizované zpracování dat za pomoci SW aplikací do srozumitelné  

a interpretovatelné podoby (1). 

 

 

 
 

Obr. č. 1: Technologické pojetí IS (Zdroj: 1) 

 
 

1.4.2 Klasifikace podnikových informačních systémů 

 

Tyto systémy lze klasifikovat podle uplatnění v praxi, ve shodě s nabídkou dodavatelů a shodě 

s požadavky na řízení firemních procesů. Pro členění firemních informačních systému je 

rozhodující tzv. holisticko-procesní pohled. Dle tohoto pohledu jsou klasifikovány podnikové 

informační systémy následovně: 

 

• ERP jádro, soustředěné primárně na řízení vnitřních podnikových procesů, jejichž plným 

vlastníkem je organizace, a dále pak na řízení externích procesů, jejichž spoluvlastníky jsou 

zákazníci a dodavatelé společnosti. 

• CRM systém řízení vztahů se zákazníky, který primárně slouží k řízení kontaktů, 

marketingových, obchodních a servisních procesů. 

• SCM systém, který primárně slouží k řízení procesů dodavatelského řetězce či procesů 

umožňujících efektivní začlenění organizace do dodavatelského řetězce jako jeho součásti. 

Jeho integrální součástí bývá APS systém, sloužící k pokročilému plánování a rozvrhování 

výroby. 
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• MIS neboli manažerský informační systém. Jde o systém, který sbírá data z ERP, CRM  

a APS/SCM systému a na jejich základě poskytuje informace pro rozhodovací proces 

managementu firmy (1). 

 

 
 

Obr. č. 2: Holisticko-procesní pohled na PIS (Zdroj: 1) 

 

 

1.4.3 ERP systémy 
 

Jedná se o informační systém kategorie ERP, tedy účinný prostředek k pokrytí plánování  

a také řízení hlavních podnikových procesů, a to na všech úrovních řízení, od operativní až po 

strategickou. Jde zejména o jádro aplikační části informačních systémů a pokrývá většinu jejich 

funkcí a klíčových procesů, mezi které patří výroba, logistika (vnitřní), personalistika  

a ekonomika. Do ERP aplikace jsou data vložena pouze jednou a každý jejich uživatel má 

přístup jen k datům, které potřebuje a se kterými je oprávněn pracovat (5). 

 

ERP systémy se dále dělí na 2 hlavní funkční oblasti: 

 

• Logistika – zahrnuje procesy jako: nákup, skladování, plánování zdrojů, prodej  

a marketing. 

• Finance – obsahuje procesy, které se týkají podnikového controllingu a finančního, 

nákladového a investičního účetnictví (6). 

 

Důležité vlastnosti ERP systémů: 
 

• Automatizace a integrace podnikových procesů. 

• Sdílení dat, postupů a jejich standardizace v celé společnosti. 

• Tvorba a zpřístupnění informací v celé firmě. 
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• Schopnost zpracovávat historická data. 

• Komplexní přístup k řešení ERP (5).  

 

Dle své pozice jádra informačního systému je ERP zdrojem dat i pro ostatní druhy aplikací. 

Vytváří a udržuje databáze dodavatelů pro účely SCM aplikací, databáze zákazníků pro účely 

CRM aplikací a důležité číselníky prakticky pro veškeré typy aplikací. ERP také obvykle bývá 

hlavním zdrojem dat pro vazbu na aplikace Business Intelligence. Zde se následně v rámci BI 

aplikací vytvářejí různé personální, obchodní, marketingové, kapacitní a další analýzy (7). 

 
 

1.5      Proces 
 

Podle ISO 9000 (8) je proces definován následovně: Proces je soubor vzájemně souvisejících 

nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. U této přeměny vstupů 

na výstupy je důležité si uvědomit, že dochází k vytváření přidané hodnoty pro zákazníka. 

Proces má následující charakteristiky: 

 

• Jestliže je standardizován, je zároveň opakovatelný. 

• Výstupem je produkt či služba s přidanou hodnotou. 

• Je měřitelný, a to parametry jako kvalita, průběžná doba, náklady atd. 

• Má vlastníka – může se jednat o jednotlivce nebo pracovní tým mající kontrolu nad jeho 

fungováním a odpovědnost za jeho provoz a zlepšování. 

• Má interního či externího zákazníka. 

• Jeho začátek, konec a návaznost na další procesy jsou jasně vymezeny. 

• Využívá firemní zdroje (hmotné, lidské, finanční). 

 

 

Procesy se dělí do následujících tří kategorií: 
 

 

1) Řídící procesy 

Do této skupiny patří strategické plánování a řízení kvality a inovací. Ty slouží 

k zabezpečení rozvoje a řízení výkonu podniku. Zároveň vytvářejí podmínky pro 

bezproblémové fungování zbývajících procesů. 

 

2) Hlavní procesy 

Sem pak patří výroba, logistika a řízení vztahů se zákazníky. Vytvářejí hodnotu ve 
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formě výrobku či služby pro externího zákazníka. Jedná se tedy o součást 

hodnototvorného řetězce společnosti. 

 

3) Podpůrné procesy 

Do této poslední kategorie spadají ekonomika, řízení lidských zdrojů a IT. Zajišťují 

podmínky pro fungování ostatních procesů tím, že jim dodávají hmotné i nehmotné 

výstupy. Nejsou však součástí hodnototvorného řetězce. 

 

 

Obr. č. 3: Hodnototvorný řetězec, řídící a podpůrné procesy výrobního podniku (Zdroj: 1) 

 

 

Ne všechny procesy však mohou být plně pod kontrolou managementu organizace. Z tohoto 

důvodu dělíme dále procesy na interní a externí. 

 

Interní procesy 

Jedná se o takové procesy, které má management firmy plně pod kontrolou a může jim přidělit 

vlastníka, tedy manažera, který bude odpovědný za jejich chod a inovaci. 
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Externí procesy 

Zde naopak žádný vlastník není přesně definován. Jejich efektivní řízení tedy nemá 

management společnosti plně pod svojí kontrolou. Patří sem procesy spadající do oblasti řízení 

vztahů se zákazníky (CRM) a řízení dodavatelského řetězce (SCM) (1). 

 
 

1.6      Procesní analýza 
 

Analýza firemních procesů pomáhá pochopit, zlepšit a řídit procesy v organizaci. Jedná se  

o analýzu zaměřenou na postup práce od jednoho člověka k druhému. Popisuje tedy vstupy, 

jednotlivé kroky, výstupy a případně spotřebu zdrojů. Analyzovat se může jeden konkrétní 

proces či všechny procesy společnosti. 

 

Tři základní důvody pro využití procesní analýzy: 

 

1) Popis procesů 

Pro účely popisu pracovních náplní, návodů, postupů práce či funkční specifikaci při vývoji 

aplikací. 

 

2) Řízení, automatizace procesů 

Např. automatické schvalování faktur. 

 

3) Optimalizace a zlepšování procesů 

 

Jde o jednu z nejdůležitějších analytických technik, které by firmy měly využívat. S její pomocí 

lze jednotlivé procesy identifikovat, popsat, vizualizovat a následně dát do vzájemných 

souvislostí (9).  

 

Pro zpracování této analýzy existuje několik osvědčených metod. Vzhledem k obsáhlosti každé 

z nich je dále uvedena pouze mnou zvolená metodika, která bude v upravené formě využita při 

vypracování této práce. 

 

1.6.1 Metodika BSP 

 

Tato metodika, vytvořená společností IBM již v roce 1981, je určena k analýze a návrhu 

informační architektury organizace a zároveň pro detailní mapování firemních procesů. Jejím 

cílem je pomoci při vytvoření takové informační architektury, která: 
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• Podporuje všechny procesy ve společnosti. 

• Respektuje organizační strukturu. 

• Uspokojí veškeré krátkodobé a dlouhodobé informační potřeby firmy. 

 

Pro metodiku BSP jsou nejdůležitější podniková data, konkrétně taková, která jsou 

navrhovaná a řízená z pohledu celé organizace, aby mohla lépe sloužit cílům společnosti  

a podporovat rozhodovací procesy. 

 

BSP obsahuje celkem 15 navzájem se prolínajících kroků. Tyto jednotlivé kroky lze realizovat 

do různé hloubky podle konkrétní situace. Tou nejpodstatnější částí postupu jsou však kroky  

4-7, které se označují jako analýza organizace. Následující schéma zobrazuje vzorový postup 

při použití této metodiky v praxi (10). 

 

 

 

Obr. č. 4: Postup při použití metodiky BSP (Zdroj: 10) 
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Získání zadání (smlouvy) od vrcholového vedení 

Vedoucí společnosti, případně útvaru, kterého se analýza týká, spolupracují na vytváření studie. 

Je potřebné získat informace o dané organizaci, očekávání a účel studie. Dále pak sestavit 

řešitelský tým a určit vedoucího. 

 

Příprava studie 

V této fázi je třeba stanovit časový plán studie, shromáždit potřebné podklady, seznámit členy 

řešitelského týmu s aktuální situací ve firmě a zvolit manažery potřebné pro spolupráci při 

studii. 

 

Zahájení studie 

Zde se shrnou všechny doposud zjištěné informace, řešitelský tým se seznámí s cíli a účelem 

studie, očekávanými výstupy a definuje se současný stav IS. 

 

Definování podnikových strategií 

První část analýzy organizace. Jsou tu zjištěny strategické cíle, způsoby jejich dosahování  

a hlavní procesy. 

 

Definování podnikových procesů 

Definice a popis hlavních procesů organizace. Pro jednotlivé procesy se určí činnosti  

a rozhodovací procesy, z kterých se daný proces skládá. Následně je potřeba každému procesu 

přiřadit právě jedno funkční místo. 

 

Definice tříd dat 

Data, která společnost používá, se rozdělí do tzv. tříd dat. Ty představují logické celky dat 

informující o všem, co je nutné v organizaci sledovat. Jedná se např. o zákazníky, dodavatele, 

zaměstnance atd. 

 

Analýza současné informační podpory 

Zjištění, které aplikace jsou aktuálně ve firmě používány, jaké procesy jsou nebo naopak nejsou 

informačním systémem podporovány a zda se u něj, či některých procesů, nevyskytuje 

redundance. 

 

Projednání výsledků analýzy s vedením 

Ověření získaných poznatků a případné doplnění informací, odkrytí problémů ve společnosti, 

příčin těchto problémů a možností jejich řešení. 
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Formulace závěrů analýzy  

V této části dochází k uspořádání a utřídění informací, klasifikaci problémů, určení významu 

problému, procesu, který daný problém způsobuje a zpracování seznamu příčin problémů  

a jejich důsledků. 

 

Definice informační architektury 

Definice informační architektury, v které je zachycen vztah tříd dat, procesů a informačních 

systémů. 

 

Určení priorit pro vývoj IS v rámci informační architektury 

Vývoj jednotlivých částí informačního systému závisí na mnoha faktorech. Těmi jsou 

nezbytnost části IS, rozhodnutí vedení firmy, kapitálu a časové náročnosti na vývoj. 

 

Ověření dopadů studie a navrhovaného postupu z hlediska řízení IS v podniku 

Stanoví se změny, které bude nutné provést. Dále se určí nároky na zdroje pro budování IS. 

 

Prezentace výsledků 

Snaha týmu o prosazení svých návrhů a doporučení u vedení společnosti. 

 

Nástin následujících činností 

Činnosti, na které je potřeba nezapomenout v rámci budování nového informačního systému.  

 

Lze si všimnout, že tato metodika disponuje opravdu velkou šíří záběru. Nabízí se tedy spousta 

možností jejího využití (10).  

 
 

1.7      Procesní modelování 
 

Jak bylo zmíněno v předcházející kapitole, účelem procesní analýzy je identifikovat, popsat  

a vizualizovat informační toky a procesy ve firmě. K vizualizaci se používají techniky business 

process modelingu. Vizualizace umožní lepší porozumění aktuálnímu stavu, analyzovat ho  

a případně navrhnout vhodné optimalizační změny. V delší časovém horizontu pak slouží jako 

podklad pro kvalifikovaná rozhodnutí (9).  

 
 

1.7.1 Slovní popis 
 

 

Slovní neboli textový popis procesu zahrnuje procesní aktivity, jejich posloupnost a kdo za tyto 
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aktivity odpovídá. Dále pak obsahuje informaci o poskytovateli či příjemci informace, co 

konkrétně je v daném procesu měřeno a také jak je to následně vyhodnocováno (11). 

 

1.7.2 Vývojový diagram 
 

Tento druh diagramu slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu nebo 

obecného procesu. Používá se zde několik typů značek a každé z nich je přiřazen určitý význam. 

Do těchto značek se pak zapisují operace, které se mají provést. Veškeré značky jsou mezi 

sebou propojeny za pomoci orientovaných šipek, které reprezentují tok řízení (12). 

 

Vybrané značky pro modelování procesů za pomoci vývojového diagramu: 

 

 

Obr. č. 5: Vybrané značky vývojového diagramu (Zdroj: 12) 

 

1.7.3 EPC diagram 

 

Podstata modelování za pomoci EPC diagramu spočívá v řetězení událostí a aktivit do 

posloupnosti realizující požadovaný cíl. Tento princip umožňuje velmi efektivně a srozumitelně 

popsat proces. Využívají se zde následující elementy: 

 

Aktivity - základní stavební bloky, které určují, co má být v rámci procesu 

vykonáno. 
 

Události - slouží k propojení aktivit. Popisují situace před a/nebo po vykonání 

aktivity. 
 

Procesní role (organizační jednotka) - role související s aktivitou, která ji 

vykonává nebo za ni odpovídá či je informována o výsledku aktivity. 

 

Nástroje podpory procesní aktivity (informační zdroje) 

 

Logické spojky - slouží ke spojování aktivit a událostí. Existují 3 typy spojek: 

XOR, OR a AND.  

Obr. č. 6:  

Vybrané značky 

EPC diagramu  

(Zdroj: 13) 

Jedná se o základní nástroj popisu procesů u mnohých komerčně 

úspěšných a často implementovaných softwarových systémů (13). 
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1.7.4 RACI matice 

 

RACI matice je metodou pro přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob nebo 

pracovních míst v určitém úkolu (projektu, službě či procesu) společnosti. Jednotlivá písmena 

názvu matice odpovídají počátečním písmenům následujících pojmů: 

 

R – Responsible – odpovědný subjekt za vykonání svěřeného úkolu 

A – Accountable – odpovědný subjekt za celý úkol (to, co je vykonáno) 

C – Consulted – subjekt, který může poskytnou cenné rady či konzultaci 

I – Informed – subjekt, který má být informován o průběhu nebo učiněných rozhodnutích  

v úkolu  

 

Tato písmena se pak používají v samotné matici, kde je nutné dodržet pravidla, že celkovou 

odpovědnost (A) má k danému úkolu jen jedna osoba a zapojených lidí (R) by mělo být 

přiměřeně k úkolu (14). 

 

 
Tab. č. 1: Vzor RACI matice (Zdroj: Vlastní) 

 

1.7.5 MS Visio 

 

K samotnému modelování firemních procesů lze využít celou řadu modelovacích nástrojů, 

avšak v mém případě využiji pro studenty fakulty zdarma dostupný program MS Visio a proto 

se dalšími nástroji v této práci nebudu zabývat. 

 

Jedná se o profesionální software od společnosti Microsoft pro modelování grafů a diagramů, 

který patří do rodiny kancelářského balíčku Microsoft Office. I přes tuto skutečnost se však 

nabízí jen jako samostatná aplikace nebo ve verzi Professional jako samostatný plán Office 365. 
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V programu je možné namodelovat veškeré diagramy uvedené výše. 

 

 

1.8      Nástroje analýzy vnitřního a vnějšího prostředí 
 

 

1.8.1 SWOT analýza 

 

Jedná se o analýzu silných a slabých stránek firmy a analýzu příležitostí a hrozeb firmy, která 

pomáhá jednoduše a zároveň přehledně zhodnotit výkonnost a perspektivu firmy. Zkratka 

SWOT je složená z prvních písmen slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), 

Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). SWOT analýza firmy zjednodušeně vychází  

z předpokladu, že firma dosáhne strategického úspěchu rozvíjením silných stránek a příležitostí 

a zároveň minimalizací slabých stránek a hrozeb.  

 

 

 
 

Obr. č. 7: Schéma SWOT analýzy (Zdroj: http://excel-navod.fotopulos.net) 
 
 

 

Analýza silných a slabých stránek podniku se zaměřuje na interní prostředí firmy a analýza 

příležitostí a hrozeb podniku se zaměřuje na externí prostředí firmy (15). 
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1.8.2 Porterova analýza pěti sil 

 

Porterův model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení  

a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a výsledkem jejich 

společného působení je ziskový potenciál odvětví. 

 

Tento model popsal Michael E. Porter z Harward School of Business Administratic. Vyvinul 

síť, která pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly v okolí společnosti a odhalit tak 

příležitosti a ohrožení podniku. 

 

Popis metody 

Model určuje stav konkurence v odvětví. Ta závisí na již zmíněných 5 základních silách: 

 

1) Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

Zda existují nějaké bariéry vstupu, případně jak těžký, resp. snadný je pro nového 

konkurenta vstup na trh.   

 

2) Rivalita mezi stávajícími konkurenty  

Odehrává se mezi stávajícími konkurenty silný konkurenční boj? Existuje na daném trhu 

dominantní konkurent?  

 

3) Smluvní síla odběratelů  

Pozice odběratelů a možnost jejich spolupráce pro objednávání větších objemů. 

 

4) Smluvní síla dodavatelů 

Jaká je pozice dodavatelů? Jaký je jejich počet? Jde o monopolní dodavatele?  

 

5) Hrozba substitučních výrobků 

Mohou být produkty a služby společnosti jednoduše nahrazeny jinými? 

 

 

Někdy je používána i 6. síla, za kterou je považována vláda. Výsledkem jejich společného 

působení je pak ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví (16). 
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Obr. č. 8: Schéma Porterova modelu (Zdroj: http://www.businessvize.cz/) 

 

 

1.9      McFarlanův model aplikačního portfolia 
 

Tento model ve svém přístupu vychází z principů Bostonské matice. Hodnotí totiž přínosy 

jednotlivých aplikací podnikových IS z pohledu naléhavosti jejich potřeby a časové orientace 

těchto přínosů pro firmu. Rozlišení aplikací na ty, které jsou uplatňované nyní (v současnosti) 

a ty, které jsou uplatnitelné v budoucnosti, napomáhá rozšířit časovou základnu pro zohlednění 

investic do informačního systému. Zároveň se tímto způsobem napomáhá postupnému 

budování a dotváření IS s ohledem na potřeby organizace, které jsou dané jeho business 

strategií a aktuálními možnostmi ICT. 

 

McFarlanova matice aplikace dále rozlišuje podle jejich naléhavosti. Dělí se na aplikace nutné 

pro chod firmy a aplikace možné, tedy ty, které by mohly organizaci zajistit další růst. 

 

Právě oblast aplikací zaměřených do budoucna by kvůli budoucímu vývoji společnosti neměla 

být opomíjena, protože faktor času hraje v oblasti ICT klíčovou roli. Informační systém totiž 

představuje významnou investici do budoucna a nebylo by tedy vhodné ji hodnotit jen 

z hlediska krátkodobého. Např. ERP systémy přinášejí firmám krátkodobě vyšší jednorázové 

náklady, ale zároveň je připravují na fungování v podmínkách blízké budoucnosti a umožňují 

následný rozvoj např. rozšiřování prostřednictvím aplikací CRM, SCM nebo e-businessu. Ty 

organizace, které do těchto aplikací investují jsou následně lépe připraveny obstát 

v konkurenčním prostředí, začlenit se do různých sítí a obecně řečeno adaptovat se (6). 
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Tab. č. 2: McFarlanův model aplikačního portfolia (Zdroj: 6) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 

 

V praktické části mé diplomové práce budu vycházet z informací získaných v akciové 

společnosti Zemas.  

  

2.1 Představení společnosti 
 

 

 

 

 
Obr. č. 9: Logo Zemas, a.s.  
(Zdroj: http://zemas-cejc.cz/) 

 

 
 

 
 

Název: ______________________________________________  Zemas, a.s. 

Právní forma: ________________________________________  Akciová společnost 

Sídlo: _______________________________________________  Čejč 3, 696 14 Čejč. 

Datum vzniku: _______________________________________  10. prosince 1993 

Počet zaměstnanců: ___________________________________ 75 

Obrat za rok 2015: ____________________________________ 79 574 000 Kč 

Předmět činnosti: _____________________________________ Zemědělská výroba 

  Pronájem nemovitostí,  

  bytů a nebytových prostor 

 
 
 

Zemas, a. s. Čejč vznikla dne 10. prosince 1993, transformací Zemědělského družstva Čejč. 

Hospodářská činnost společnosti byla zahájena dne 1. 1. 1994. Hlavním předmětem činnosti 

je rostlinná a živočišná výroba. Hospodaří na 2 900 ha zemědělské půdy v katastru 7 obcí 

Jihomoravského kraje. 

Rostlinná výroba se zaměřuje na pěstování tržních plodin – obilovin, olejnin a plodin pro 

zajištění živočišné výroby. 

Živočišná výroba je pak rozdělena mezi 3 farmy. Jedna z nich je farma Nenkovice, která je 

určena ke šlechtitelskému a rozmnožovacímu chovu prasat. Dále to je farma Násedlovice, ta se 

zabývá chovem skotu. Je zde cca 450 ks krav s uzavřeným obratem stáda. Hlavním zdrojem 

příjmů je produkce mléka a masa. Poslední z nich je farma Želetice, kde se již od roku 1 985 
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chovají daňci evropští původem z Maďarska. Stádo má průměrný stav 400 ks zvířat a farma je 

velmi uznávaná českými i zahraničními chovateli. 

Jako doplňkové služby pak společnost skupuje zemědělskou půdu, nabízí polní práce, sklizně, 

čištění a sušení zrnin, nákladní dopravu a odběr obědů. 

 

2.2     Obor zemědělství 
 

Interpretace počátků zemědělství je velmi složitá, jelikož se odehrála velmi dávno, v době před 

existencí písemných a jiných záznamů, které by mohly dané události jednoduše dokumentovat. 

Aby tedy bylo možné přiblížit počátky tohoto oboru, je vhodné nejdříve samotný pojem 

definovat. Zemědělství se dá popsat jako úmyslná modifikace povrchu Země 

prostřednictvím pěstování rostlin (plodin) a chovu zvířat, s cílem výroby potravy a jiných 

ekonomických zisků. Z uvedené definice je tedy zřejmé, že tento obor vznikl v okamžiku, kdy 

lidé byli schopni domestikovat zvířata, resp. využít rostliny (plodiny) pro své vlastní účely.  

 

Zemědělství lze dále rozdělit dle jeho podoby do dvou forem: 

 

Tržní zemědělství: uplatňuje se v rozvinutějších regionech, základním rysem tohoto typu 

zemědělství je výroba potravin zejména na prodej z farmy. 

 

Subsistenční/samozásobitelské zemědělství: uplatňuje se v méně rozvinutých regionech, 

zejména pak v těch nejméně rozvinutých státech, základním rysem tohoto typu zemědělství je 

výroba potravin především pro spotřebu vlastní rodiny (17). 

 

Jako každý obor podnikání, i zemědělská výroba má svá specifika se kterými je vhodné se 

předem seznámit.  

 
2.2.1 Zákonné požadavky 

 

Veterinární hygiena 

Dle popisu veškerých činností uvedených v kapitole 2.1, které společnost Zemas, a.s. 

provozuje, vyplývají následující kategorie, které podléhají veterinární hygienické kontrole:  

 

1) Bezpečnost potravin (produkce mléka a masa) 

Na této kontrole se podílí 3 dozorové organizace, každá v rámci své kompetence: Státní 
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zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v oblasti kontrol provozovatelů potravinářských 

podniků, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v oblasti kontrol 

krmivářských podniků a Státní veterinární správa (SVS) v oblasti kontrol živočišné produkce.  

 

 

Kontrolované požadavky:  

• Splňuje potravina limity na obsah cizorodých látek a reziduí pesticidů? 

• Je potravina prostá škůdců a bez známek mikrobiálního kažení či plísně viditelné pouhým 

okem? 

• Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými látkami a jinými látkami a kontaminaci 

způsobené zvířaty a škůdci? 

• Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého dodavatele 

surovin a látek určených k přimísení do potravin? 

• Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého odběratele svých 

produktů? 

• Je zajištěno takové označení nebo identifikace produktu, které zajišťuje jeho 

sledovatelnost? 

• Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o tom, že jím vyprodukovaná  

a dodaná potravina či surovina nebyla bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele 

a příslušný dozorový orgán a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu (18)? 

 

Výroba mléka a jeho distribuce pak musí dále splňovat specifické požadavky. Vzhledem 

k obsáhlosti této kategorie jsou uvedeny jen ty nejpodstatnější: 

 

Prvovýroba mléka 

Syrové mléko musí pocházet z oblasti a od zvířat kontrolovaných kompetentní autoritou (tj. 

orgány SVS). Dále musí splňovat všechny veterinární požadavky stanovené ve Vyhlášce MZe 

č. 287/1999 Sb., včetně zabezpečení pravidelné kontroly. Také musí logicky splňovat 

požadavky týkající se zdraví zvířat od nichž se získává a hygienické požadavky na výrobu 

syrového mléka, tedy hygienu dojení, personálu a výroby, včetně zabezpečení systému 

kontroly. 

 

Vytřídění a odstranění nevhodných surovin  

Suroviny, které nejsou jednoznačně vhodné pro technologické zpracování či pro požití lidmi, 

musí být během získávání odděleny. Ty, které nemohou být upraveny takovým způsobem, aby 
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byly následně vhodné pro další použití, musí být zlikvidovány a to tak, aby nekontaminovaly 

potraviny nebo zdroje pitné vody. 

 

Ochrana surovin před znehodnocením 

Během získávání a ošetření musí být přijata odpovídající opatření na ochranu surovin před 

kontaminací škůdci či použitými prostředky a látkami. Musí zde být také věnována pozornost 

předcházení poškození surovin nebo jinému znehodnocení. 

 

Přeprava 

Vozidla používané pro přepravu syrového mléka a potřebných materiálů pro výrobu mléčných 

výrobků musí být vhodné pro zamýšlené účely a musí být uzpůsobeny takovým způsobem, aby 

nedošlo ke kontaminaci a bylo umožněno snadné a zároveň důkladné čištění (19). 

 

2) Živočišná výroba (chov krav, skotu a daňků) 

Zde jsou požadavky zaměřené na kontrolu produkce živočišného původu. Kontroluje se 

dodržování zákazu podávání zvířatům látek a přípravků, jejich používání u hospodářských 

zvířat nebo u zvířat, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, není povoleno. Dále se 

kontroluje splnění dobrých životních podmínek chovaných zvířat, které však nejsou pro jejich 

rozsáhlost podrobněji dále rozepsány. Na oblast živočišné výroby dohlíží SVS. 

 

Kontroluje se: 

• Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, 

kterým byly podány látky skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/ES? 

• Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uvedeny do oběhu produkty pocházející ze zvířat,  

u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta u veterinárních léčivých přípravků skupiny B1  

a B2 směrnice Rady č. 96/23/ES nebo v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad 

stanovený maximální reziduální limit? 

• Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy 

mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prosté brucelózy 

skotu nebo úředně prosté brucelózy ovcí a koz? 

• Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy 

mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prosté 

tuberkulózy skotu? 
• Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat, která ze zdravotního hlediska 
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nesplňují podmínky pro dodávku mléka? 
• Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno tak, aby se vyloučilo ohrožení 

zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho jakosti? 
• Je dodržován zákaz podávat zvířatům produkujícím potraviny zakázané látky? 
• Jsou telata ve stájích kontrolována alespoň dvakrát denně a telata chovaná venku alespoň 

jednou denně? 
• Je dodržen zákaz uvazování telat, s výjimkou skupinového ustájení po dobu krmení (nejdéle 

1 hodinu) a zákaz používání náhubku u telat? 
• Odpovídají rozměry individuálního kotce pro telata stanoveným požadavkům a kotce mají 

stěny s otvory, které umožňují vizuální a hmatový kontakt mezi telaty? 
• Je zajištěno, že telata starší 8 týdnů nejsou držena v individuálním kotci a vyměřený prostor 

pro každé tele při chovu ve skupinách odpovídá stanoveným požadavkům? 
• Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), vytváří pevný, rovný a stabilní povrch  

a prostor pro ustájení telat je pohodlný, čistý a s řádným odtokem (18)? 
 

3) Skladování obilovin, olejnin a plodin pro zajištění živočišné výroby 

Skladování slouží k uchování zemědělských produktů od sklizně a následném příjmu do skladu 

až do doby jejich spotřeby k výživě, krmení, osivovým účelům nebo dalšímu zpracování. Při 

nedodržování podmínek skladování dochází v nejhorších případech až k pomnožení 

mikroorganismů a skladištních škůdců, případně samozahřívání obilné masy. Kontrolu provádí 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). 

 

Sleduje se: 

• Dosahuje uskladněný zemědělský produkt kvality požadované ČSN? 

• Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů a dalších nebezpečných  

a zakázaných látek, medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také 

při jejich distribuci a manipulaci zabráněno kontaminaci či zkrmení zvířatům, kterým není 

krmivo určeno a sklady krmiv jsou udržovány čisté a suché a v případě potřeby jsou přijata 

vhodná opatření k hubení škůdců? 

• Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl zachován 

princip dohledatelnosti použitého krmiva? 

• Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na ochranu rostlin, biocidních produktů, 

geneticky modifikovaného osiva a zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv 

zaměřených na bezpečnost krmiva (18)? 
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4) Přípravky na ochranu rostlin 

Hlavní cíl požadavků souvisejících s používáním přípravků na ochranu rostlin (dále jen POR) 

je snížení rizika ohrožení zdraví lidí, zvířat a rostlin nejen při aplikaci POR, ale také po sklizni 

ošetřené plodiny, u níž se při nesprávném použití POR zvyšuje pravděpodobnost nadlimitního 

výskytu reziduí v konečném produktu určeném k potravinářským účelům nebo jako krmivo pro 

hospodářská zvířata. To může vést k poškození zdraví lidí a zvířat. Zde kontrola podléhá také 

ÚKZÚZ. 

 

Kontrolováno je následující: 

• Byl aplikovaný přípravek použit v souladu se zásadami správné praxe v ochraně rostlin  

z hlediska jeho povoleného použití? 

• Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organismu  

v souladu s údaji, jimiž je označen na obalu? 

• Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku? 

• Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky na 

ochranu vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu 

ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží? 
• Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky k ochraně včel a zvěře tak, 

aby nedošlo k jejich úhynu? 
• Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k prokazatelnému zasažení rostlin mimo 

pozemek, na němž se prováděla aplikace? 
• Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky k ochraně vodních 

organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody (18)? 
 

V případě, že kontrola zjistí nesplnění podmínek, může společnosti zakázat či omezit činnost  

a zároveň uložit peněžní pokutu. Ta se stanovuje dle zákona č. 258/2000 Sb. a může vyšplhat 

až na 2 000 000 Kč. V případě poškození zdraví, vzniku nebo hrozby epidemie pak až na 

3 000 000 Kč. U opakovaného zjištění se jedná až o desetinásobek zmíněné částky. 

 
 

Identifikace a evidence zvířat 

Cílem je zde zajistit přesnou evidenci o hospodaření a zvířatech. Při zjištění nákazy umožní 

správně a úplně vedená evidence zvířat vysledovat původce nákazy až na konkrétní 

hospodářství a na situaci optimálně reagovat. Je také podmínkou správně aplikovaných 

preventivních opatření v chovech i při porážce (např. při plošné vakcinaci). Tyto náležitosti 
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vychází z plemenářského zákona (č. 154/2000 Sb.) a vyhlášky č. 136/2004 Sb., a kontroluje je 

Česká plemenářská inspekce (ČPI). 

 

Zde se kontroluje následující:  

• Je hospodářství s chovem prasat zaregistrované v ústřední evidenci? 

• Je založen a veden registr prasat v hospodářství? 

• Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil  

a identifikoval? 

• Jsou na hospodářství zjištěna pouze zvířata, na která byly vydány průvodní listy skotu 

pověřenou osobou? 

• Je založen a veden stájový registr? 

• Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného 

hospodářství? 

• Jsou všechna zvířata, která prošla kontrolovaným hospodářstvím v roce podání žádosti, 

nahlášena v ústřední evidenci do 14 dnů od události (18)? 

 

 

Bezpečnost práce 

Na dodržování bezpečnosti práce v zemědělství dohlíží státní úřad inspekce práce (odbor 

bezpečnosti práce). Ten na svých oficiálních stránkách zveřejňuje aktualizované dokumenty 

týkající se zásad, kterými je nutné se při práci řídit. V poslední aktualizaci z roku 2014 se 

vyskytují zásady pro provoz zemědělské techniky, chov hospodářských zvířat a doplňkové 

požadavky. 

 

2.2.2 Dotace na investiční a provozní účely 

 

Dotace, zejména právě v oblasti zemědělství, jsou velmi významnou položkou, bez které by se 

subjekty podnikající v daném oboru jen těžko obešly. V tomto konkrétním případě se jedná  

o částky pohybující se mezi 20 až 30 000 000 Kč pro každý rok.  

 

Dotace, poskytovány dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství § 3, se vztahují na: 
 

a) zemědělskou půdu 

b) hospodářské zvíře 

c) lesní pozemky 
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Dotační zdroje lze u nás rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. 

Po vstupu ČR do Evropské unie se zemědělcům nabízí evropské dotační programy (zpravidla 

částečně kofinancované ze státního rozpočtu), které jsou doplněné národními dotačními 

programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu). Tyto dotační programy a doplňkové platby 

administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond. Žádosti jsou podávány od 10.4. 

do 15.5. příslušného roku.  

 

Mimo tyto dotace z rozpočtu České republiky a Evropského fondu pak stojí příspěvky od Svazu 

chovatelů prasat (zlepšení chovu), CRV (užitkovost skotu) a PGRLF (pojištění plodin  

a zvířat, dotace k úroku z úvěru). 

 

 

2.2.3 Oborové požadavky na informační systém 
 

Tato podkapitola pojednává o možnostech využití informačního systému v zemědělství  

a vymezuje tak obecný rámec jeho funkcionality. 

 

A) Obecné požadavky na systém  
 

Stejně jako ve většině jiných oborů, i v zemědělství je zapotřebí vést a spravovat základní 

agendy jako jsou účetnictví, personalistika a mzdy.  

 

Všeobecně se účetnictví řídí dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Tento zákon je základem 

pro všechny podnikatelské subjekty, které jsou povinné vést účetnictví. K němu dále existuje 6 

doplňujících vyhlášek (dle účetní jednotky), vydávané Ministerstvem financí ČR. V tomto 

případě je podstatná pouze Vyhláška č. 500/2002 Sb., která platí pro účetní jednotky, které 

jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Z pohledu informačního systému 

to znamená potřebu odpovídajícího modulu, který pokryje veškeré legislativní požadavky 

obsažené ve zmíněných dokumentech a zároveň bude maximálně vyhovovat danému účetnímu. 

 
 

Co se týče evidence a práce s informacemi o lidských zdrojích, i zde platí obecné zákonné 

požadavky, které upravují zejména následující zákony:  

 

• zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, 

• zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

• zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
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• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 
 

Daný zaměstnavatel má tedy povinnost zpracovávat osobní údaje zaměstnanců, které jsou 

vyžadovány pro splnění povinností vyplývajících z výše uvedených zákonů. Existují však  

i další typy osobních údajů. Obecně je lze rozdělit do tří skupin: 

 

1) Osobní údaje o zaměstnanci, potřebné k plnění zákonných povinností, tedy takové 

informace, které musí požadovat. Jedná se o jméno a příjmení, kontaktní adresu, rodné číslo, 

datum narození a dosažené vzdělání. 

 

2) Osobní údaje, které jsou potřebné pro konkrétní účel. Jde např. o číslo účtu pracovníka 

pro zasílání mzdy, údaje o rodinných příslušnících pro uplatnění slev na dani nebo číslo 

občanského průkazu. 

 

3) Nepotřebné osobní údaje, které jsou poskytovány zaměstnancem dobrovolně, jako např. 

soukromé telefonní číslo. 

 
 

Je také důležité zmínit, že veškerá data evidovaná v osobním spisu pracovníka slouží  

jen a pouze pro interní potřebu zaměstnavatele, který musí zajistit jejich bezpečnost. Zároveň 

všichni zaměstnanci, kteří přicházejí s takovými daty do styku, mají povinnost mlčenlivosti,  

a to nejen při výkonu své práce, ale i po ukončení pracovní smlouvy. Z těchto skutečností 

vyplývají jasné obecné požadavky na funkcionalitu modulu personalistika a také nutnost 

kvalitního zabezpečení databáze zaměstnanců, vedené v informačním systému (20). 

 
 

Při výpočtu mezd a jejich vyplácení vychází mzdová účetní opět ze Zákona o účetnictví. Další 

související zákon, konkrétně č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost  

a o průměrném výdělku byl od 1.1.2007 nahrazen již jednou zmíněným Zákonem č. 262/2006 

Sb., resp. zákoníkem práce. Ten definuje např. minimálně možnou vyplácenou mzdu, příplatek 

za noční práci či mzdu za práci v sobotu a v neděli. U softwarové aplikace či modulu 

informačního systému pro práci s daty potřebnými k výpočtu jednotlivých mezd, je pro správné 

fungování nutné propojení s docházkovým systémem a personalistikou. Mzdová účetní pak 

může jednoduše provádět potřebné účetní operace (zúčtování se zaměstnanci, zúčtování 

sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem a úhrada sociálního  

a zdravotního pojištění, daně z příjmů). 
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B) Specifické požadavky na informační systém 
 

Zde patří specifické funkcionality systému, které jsou využívány speciálně v oboru zemědělství 

nebo se jedná o specifické nástavby běžně rozšířených modulů.   
 

Skladová evidence 

Skladová evidence je běžně využívaná funkcionalita IS, avšak v případě oboru zemědělství má 

významnou specifičnost – evidenci zvířat. Jedná se o jednu z nejdůležitějších funkcí a slouží 

k evidenci pohybu a hmotnostních a vzrůstových přírůstků zvířat. 

Doprava a sledování vozidel 

Umožňuje evidovat traktory, kombajny, sekací stroje, ale i tažená zařízení. Možnost online 

sledování aktuální polohy zemědělských vozidel za pomoci propojení GPS. S tím je spojena 

možnost sledování denních statistik v reálném čase jako dobu jízdy, ujetou vzdálenost, 

obdělanou půdu a např. trajektorii vozidla.  

Hnojiva a postřiky 

Evidence aplikací hnojiv na jednotlivé půdní bloky a plodiny s rozpadem na jednotlivé 

chemické prvky. Propojuje se do skladové evidence pro potřebu generování skladových 

výdejek. U postřiků se jedná o stejný způsob zaznamenávání s tím rozdílem, že navíc dochází 

k identifikaci škůdce nebo choroby, proti které je postřik použit. 

Půdní bloky a osevní postupy 

Podpora evidence územních celků, na kterých hospodaří zemědělský podnik. Osevní postupy 

pak slouží k vytvoření vazby mezi evidovanými půdními bloky a plodinou s časovým 

omezením. 

Zemědělské kalkulace 

Umožňují výpočet detailních kalkulací jednotlivých výrobků, resp. zemědělských výkonů. Při 

výpočtu těchto kalkulací je využíváno jak finančních hodnot, tak hodnot naturálních, jejichž 

sumarizací je možné získat finanční souhrny nákladů a příjmů společně s vyrobenými  

a prodanými produkty. Slouží také ke sledování vnitropodnikových převodů (např. výrobky 

střediska rostlinné výroby – krmiva, spotřebovává jiné středisko – živočišná výroba)  

a podporuje možnost mezistřediskových kalkulací, jejichž cílem je např. stanovení 

vnitropodnikového zisku. 
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Akcionáři 

Slouží k evidenci podílníků zemědělského podniku. Navíc umožňuje provádění výpočtu  

a vyplácení dividend včetně následného generování platebních příkazů a složenek. 

Zootechnická evidence 

Doplněk ke skladu zvířat. Umožňuje evidovat doplňkové zootechnické úkony jako připuštění, 

vakcinaci, nadojené litry nad jednotlivou kartou nebo nad stádem. 

Vnitropodnikové účtování práce 

Slouží k převodu nákladů strojů, posklizňových technologií, dílenských prací atd. na jednotlivé 

výrobky, podle skutečně odvedené práce. Zároveň je podporováno automatické účtování. 

Zelená nafta 

Evidence spotřeby PHM tak, aby byla splněna záznamní povinnost vůči celní správě – uplatnění 

nároků na vrácení spotřební daně. Propojuje se s Agrotechnickými zásahy k automatizovanému 

rozpočtu spotřeby PHM, minimalizuje čas při sledování této evidence. 

Agrotechnické zásahy 

Slouží k evidenci všech agrotechnických zásahů, Jedná se o výchozí evidenci pro generování 

záznamů do mezd, vnitropodnikového účetnictví, použití hnojiv, postřiků a zelené nafty. 

Sklizeň 

Každodenní sledování sklizně. Řešeno jednoduchým vstupním formulářem pro obsluhu při 

prvotní evidenci (na váze). Kromě skladové evidence sleduje formulář – půdní blok, plodinu, 

odrůdu, vozidlo dovoz, kombajn, pracovníka (osádka), váhu (tara, brutto, netto), výpočet 

vlhkosti a nečistot, s možností napojení na vážní systémy, identifikační systém či GPS systémy. 

Pastevní deník 

K evidenci pasoucích se zvířat na půdních blocích (pastevních areálech). Propojení do hnojiv 

pro evidenci produkce statkových hnojiv na pastvě. 

Propojení na aplikace pro evidenci pozemků a nájemních smluv 

V oblasti zemědělské prvovýroby se často realizuje propojení na programové vybavení 

Evidence pozemků a nájemních smluv. 
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Nedokončená výroba 

Pro společnosti využívající hospodářský rok v rámci zpracování zemědělské výroby, který 

začíná na podzim a končí sklizní v létě následujícího roku (21). 

 

Závěrem je vhodné zmínit, že resortní portál Ministerstva zemědělství nabízí zemědělským 

subjektům možnost využívání tzv. Portálu farmáře. Jeho základním jádrem aplikací jsou 

Registr půdy – LPIS, Registr zvířat – IZR a Evidence přípravků a hnojiv – EPH. Jedná se 

o základ, který pokryje drtivou většinu provozních potřeb zemědělce. Je tedy vhodné zajistit 

napojení na tyto registry prostřednictvím podnikového IS pro import dat. Důležitými 

doplňkovými aplikacemi pokrývající vybrané skutečnosti uvedené v předcházející podkapitole 

o zákonných požadavcích v oboru, jsou: 

Portál farmáře platební agentury SZIF, který je zaměřen na přípravu žádosti o dotaci  

a sledování stavu administrace podaných žádostí. 

Aplikace pro kontroly podmíněnosti, která umožňuje prohlížení zpráv o kontrole od 

jednotlivých dozorových orgánů k danému přihlášenému subjektu a také poskytuje možnost 

simulace tzv. kontroly podmíněnosti. 

 

 

2.3     Analýza interního a externího prostředí z ekonomického hlediska 
 

 

2.3.1 SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

          

      Dobré jméno společnosti spojené          Absence vhodného komplexního IS pro 

      s vysoce kvalitními výstupy jednotlivých        podporu hlavních a podpůrných procesů. 

      činností.         
          

      Know-how vedoucích pracovníků díky        Významná závislost na podporách   

      několikaleté praxi v tomto specifickém        od státu.    

      segmentu.         
          

      Nízká úroveň fluktuace zaměstnanců         Nestabilní výkupní ceny.    

      z důvodu stabilního zázemí.        
          

      Pevné vazby s jednotlivými odběrateli        Přísná unijní opatření.   

      a dodavateli.         
          

      Spolehliví rezervní dodavatelé.  
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Příležitosti Hrozby 

          

      Zavedení vhodného komplexního IS         Finanční ztráty v důsledku nepříznivých  

      pro podporu hlavních a podpůrných        klimatických podmínek.    

      procesů.         

           Ekonomické náklady a ušlý zisk  

      Rozšíření rostlinné a živočišné  

      výroby. 
       v případě výskytu nákazy v živočišné   

           či rostlinné výrobě.     

      Nákup nových pozemků.        

           Ukončení produkce v důsledku   

           dlouhodobého snížení výkupních cen.  

          

           Rostoucí dovozy levných potravin.  

          

           Změna podmínek pro zisk dotací či   

           jejich snižování.    

         

 
Tab. č. 3: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní) 

 
 

Zhodnocení SWOT analýzy 
 

Při pohledu na definované silné stránky společnosti je zřejmé, že firma disponuje 

kvalifikovanými vedoucími pracovníky s několikaletými zkušenostmi z daného oboru, kteří 

dokáží vést a motivovat své zaměstnance ke kvalitní práci, díky čemuž dochází ke generování 

kvalitních výstupů jednotlivých činností firmy, minimalizaci fluktuace pracovníků a ve finále  

i budování dobrého jména. 

 

V případě hrozeb se jedná o události těžce ovlivnitelné společností, jelikož jde především  

o faktory spojené s klimatickými podmínkami či jinými externími faktory, kterým se musí firma 

v případě výskytu určitým způsobem přizpůsobit.  

 

Nejzajímavější a pro potřeby této práce nejpodstatnější jsou pak slabé stránky a příležitosti, kde 

si lze všimnout klíčové položky, která se vyskytuje ve slabých stránkách, a to absence 

komplexního IS kategorie ERP. Jak již bylo uvedeno dříve, tento problém komplikuje běžnou 

každodenní rutinu v analyzované společnosti. Je tedy zřejmé, že se pořízení takového systému 

pro ni jeví jako dobrá příležitost pro odstranění současných problémů s funkcionalitou IS, 

zvýšení efektivity práce a také konkurenceschopnosti. Zároveň tato změna přinese možnost 

budoucího rozvoje, a tedy pokrytí plánovaného rozšiřování výroby a působnosti. 
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2.3.2 Porterův model 5 konkurenčních sil 

 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Snad v každém oboru podnikání se najde určitá míra rivality mezi existujícími podniky. 

V případě zvolené společnosti je konkurence početná, a hlavně jsou si většinou velikostně  

a postavením na trhu podobné. Navíc vzhledem ke skutečnosti, že míra růstu daného odvětví 

je nízká a zvýšení tržního podílu tak lze dosáhnout prakticky jen na úkor konkurenta (případně 

jeho odkoupením) ještě tuto rivalitu umocňuje. Dalším faktem je nediferencovanost 

výsledných výrobků, tudíž vyjednávací síla odběratelů je na vysoké úrovni a mohou si tak mezi 

dodavateli vybírat.   

 

Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

Vážnost hrozby vstupu potencionálních konkurentů do daného odvětví závisí především na 

bariérách vstupu a negativní reakci stávajících podniků. V případě bariér vstupu je důležitá 

skutečnost kapitálová náročnost. I přes zmiňované dotace při vstupu na trh je stále nutné 

vykoupit půdu (minimum u malých živnostníků odpovídá zhruba 50 ha), pořídit potřebné stroje 

a vybavení, v případě živočišné výroby zvířata, zajistit skladovací prostory a v neposlední řadě 

následně plnit legislativní požadavky. Právě ty je možné považovat za další bariéru vstupu do 

tohoto odvětví. Přísné hygienické požadavky a odpovědnost za nezávadnost výsledné produkce 

nemusí být pro každého akceptovatelná.  

 

V případě stávajících podniků pak může dojít k odvrácení hrozícího vstupu nových konkurentů 

např. díky zmíněným těsným vazbám s dodavateli a hlavně odběrateli. Dalším faktorem je 

schopnost zavedených podniků dočasně snížit ceny svých produktů, čímž mohou zamezit 

ztrátě svého tržního podílu. Závěrem je také vhodné myslet na nízkou míru růstu tohoto 

odvětví. Dodatečný konkurent by tak mohl zhoršit finanční situaci všech podniků v odvětví, 

minimálně pak v blízkosti oblasti působení Zemas, a.s. 

  

Smluvní síla odběratelů 

Odběratelé se dají označit za silné. Je tomu především díky nediferencovanému produktu, 

mají tedy možnost kdykoliv změnit dodavatele. Zároveň se pro dané odběratele jedná  

o produkt významný a mají zájem o co nejvýhodnější podmínky, mohou tedy případně hledat 

jinde. K tomu se váže i otázka kvality. Odběratel se bude spíše orientovat na kvalitu dodávky 

než na cenu, protože se jim výrobek bohatě zaplatí. Poslední, neméně důležitou skutečností je 
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objem odběru, kdy se jedná skutečně o velká čísla. Ztráta takového odběratele společně 

s absencí rezervního by znamenala pro společnost obrovský problém. 

 

Smluvní síla dodavatelů 

Naopak vyjednávací síla dodavatelů není příliš významná. Dodávané produkty nejsou 

jedinečné a případná změna dodavatele s sebou nenese výrazně vyšší náklady. Navíc 

společnost působící v oboru zemědělství se dá považovat za jeden z jejich nejdůležitějších 

odběratelů dodávaných produktů. Případným zvyšováním cen či snižováním kvality 

dodávaných výrobků by si tak spíše škodili, než demonstrovali svoji smluvní sílu. 

 

Hrozba substitutů 

Obilniny, olejniny, mléko, maso. Tyto suroviny lze obecně nahradit jen těžko. V případě 

vepřového masa lze za substituty považovat jiné druhy masa (kuřecí, hovězí, rybí atd.). 

Z pohledu vegetariána pak pravděpodobně tofu či sójové maso. U typických obilnin pak lze 

uvažovat o alternativách jako jsou rýže (rýžová mouka) či pohanka (pohanková mouka) apod. 

To stejné u olejnin, v tomto případě řepky olejné, lze najít náhradu v jiných zdrojích oleje, jako 

jsou např. slunečnice (slunečnicový olej), olivy (olivový olej) či kokosy (kokosový olej). 

Nicméně i přes uvedené skutečnosti je velmi nepravděpodobné, že by v budoucnu tyto možné 

alternativy výrazněji ovlivnily odběr tradičních surovin, které jsou stále velmi populární 

zejména v ČR. 

 

 

2.4    Analýza společnosti  
 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, pro samotnou analýzu jsem si vybral metodiku BSP, 

jejíž postup jsem pro potřeby této práce přizpůsobil. Při vypracovávání procesní analýzy ve 

zvolené společnosti budu tedy postupovat následovně: 

 

1) Získání základních dokumentů a informací od vedení akciové společnosti. 

V této části bude probíhat spolupráce čistě mezi mnou a jednatelem Ing. Radkem Vávrou, 

společně s nárazovou spoluprací s výkonným ředitelem Ing. Pavlem Holešínským.  

 

2) Informace o interních a externích procesech. 

Zmapování všech klíčových a podpůrných procesů, které se ve společnosti vyskytují 

společně s jejich jednotlivými toky a časové návaznosti. 
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3) Odpovědnosti za zjištěné procesy. 

Určení osoby či jednotky odpovědné za konkrétní proces či nějaké jeho části. 

 

4) Vizualizace procesů  

Grafické znázornění jednotlivých zjištěných procesů za pomoci vybraného vizualizačního 

nástroje. 

 

5) Informační podpora ve společnosti. 

Jaké HW a SW vybavení organizace používá, co se zapisuje do informačního systému  

a jaké výstupy naopak generuje. 

 

6) Konzultace výsledků s vedením 

Prokonzultování všech doposud shromážděných informací, namodelovaných procesů  

a toků, posloupností a návazností. Doplnění případných chybějících informací a opravení 

těch chybných. 

 

7) Rozhovory s pracovníky zodpovědnými za dané procesy 

Dotvoření představy o jednotlivých procesech díky diskuzi se zaměstnanci za ně 

odpovědnými. 

 

8) Formulace závěrů 

Uspořádání a utřídění informací. Předložení finálních poznatků z analýzy a konzultace 

s vedením. 

 
 

 

2.4.1 Základní informace 

Získané prvotní potřebné informace o společnosti, jejím fungování, dodavatelsko-

odběratelském řetězci a okolí. 

 

 

2.4.1.1   Poslání a vize společnosti 

Společnost se každoročně zaměřuje na vykupování zemědělské půdy, rozšiřování pěstování 

polních plodin, produkci masa a mléka. Při své činnosti zároveň dbá na zásady ochrany 

životního prostředí, aby nedošlo k jeho ohrožení. Výslednou produkci pak nabízí k odkupu 

třetím stranám, v drtivé většině případů pak ve vztahu B2B.  

 

Vzhledem k povaze oboru podnikání a jeho lokálnímu zaměření nemá organizace samostatně 

definovanou vizi. V budoucnu tedy hodlá i nadále pokračovat se skupováním pozemků  
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a postupném rozšiřování své působnosti v Jihomoravském kraji.    

 
 

2.4.1.2   Organizační struktura 
 

Jak již bylo při představení společnosti zmíněno, společnost Zemas, a.s. má celkem 75 aktivních 

zaměstnanců, z toho 16 THP (technicko-hospodářských pracovníků). Statutárním orgánem je 

výkonný ředitel. Struktura se dále větví dle jednotlivých středisek, za které jsou až na středisko 

910 (Vedení a správa) zodpovědní jejich vedoucí. Zaměstnanci spadající pod tato střediska jsou 

pak rozděleni dle typu úvazku, v případě THP podle zaměření. Pod Vedení a správu se řadí 

jednotliví vedoucí středisek společně se správkyní majetku/pokladní, pracovnicemi evidence 

půdy, ekonomkou, finančním analytikem a asistentkou ředitele.  
 

 

 
 
 

 

Obr. č. 10: Organizační struktura Zemas, a.s. (Zdroj: Vlastní) 
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2.4.1.3   Odběratelé 

 

Přímý odběr  
 

• Goodmills Česko, s.r.o. – každoroční dodávání 2 000 tun pšenice do mlýnů.  

• Morava, mlékařské odbytové družstvo – dodávání produkce mléka. 

• Jatky Bučovice, s.r.o. a JACOM spol., s.r.o. –  odběr dobytka. 

 

Nepřímý odběr 
 

• Sklad Poliko – hlavní skladovací místo s kapacitou až 8 000 tun. 

• Seník Šardice – pomocný sklad. 

 

Zbývající produkce je pak v možných termínech obchodována na burze. 

 

  

2.4.1.4   Dodavatelé 
 

Pro větší přehlednost jsou jednotliví dodavatelé rozděleni podle poskytovaných služeb 

analyzované společnosti.  

 

Agrochemie 

Dodavatelem firmy Zemas, a.s. v této kategorii je firma Lukrom, spol. s.r.o., která zajišťuje 

komplexní služby pro zemědělskou veřejnost.  

 

Hnojiva 

Zde je možností více. Organizace spolupracuje a dle aktuální situace vybírá z následujících 

dodavatelů: Agro 2000, s.r.o., Elita Semenářská, a.s., Arimex Agroslužby, s.r.o. a AgroZeta 

Servis s.r.o. 

 

Osiva 

Osiva dodávají celkem dvě společnosti. Jednou z nich je opět Elita Semenářská, a.s. a další 

pak Soufflet Agro, a.s. 

 

Nafta 

Zde je jediným dodavatelem Mgr. Alena Zaječová. 

 

Žrádlo pro zvěř 

I v této kategorii se vyskytuje jediný dodavatel, a to konkrétně firma De Heus, a.s. 
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Krmná směs pro dojnice  

Krmné směsi pak dodává společnost Agro Jevišovice, a.s. 

 

Výpočetní technika a správa počítačové sítě 

Obchodním partnerem při dodávkách, servisu a správě výpočetní techniky a počítačové sítě je 

kyjovská společnost FLEXTRON electronic, s.r.o. 

 

2.4.1.5   Konkurence 
 

Vzhledem k tomu, že zemědělské společnosti jsou z velké části vázány na svoji územní oblast 

hospodaření, považuji za podstatné představit pouze ty konkurenty, kteří působí v těsné 

blízkosti zvolené společnosti a zároveň je jejich produkce co nejvíce podobná produkci Zemas, 

a.s. Jedná se o následující:  
 

 

Patria Kobylí, a.s. je nejvýznamnějším konkurentem z pohledu výsledné rostlinné 

a živočišné produkce. Tato akciová společnost má na 160 zaměstnanců a je velmi 

významným zaměstnavatelem v obci Kobylí a přilehlém okolí.  

 

Rostlinná výroba se aktuálně provozuje na ploše o cca 810 ha. Dominantními plodinami jsou 

pšenice a kukuřice. Dále to jsou pak např. ječmen, hrách či slunečnice. Mezičlánkem mezi 

rostlinnou a živočišnou výrobou je výroba krmných směsí. 

 

Živočišná výroba se pak zaměřuje na chov skotu na mléko, jehož stádo činí zhruba 220 dojnic. 

Dále to je chov býčků na maso, jehož primárním cílem je realizace těchto býčků 

prostřednictvím vlastní masné výroby. Za stejným účelem je provozován také výkrm prasat. 

 

Firma se navíc vyznačuje významnou diverzifikací portfolia. Kromě výše uvedených výrob se 

také angažuje v dalších čtyřech oblastech podnikání, a to: pěstování ovoce, vinařství, výroba 

plastových konstrukcí a prodej hospodářských potřeb a stavebnin. Významným odlišením je 

také kromě velkoobchodní distribuce prodej koncovým zákazníkům prostřednictvím vlastních 

prodejen (maso, hospodářské potřeby a stavebniny).  
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Zenergo agro s.r.o. je druhým a zároveň posledním významným 

konkurentem. V tomto případě se jedná zatím pouze o konkurenci v oblasti 

rostlinné výroby, kde firma pěstuje klasické druhy zemědělských plodin, jako jsou obiloviny, 

kukuřice, slunečnice aj. Jde o mladou firmu, která byla zapsána do obchodníku rejstříku teprve 

v roce 2011, a není tak vyloučen budoucí vstup i do zemědělské výroby. Sídlo společnosti je 

stejně jako u Zemas, a.s. v Čejči a jedná se o dceřinou společnost mateřské firmy holdingu 

Zenergo a.s. 

 

U tohoto konkurenta je zajímavá snaha o inovativní přístup, kdy se snaží do klasického oboru 

jako je zemědělství vnášet nové trendy. Už první indicií je opravdu povedený oficiální web 

organizace, který je moderní, svěží a odráží tak dokonale hodnoty a směr společnosti. Tím 

hlavním inovativním prvkem, který lze z profilu společnosti vyčíst je skupování půdy po celé 

republice s následným obděláváním orné půdy, manipulací s komoditou a veškerými 

agrotechnickými zásahy skrz smluvně zabezpečenou dodavatelskou firmou služeb. 

 
 

2.4.2 Interní a externí procesy 

 

V této podkapitole se zaměřím na procesy probíhající ve společnosti, a to v dělení na interní  

a externí. K jejich zmapování využiji slovní popis, grafickou interpretaci za pomoci EPC 

diagramů, a RACI matice k určení osob spojených s jednotlivými sledovanými procesy. 

 

 
 

Obr. č. 11: Obecné schéma klíčových procesů a jejich návaznosti (Zdroj: Vlastní) 

 

Na začátek jsou výše představeny klíčové procesy společnosti dle jejich časové posloupnosti. 

V případě rostlinné výroby jsou sestavovány výrobní plány (osevní plány), podle kterých je 

řízena výroba stejně jako v každé jiné výrobní firmě. U živočišné výroby se pak nejdříve musí 

hospodářské zvíře narodit, případně koupit. Po samotné výrobě je produkce ošetřena  
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a uskladněna. Následuje proces objednávky, která může být jednak pravidelná (zasmluvněná) 

či nová. U nových objednávek se pak dle zákazníka liší okamžik platby za produkt, kdy nový 

klient platí předem. Poté je produkce expedována a závěrem vyfakturována. 

 

 
 

Obr. č. 12: Základní schéma procesu tvorby výrobního plánu (Zdroj: Vlastní)  

 

U tohoto procesu je sledován tok surovin ve společnosti a jejich nákup z toho důvodu, aby 

nedocházelo ke stavu, kdy na skladě nebude dostatek surovin pro výrobu. Dbá se také na 

zajištění dostatečného počtu pracovníků a zajištění správných výrobních postupů. 

 

 
 

Obr. č. 13: Základní schéma procesu pořízení zvířete (Zdroj: Vlastní) 

 

V případě pořizování zvířete jsou pouze dvě možnosti, buď se narodí či je zakoupeno a dodáno 

externě dodavatelem. 

 

 
 

Obr. č. 14: Základní schéma procesu výroby (Zdroj: Vlastní) 

 

Proces výroby je složen ze čtyř subprocesů: řízení výrobních procesů, kontroly toku výrobků, 

kontroly dodržování daných výrobních postupů a v neposlední řadě kontroly produktivity 

práce. 
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Obr. č. 15: Základní schéma procesu objednávky (Zdroj: Vlastní) 

 

Diagram jasně vyobrazuje možné způsoby objednání produkce. Objednávky lze provádět za 

pomoci telefonu, elektronické pošty či v rámci smluvního vztahu automaticky (i zde probíhá 

samozřejmě určitá forma komunikace, nicméně obě strany s vyřízením objednávky počítají). 

 

 
 

Obr. č. 16: Základní schéma procesu expedice (Zdroj: Vlastní) 

 

Schéma procesu expedice zobrazuje potřebu zabezpečení odvozu objednané produkce, a to buď 

za pomoci vozového parku společnosti či vozy odběratele.  

 

 
 

Obr. č. 17: Základní schéma procesu fakturace (Zdroj: Vlastní)  

 

V diagramu procesu fakturace je znázorněna nutnost kontroly plateb za pohledávky. Reklamace 

se v tomto oboru podnikání nevyskytují. 

 
 

Interní procesy  

Mezi klíčové interní procesy společnosti Zemas, a.s., které budu blíže analyzovat pro potřebu 

specifikace požadavků na nový informační systém tedy patří následující: 

 

• vytvoření výrobního plánu 
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• pořízení hospodářského zvířete 

• výroba 

 

Navíc to bude ještě další významný proces, a to evidence pracovní doby, který není 

v současnosti automatizován a je řešen neefektivně. 

 

Ostatními vnitřními procesy, které jsou jednoznačné či probíhají bez žádné návaznosti na IS 

a nevyžadují tak detailnější pohled na ně, jsou: 

 

• obchodování na burze – probíhá mimo IS v samostatné softwarové aplikaci, nepravidelně  

a v omezených termínech, nabídnutí určité tonáže sklizně a vyčkávání na odpovídající 

finanční nabídku (tuna/Kč), sběr dat, odpovědnou osobou za proces je hlavní agronom, resp. 

vedoucí střediska rostlinné výroby 

• žádosti o dotace – taktéž probíhá mimo IS, odpovědnou osobou za vyplňování a podávání 

žádostí je asistentka ředitele 

• posklizňová úprava obilovin – příjem sklizně probíhá ve třech krocích: uložení do 

oddělené části od skladu, analýza, příjmové zařízení (vlhkost – jde na sušení, suché – přesun 

do skladu)  

• správa půdních bloků – řešeno mimo IS, odpovědnost za proces mají dvě pracovnice 

evidence půdy 

• mzdové účetnictví – navazuje na proces evidence pracovní doby, řešeno v samostatné 

aplikaci, odpovědnou osobou je mzdová účetní 

 

 
 

Vytvoření výrobního plánu 

Tvorba výrobního plánu nebo také osevního postupu (rostlinná výroba), resp. krmného plánu 

(živočišná výroba) je počátečním procesem, jehož výstup jasně definuje postup a náplň výroby 

v následujícím hospodářském období.  

 

Slovní popis 

Správa celého procesu je v režii vedoucího daného střediska. Ten za pomoci informačního 

systému, konkrétně modulu tzv. zemědělských kalkulací, začíná vytvořením statistického 

odhadu odbytu produkce. Následuje vyhodnocení množství surovin pro danou výrobu, tedy zda 

jsou dostatečné skladové zásoby pro zajištění plánované prvovýroby. Pokud tato kontrola 

proběhla v pořádku, a není nutné externí dokoupení, vytvoří se výrobní plán. Ten je poté předán 

a prodiskutován s odpovědnými pracovníky, kteří samotnou výrobu realizují.   
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Vizualizace procesu 

 

 

 

Graf č. 1: EPC diagram procesu „Vytvoření výrobního plánu“ (Zdroj: Vlastní) 

 

RACI matice 
 

Aktivita Vedoucí střediska Odpovědný pracovník 

Vytvoření statistického 

odhadu odbytu 
R - 

Vyhodnocení množství 

surovin pro živočišnou  

a rostlinnou výrobu 

R - 

Vytvoření výrobního plánu R - 

Předání výrobního plánu R C 

 

Tab. č. 4: RACI matice procesu „Vytvoření výrobního plánu“ (Zdroj: Vlastní) 



52 

 

Pořízení hospodářského zvířete 

Specifický proces vyskytující se pouze v zemědělství, jež pro automatizaci vyžaduje speciální 

modul v rámci ERP řešení. Právě kvůli této skutečnosti není možné implementovat standardní, 

známé a hojně využívané systémy, úspěšně integrované v ostatních výrobních společnostech.  

 

Pro zjednodušení a přehlednost bude analýza zaměřena na příjem a evidenci skotu, nicméně 

princip je u ostatních chovaných zvířat podobný. Na samotný proces je nutné pohlížet ze dvou 

úhlů pohledu, jelikož dle jeho začátku nastává lehce odlišný průběh, a to, když se zvíře běžně 

narodí či je naopak zakoupeno u dodavatele. 

 

Slovní popis 

V prvním případě se po jeho narození vytvoří v informačním systému společnosti nová karta 

zvířete s jednoznačným identifikátorem (číslem), které se automaticky duplikuje jako číslo 

zvířete. Dále jsou pak zadány údaje o datu narození, pohlaví a čísle náušnice, kterou dobytek 

nosí až do svého úmrtí. Jak již bylo zmíněno, podnik má nahlašovací povinnost vůči 

Českomoravské společnosti chovatelů, a je tedy zároveň povinen nahlásit údaje o narozeném  

i do ústřední evidence skotu. Díky certifikaci systému je tato činnost realizovatelná pouhým 

stiskem tlačítka a není tak nutné použití portálu farmáře. 

 

V případě zakoupení hospodářského zvířete u dodavatele pak vypadá proces následovně: Při 

doručení dojde s dobytkem i jeho karta, do informačního systému jsou následně odpovědným 

pracovníkem zadány údaje z této karty. Jedná se o jeho číslo, datum narození, pohlaví, plemeno 

a data plodnosti. Zvíře může také být již březí anebo inseminované (v tom případě se zapíše 

kdy a jakým býkem), systém pak na základě těchto informací vypočítá předpokládané datum 

otelení. Stejně jako v předchozím případě i při přesunu zvířat má podnikatelský subjekt 

povinnost tuto skutečnost nahlásit. 

 

V průběhu života hospodářského zvířete jsou pak odpovědným pracovníkem sledovány jeho 

hmotnostní a vzrůstové přírůstky. Evidence je prováděna na základě pohybů zvířat – příjemky 

a výdejky s automatickou podporou přeskladnění.  Na konci měsíce dochází k uzávěrce skladu 

zvířat pro účetní potřeby. 
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Graf č. 2: EPC diagram procesu „Pořízení hospodářského zvířete“ (Zdroj: Vlastní) 

Vizualizace procesu 
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RACI matice 
 

Aktivita 
Vedoucí 

střediska 

Odpovědný 

pracovník 
Dodavatel Dopravce ČMSCH 

Rozhodnutí o postupu R - - - - 

Inseminace - R - - - 

Nákup zvířete R - C - - 

Dodání zvířete - - -  R - 

Označení ušními 

známkami 
- R - - - 

Přejímka - R - - - 

Zápis údajů do IS R -  - - - 

Vystavení příjemky - R - - - 

Nahlášení zvířete do 

ústřední evidence 
R - - - I 

 

Tab. č. 5: RACI matice procesu „Pořízení hospodářského zvířete“ (Zdroj: Vlastní) 

 

Výroba 

Proces výroby navazuje na vytvořený výrobní plán (v případě rostlinné výroby) či pořízení 

nového zvířete (u živočišné výroby). V obou případech je pak zakončen uložením produkce do 

skladu. U rostlinné produkce pak ještě následuje příprava půdy na další hospodářský cyklus. 

 

Slovní popis 

Výroba začíná převzetím výrobního plánu odpovědným pracovníkem výroby, může se tedy 

jednat dle výsledné produkce např. o kombajnistu či ošetřovatelku zvířat. Na základě tohoto 

plánu převezmou potřebné druhy a množství surovin ze skladu a prvovýroba může začít. 

Vedoucí pracovník pak má povinnost provést potřebné skladové úpravy v informačním 

systému společnosti.  
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Proces se dále dělí dle typu výroby. V případě té rostlinné se začíná osetím, za které je 

zodpovědný daný kombajnista. V průběhu růstu (i následně) jsou plodiny chemicky ošetřovány 

a hnojeny, což je opět odpovědnost vybraného pracovníka, a zároveň je třeba tuto skutečnost 

evidovat v informačním systému společně se zaznamenáním odpovídajících úbytků skladových 

zásob. Poté již následuje samotná sklizeň produkce, která se převeze na posklizňové úpravy, 

kde ji čeká sušení a analýza. Poté již může být bez problému uskladněna, což se opět musí 

promítnout také v IS. Závěrem už je jen provedena orba půdních bloků a příprava zeminy na 

další osetí. 

 

V případě zemědělské výroby je to pak jednoduché. Proběhne samotný automatizovaný proces 

produkce (vajec, mléka, masa) a poté se za pomoci ošetřovatelů uskladní v odpovídajících 

prostředcích a prostorech za odpovídajících podmínek. Navýšení stavu zásob se samozřejmě 

promítne také ve firemním systému. 
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Graf č. 3: EPC diagram procesu „Výroba“ (Zdroj: Vlastní) 

 

Vizualizace procesu 
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RACI matice 
 

Aktivita Vedoucí střediska Odpovědný pracovník 

Převzetí výrobního plánu - R 

Převzetí surovin ze skladu R R 

Osetí - R 

Chemické ošetření R R 

Vlastní produkce - R 

Sklizeň - R 

Posklizňová úprava - R 

Průběžné uskladňování R R 

Uložení na sklad R R 

Orba a příprava na další období - R 

 

Tab. č. 6: RACI matice procesu „Výroba“ (Zdroj: Vlastní) 

 

Evidence pracovní doby 

Proces, který sice nepatří k těm klíčovým, avšak po seznámení s jeho fungováním ve 

společnosti, a s ohledem na plánované rozšiřování výroby společně se snahou vedení  

o centralizaci dat, jsem se rozhodl pro jeho důkladnější analýzu a navrhl jeho automatizaci za 

účelem zefektivnění tohoto procesu. 

 

Slovní popis 

V současnosti je pracovní doba zaměstnanců zaznamenávána samostatně ve vztahu ke 

konkrétnímu středisku. Každý vedoucí pracovník svého střediska je tedy odpovědný za 

pracovní dobu svých podřízených. Celý tento proces není zautomatizován. Vedoucí tedy 

přistupují k evidenci individuálně a je na jejich uvážení, jakým způsobem přistoupí k řízení  

a kontrole plnění této povinnosti. 
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Vzhledem k umístění jednotlivých středisek a jejich dostatečně velkému počtu zaměstnanců 

jsem se rozhodl pro návrh zefektivnění tohoto procesu za pomoci docházkových terminálů  

a RFID čipů. Tato automatizace navíc umožní napojení na modul docházky nového 

informačního systému, případně na samostatnou SW aplikaci pro získání plné kontroly nad 

tímto procesem vedením společnosti a zároveň získá centrální zdroj informací pro následný 

výpočet mezd. Návrh také skvěle reflektuje směr, kterým se firma ubírá, tedy rozšiřování 

výroby, což zapříčiní další růst společnosti, tedy i stavu zaměstnanců. 

 

Návrh počítá s nákupem 4 terminálů a 75 RFID čipů (z důvodu vysoké odolnosti vůči 

mechanickému poškození, vlhku, mrazu, mastnotě apod.).  

 

• Terminál 1 – Rostlinná výroba + Autodoprava/údržba + Vedení a správa 

• Terminál 2 – Živočišná výroba (drůbež) + POLIKO 

• Terminál 3 – Živočišná výroba (chov skotu, daňků) 

• Terminál 4 – Živočišná výroba (chov prasat) 

 

Realizací by tak zároveň odpadla administrativní činnost vedoucího daného střediska, tedy 

nutnost fyzického sledování pracovní doby, jelikož by mohl jednoduše nahlédnout v případě 

potřeby do databáze systému, o přehlednosti nemluvě. 
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Vizualizace procesu v případě automatizace 

 

 

 

 

Graf č. 4: EPC diagram návrhu procesu „Evidence pracovní doby“ (Zdroj: Vlastní) 
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RACI matice 
 

Aktivita Zaměstnanec 

Ověření totožnosti čipem R 

Zapsání času příchodu - 

Zapsání času odchodu - 

 

Tab. č. 7: RACI matice procesu „Evidence pracovní doby“ (Zdroj: Vlastní) 

 

 

Externí procesy  

Mezi externí procesy společnosti Zemas, a.s. pak patří následující: 

 

• objednávka od odběratele 

• expedice   

• fakturace 

• objednávka u dodavatele 

 

Objednávka od odběratele 

V případě nové objednávky začíná tento proces objednáním produkce zákazníkem, a to 

v podstatě jen dvěma možnými způsoby – telefonicky či e-mailem. Pokud se jedná o smluvního 

partnera, tak ke klasické objednávce nedochází, pouze je předem informován o pravidelné 

dodávce a produkce mu je k sjednanému termínu dodána automaticky. Tomuto případu se 

nebudu blíže věnovat. 

 

Slovní popis procesu 

Po přijetí objednávky se zapíše vedoucím pracovníkem objednané množství a druh produkce 

do objednávkového listu a také do informačního systému. Jakmile je daná objednávka uložena, 

vygeneruje se z ní dodací list pro expedici. Následně už je pouze potřeba dodací list vytisknout 

a předat odpovědné osobě, tedy skladníkovi. 
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Vizualizace procesu 

 
 

Graf č. 5: EPC diagram procesu „Objednávka od odběratele“ (Zdroj: Vlastní) 

 

RACI matice 

 

Aktivita  Vedoucí střediska Skladník 

Zápis do objednávkového listu R - 

Zápis do IS R - 

Uložení objednávky R - 

Vygenerování dodacího listu - - 
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Tisk dodacího listu R - 

Předání dodacího listu do expedice R C 

 

Tab. č. 8: RACI matice procesu „Objednávka od odběratele“  (Zdroj: Vlastní) 

 

Expedice 

Tento externí proces zajišťuje, aby se výsledná produkce dostala k odběrateli. Je to tedy proces, 

který má zajistit dopravu připravené produkce k expedici ze skladu k zákazníkovi. Navazuje na 

úspěšné připravení objednávky k převozu a končí předáním podkladů pro finální zanesení do 

podnikového účetnictví. Samotná dodávka je realizována jednak pomocí přepravních 

prostředků odběratele, jednak prostřednictvím vlastního vozového parku společnosti, a to 

v poměru zhruba 1:1.  

 

Slovní popis procesu 

Po úspěšném připravení objednávky vedoucím pracovníkem k převozu, dochází k převzetí 

dodacího listu skladníkem. Následně se ze skladu naloží požadovaná produkce, zváží (váha 

produkce – váha vozidla), předá se dodací list dopravci a ten může začít doručovat. 

 

Jakmile je zásilka doručena odběrateli, může se výjimečně stát, že se zásilkou nebude 

spokojený. V tomto specifickém oboru podnikání se však něco jako reklamace nevyskytuje. 

Zákazník tedy v každém případě zásilku přijme, avšak již za upravených podmínek, které se 

stanoví ve spolupráci s vedoucím pracovníkem, odpovědným za danou objednávku. Nejčastěji 

se pak jedná o snížení kupní ceny. Naopak pokud je vše v pořádku, potvrdí se dodací list 

zákazníkem a zboží se úspěšně předá. Dopravce se následně vrátí a informuje o průběhu dodání 

a převzetí zásilky opět vedoucího pracovníka konkrétního střediska. 

 

V případě osobního odběru je postup podobný. Jakmile je objednávka připravena vedoucím 

pracovníkem k odběru, může si ji odběratel přijet vyzvednout do konkrétního střediska. 

Produkce je zákazníkovi naložena zaměstnanci střediska a dopravce odjíždí.  
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Vizualizace procesu 

 
 

 

Graf č. 6: EPC diagram procesu „Expedice“ (Zdroj: Vlastní) 
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RACI matice  

 

Aktivita  Dopravce Skladník 
Vedoucí 

střediska  
Zákazník  

Převzetí dodacího listu - R - - 

Naložení produkce - R - - 

Zvážení produkce - R - - 

Předání dodacího listu řidiči C R - - 

Přeprava a doručení R - - - 

Domluvení nových podmínek - - R R 

Potvrzení dodacího listu R - - R 

Předání dodacího listu R - I - 

 

Tab. č. 9: RACI matice procesu „Expedice“ (Zdroj: Vlastní) 

 

 

Fakturace 

I proces fakturace je nutný rozdělit dle typu odběratele. Pokud se totiž jedná o nového 

zákazníka, je vyžadována platba předem. Tudíž se zde faktura vytváří před samotnou expedicí. 

Blíže se však budu zabývat právě druhým případem, který navazuje na předchozí klíčové 

procesy a tím je fakturace smluvnímu partnerovi.  

 

Slovní popis procesu 

Fakturace smluvnímu odběrateli, navazující na proces expedice, probíhá ke konci kalendářního 

měsíce, ve kterém byla provedena expedice. Na úplném začátku stojí vyhledání příslušné 

objednávky v systému účetní. Ta následně z objednávky vytvoří fakturu a odešle ji 

prostřednictvím elektronické pošty odběrateli. Po úspěšném proplacení faktury je tímto 

objednávkový cyklus uzavřen. 
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Vizualizace procesu 

 

 

 

Graf č. 7: EPC diagram procesu „Fakturace“ (Zdroj: Vlastní) 

 

RACI matice 

 

Aktivita  Účetní Odběratel  

Nalezení příslušné objednávky R - 

Vytvoření faktury R - 

Odeslání faktury R I 

 

Tab. č. 10: RACI matice procesu „Fakturace“ (Zdroj: Vlastní) 
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Objednávka u dodavatele 

Další z externích procesů společnosti. V případě smluvních dodavatelů dochází k pravidelnému 

automatickému dodávání zboží bez zásadní nutnosti angažování pracovníků firmy. V případě 

jednorázových či nepravidelných nákupů pak vedoucí daných středisek vyjednávají podmínky 

buď fyzicky, tedy osobně na prodejně či v sídle dodavatele, popřípadě u méně významných 

objednávek za pomoci telefonické či e-mailové komunikace. Pokud nastanou určité problémy 

či mimořádné situace, které nejsou schopni vedoucí středisek samostatně vyřešit, je nutné 

zapojení výkonného ředitele.   

 

Slovní popis procesu 

V případě smluvních dodavatelů proces objednávky začíná na straně dodavatele. K určitému 

datu, na kterém jsou jednotlivé společnosti závazně domluvené a které je tedy zároveň uvedené 

i ve smlouvě, doručuje dopravce firmy smluvené zboží. Po doručení, vyskládání a uložení zboží 

do skladu je podepsán dopravci dodací list a tím proces dodávky končí. Dodavatel následně ke 

stanovenému datu vytvoří a elektronicky zašle fakturu pro zaplacení. 

 

Pokud se však jedná o nesmluvní dodavatele, např. při hledání náhrady za stávajícího či 

k pokrytí potřeb při rozšiřování produkce, začíná tento proces na straně odběratele, tedy 

společnosti Zemas, a.s. Vedoucí pracovník daného střediska osloví a vyjedná podmínky 

jednorázové či dlouhodobé spolupráce, a to buď fyzicky nebo telefonicky/e-mailem. Vzhledem 

k žádné transakční historii mezi subjekty se zpravidla platí předem. Pokud je domluven dovoz 

objednávky, je v den dodávky, stejně jako v předchozím případě, dopraveno zboží dopravcem, 

který si následně nechá potvrdit dodací list a proces končí. V případě, že je domluven odběr na 

místě, dojde k vyzvednutí firemním dopravcem a faktura je následně opět vystavena ke 

smluvenému datu a elektronicky zaslána. 
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Vizualizace procesu 
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Graf č. 8: EPC diagram procesu „Objednávka u dodavatele“ – dodání dodavatelem (Zdroj: Vlastní) 

 

 

RACI matice 
 

Aktivita  Dopravce Dodavatel  Vedoucí střediska  

Kontaktování potenciálního dodavatele    R 

Vyjednání podmínek spolupráce   R R 

Kontaktování alternativního dodavatele    R 

Zaplacení objednávky  I R 

Naložení zboží  R  
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Specializovaný nástroj pro evidenci 

docházky 

Doprava R   I 

Domluvení nových podmínek  R R 

Potvrzení dodacího listu R   R 

Předání dodacího listu R I  

Fakturace   R I 
 

 

Tab. č. 11: RACI matice procesu „Objednávka u dodavatele“ – dodání dodavatelem (Zdroj: Vlastní) 

 

 

2.4.3 ICT vybavení ve společnosti 

V této podkapitole je zanalyzována vybavenost organizace z pohledu informačních  

a komunikačních technologií, a to v dělení na HW a SW prostředky.  

 

2.4.3.1 McFarlanův model aplikačního portfolia 

 

 
Strategické aplikace Potencionální aplikace 

b
u

d
o

u
c
n

o
st

 

 

     

 

 
Klíčové aplikace Podpůrné aplikace 

so
u

ča
sn

o
st

 

     

     
 

Další SW nástroje z kancelářského 

balíku MS Office 

 

Elektronická pošta 

 
nutnost možnost 

 
Tab. č. 12: McFarlanův model aplikačního portfolia pro společnost Zemas, a.s. (Zdroj: Vlastní) 

 

SIDUS IS 

 

ZEIS Mzdy 

 

GC ÚPRAVY® 

 

MS Excel 

 

Vhodný komplexní informační    

systém kategorie ERP pro   

podporu hlavních a podpůrných  

procesů    
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2.4.3.2 Softwarové nástroje 

Přehled softwarových prostředků využívaných na klientských stanicích k zajištění stabilního 

provozu firmy. 

 

SIDUS IS 

V současnosti klíčová aplikace, zajišťující automatizaci základních procesů 

nezbytných k fungování společnosti. Jedná se o podnikový IS pro operační 

systémy Windows 7, 8 i 10, a pro serverový OS Windows server 2008 R2, 2012. Jak pro 32, 

tak 64 bitové systémy. Relační databáze je nezávislá na OS - nezapisuje do registru a nevyužívá 

knihoven OS, aplikace je jednoduše přenositelná. Databáze je od počátku navrhována pro 

legislativu EU. Vícejazyčné prostředí.  

 

Tato aplikace je postavena na systému ASŘ ZPoK od společnosti EPOS OK, s.r.o., což je 

komplexní systém pro zpracování veškerých ekonomických agend podniku. Obsahuje moduly 

finanční účetnictví, výkazy, zásoby, prodejna, mzdy, investiční majetek a zvířata. Poslední 3 

z nich jsou pak zajišťovány partnerskou organizací SoftTeam Košice. Zaměstnanci společnosti 

Zemas, a.s. využívají aktuálně kromě prodejny a mezd všechny dostupné moduly.  

 

 
 

Obr. č. 18: Ukázka z prostředí IS Sidus (Zdroj: Vlastní) 
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Důvodem pořízení a implementace tohoto systému minulým vedením společnosti byl s největší 

pravděpodobností brzký nástup na trh jeho zmíněného předchůdce ASŘ ZPoK, který již v roce 

1990 (s přechodem agend na platformu PC) umožnil celému okresu Žďár nad Sázavou jako 

první v republice přejít na samostatný způsob zpracování všech účetních agend ve firmách. 

Systém byl pak díky profesnímu zaměření osoby, která ho metodicky zastřešovala, postaven na 

potřebách účetnictví právě v zemědělství. Lze tedy předpokládat, že se díky omezené nabídce 

produktů v té době dostal i do dalších podniků, které měli určitou spojitost se zemědělským 

oborem podnikání. 

 

V důsledku nezvolení v současnosti tradičního postupu, zvážení více dodavatelů řešení, 

následované výběrovým řízením, v jehož rámci vybrané firmy provedou mimo jiné analýzu 

společnosti, je jasné, že takový systém nemůže dlouhodobě efektivně podporovat jednotlivé 

firemní procesy. Hlavními problémy, se kterými se uživatelé tohoto podnikového 

informačního systému v současnosti potýkají jsou: 

 

 

• Nepřehlednost a složitost uživatelského prostředí. 

• Komplikované opravy dokladů. 

• Pro velké množství operací nutnost pozvání programátora. 

• Moduly majetek a sklady umožňují otevření pouze jednoho období. 

• Velmi špatná funkcionalita při vyhledávání záznamů. 

• Nadbytečné množství kroků. 

• Uzavřenost systému – problematická integrace nových řešení. 

 

 
 

 

ZEIS Mzdy  

Modul Mzdy ekonomického informačního systému ZEIS (Zaručeně Efektivní 

Informační Systém) od společnosti PROFEX AM s. r. o. Jak už název modulu 

napovídá, je využíván ve společnosti pro zpracování mzdové agendy. Jedná se o rozsáhlý 

program zpracovávající širokou oblast výpočtu mezd pro všechny typy organizací od pořízení 

vstupního dokladu až po vystavení převodních příkazů pro úhradu daní a pojistného. Je zde také 

možnost vytvoření „šablon“ pro pořízení mezd u jednotlivých okruhů pracovníků s definicí 

jednotlivých složek mzdy. Společně s programem je dodáváno nastavení pro více než 120 druhů 

mezd, přídavků a srážek s definovaným účtováním podle platné účetní osnovy.  

 
 

http://www.zeis.cz/index.php?idstr=8
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Obr. č. 19: Ukázka z prostředí modulu ZEIS Mzdy (Zdroj: Vlastní) 
 

 

Modul je poskytován formou pronájmu licencí a v průběhu tohoto nájemního období je 

poskytována zákazníkům bezplatná aktualizace programu.  

 

 
 

GC ÚPRAVY® 

Informační systém rozdělený na jednotlivé uživatelské moduly, určený pro 

zemědělské podniky a uživatele nebo vlastníky zemědělské půdy. Právě za 

účelem evidence a správy půdy je ve společnosti využíván. Zajišťuje přehled o parcelách, 

smlouvách a majetku. Umožňuje pokročilé vyhodnocení, evidenci a zobrazení v hospodářské 

mapě s podkladem letecké mapy, katastru, eroze nebo automapy.  
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Obr. č. 20: Ukázka z prostředí IS GC Úpravy® (Zdroj: Vlastní) 

 

Bloky se aktualizují z registru půdy LPIS. V kartě bloku je pak možné evidovat plodiny, osiva, 

produkci, sklizeň, hnojení s kontrolou nitrátovky, AZP, ochranu rostlin, práce, zelenou naftu, 

ekologii a hospodářský výsledek. Také probíhá kontrola dotačních pravidel a legislativy. 

Připraveny jsou výstupy pro kontroly i provozní potřeby. 

 

Zajímavostí je pak mobilní verze tohoto nástroje, která umožňuje přistupovat k údajům 

agronomické evidence z tabletu nebo chytrého telefonu. Přímo v terénu tak aplikace zjistí díky 

GPS skutečnou polohu uživatele a následně zobrazí kartu honu, kde jsou dostupné informace  

o půdním bloku a základní agronomické evidence k tomuto bloku. I zde je samozřejmostí 

mapová prohlížečka. Zásadní nevýhodou aplikace je absence podpory pro iOS. 

 

 
 

Obr. č. 21: GC ÚPRAVY® - Ukázka z mobilní aplikace (Zdroj: https://play.google.com/) 
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OS Windows Server 2012 R2 

Jedná se o spolehlivý a výkonný serverový operační systém. Windows Server 2012 R2 je 

založen na svých podnikových předchůdcích a poskytuje řadu vylepšení a nových funkcí. Je 

zaměřen na malé i velké společnosti.  

 

OS Windows 10 Professional 

Operační systém od společnosti Microsoft v 64 bitové verzi.  

 

MS Office 2013 Business 

Tento celosvětově známý kancelářský balíček asi není třeba dlouze představovat. Jedná se  

o produkt společnosti Microsoft a obsahuje programy MS World, MS Excel, MS PowerPoint  

a MS Outlook využívaný společností k elektronické komunikaci.  

 

2.4.3.3 Hardwarové vybavení 

Jak je z předchozí podkapitoly patrné, ve společnosti se nachází jeden server a kancelářské 

počítače, které jsou totožné. Každý THP má k dispozici jeden z těchto počítačů společně 

s připojením k internetu. Vzdálená střediska jsou připojována přes firemní VPN síť. Následující 

tabulky obsahují specifikace jednotlivých zařízení: 

 

Server 

 

 
 

 

Obr. č. 22: Server  

(Zdroj: http://www.flextron.cz/) 
 

 

 

 

Model HPE ML30 Gen9 

Procesor: Intel® Xeon® E3-1220v5 (3.0GHz/4-core/8MB/80W)  

Paměť: 8 GB DDR4-2133 

Pevný disk: 2 x 1 TB hot plug HDD 
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Kancelářské PC 

 

 

 

Obr. č. 23: Kancelářské PC  

(Zdroj: http://www.flextron.cz/) 

 

 

2.4.4 Aktuální náklady spojené s provozem SW vybavení 

 

 

POLOŽKA 
 

ROČNÍ POPLATEK 

 

SIDUS IS 

 

48 000 Kč 

Zahrnuje položky: Dlouhodobý majetek, zásoby, zvířata, účetnictví, účetní výkazy, pokladna, 

update, upgrade, hot line a další síťové licence. 

ZEIS Mzdy – velká organizace  

(přes 25 vyplácených zaměstnanců) 

 

12 600 Kč 

 

GC ÚPRAVY® - Evidence a nákup půdy 
 

76 800 Kč 

Zahrnuje položky: Katastr, smlouvy, platby, majetek, daně, bilance půdy, update, upgrade, hot line, 

technická podpora a další síťové licence. 

 

CELKEM 

 

137 400 Kč 

 

Tab. č. 13: Aktuální náklady spojené se SW vybavení (Zdroj: Vlastní) 

 

 

 

Model HP ProDesk400 G3 

Procesor: Intel® Pentium® G4400 (3M Cache, 3.30 GHz) 

Paměť: 4 GB DDR4-2133 

Pevný disk: 500 GB HDD 

Grafická karta: Intel® HD Graphics 510 
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2.4.5 Problémy společnosti 
 

Na základě důkladné analýzy procesů společně s rozhovory s vedením i pracovníky 

odpovědnými za dané procesy a analýzy dalších klíčových oblastí společnosti, jsem narazil na 

několik významných problémů týkajících se současného IS, které brání maximálnímu užitku 

z integrace informačního systému a zároveň tak maximální efektivitě dílčích článků 

společnosti, což ve výsledku brzdí i samotný celkový firemní výkon a potencionální (nejen 

informační) růst. Některé z dále uváděných skutečností již byly zmíněny v kapitole  

o SW vybavení podniku, nicméně zde na ně bude nahlédnuto více do detailu a ve vztahu 

k firemním procesům.  

 

Prvním významným problémem spojeným s podnikovým systémem, kterého jsem si při pobytu 

ve firmě a jeho využívání všiml, je jeho uživatelské prostředí. Nedá se říct, že by bylo výrazně 

zastaralé, problém je někde jinde – jeho komplikovanost. Hlavně vedení, ale i někteří další THP 

si stěžovali na nepřehlednost a složitost při provádění svých denních pracovních povinností,  

u kterých je využití IS nezbytné. Bylo také zmiňováno nadbytečné množství kroků, kdy dostat 

se ke konkrétnímu záznamu trvá zbytečně dlouho. V případě dlouhodobě zaměstnaných 

pracovníků to není až takový problém, jelikož si už zvykli, nicméně nedávno nově přijatý 

zaměstnanec má, dle slov výkonného ředitele, velký problém a nechuť ke stávajícímu systému. 

Je tedy velmi pravděpodobné, že stejný scénář by se odehrával i po rozšíření výroby, a tedy  

i stavů v aktuálním roce. Nového uživatele může tato uživatelská nepřívětivost připravit až  

o desítky minut denně, kdy nemohl pracovat maximálně efektivně. Prodlužuje se také celkový 

čas potřebný na zaškolení a adaptaci. 

 

Dalším z řady problémů, který se váže k používání SIDUS IS je problémová práce s doklady, 

převážně pak jejich opravy. Na tento problém jsem narazil především u procesu fakturace  

a při komunikaci s finančním analytikem a účetní. Stává se, že při úpravách v reálném čase (při 

vyplňování nové dokladu či editaci staršího) vyskočí chybová hláška, která donutí uživatele 

k vypnutí aplikace. Po následném opětovném zapnutí doklad chybí. Příslušný doklad tedy musí 

být vždy nejdříve řádně uložen a až poté upravován. Ideálně pak takovým způsobem, že jsou 

nejdříve odstraněny potřebné položky, dokument znovu uložen, otevřen a následně přidány 

nové položky. Tyto nedokonalosti opět stojí pracovníka cenné minuty a společnost peníze. 

Nechtěnou zajímavostí je navíc nepravidelný výstup z tiskárny, kdy dle slov analytika je spíše 

překvapen, když se tisk dokumentu zdaří. 
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Nyní následuje problém spojený s mnohačetnými operacemi. Pokud se společnost nachází 

v hektickém období, např. při sklizni a těšně po ní, ke konci účetního období či vyřizování více 

objednávek v návaznosti na skladové zásoby zaráz, je na IS logicky kladen vyšší nárok. Nápor 

však občas přesáhne únosnou mezi a systém pod tíhou připojení více aktivních uživatelů naráz, 

kteří provádí rozsáhlé operace, nevydrží. Pro velké množství operací je tedy nutné kontaktovat 

společnost, která implementovala řešení a zajišťuje servis systému. Ta vyšle do společnosti 

svého programátora, který se o provedení potřebných operací musí postarat osobně. 

 

Dále se při práci se systémem vyskytuje problém u modulů majetek a sklady. Ty umožňují 

otevření pouze jednoho období, což komplikuje práci THP, kteří s těmito moduly pracují,  

a zapříčiňuje složitější návrat zpět. 

 

Uzavřenost systému je dalším významným problémem. Aktuální softwarová aplikace spíše 

nekomunikuje s ostatními programy. Kvůli jeho neotevřenosti již v minulosti selhali některé 

pokusy o napojení na jiné SW vybavení. Tato skutečnost jednak klade vyšší nároky na výběr 

nového dodavatele, jelikož bude společnost chtít převést stávající data, ale zároveň brání 

budoucímu rozvoji firmy. 

 

Na závěr zmíněnou vadou na současné implementaci systému je problematická funkcionalita 

vyhledávače záznamů. Na první pohled maličkost, která nestojí za zmínku, ale opak je 

pravdou. Po rozhovoru s jednatelem panem Ing. Vávrou, jde pro něj o jednu ze zásadních 

funkcionalit, které musí v systému fungovat na 100 %. Vyzkoušel jsem vyhledat konkrétního 

zaměstnance dle jeho příjmení – bez úspěchu. Výsledek vyhledávání nevrátí ani částečnou 

shodu, čímž se stává tato funkcionalita nepoužitelným nástrojem. 

 

 

2.4.6 Formulace závěrů 
 

Dostatečně podrobná analýza oboru a fungování ve společnosti společně s pravidelnými 

konzultacemi s vedením poskytla potřebné znalosti pro vymezení požadavků na funkcionalitu 

nového IS, na jejichž základě budou v následují kapitole doporučeny vhodné systémy. Při 

definování těchto požadavků je brán zřetel i na budoucí vývoj firmy a zároveň odvětví.  
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Požadavky na funkcionalitu nového řešení: 

 

 

• Sklad zvířat – specifičnost, která je jedním z nejzásadnějších požadavků na funkcionalitu 

nového systému. 
 

• Zootechnická evidence – rozšiřující funkcionalita pro sklad zvířat – možnost evidence 

doplňkových zootechnických úkonů (vakcinace, nadojené litry nad jednotlivou kartou 

zvířete či stádem ad.) 
 

• Napojení na ústřední evidenci – napojení systému na ústřední evidenci hospodářských 

zvířat. 
 

• Nedokončená výroba – nástroje pro výpočet nákladů podle struktury jednotlivých výrobků 

s možností rozpuštění přímých režií. 
 

• Účetnictví a controlling – správa financí, vystavování faktur, dodacích listů ad.  
 

• Vnitropodnikové účetnictví – převod nákladů strojů, posklizňových technologií, 

dílenských prací apod. na jednotlivé produkty, podle skutečně odvedené práce.  
 

• Pokladna – správa peněžních prostředků.  
 

• Jednoduché opravy dokladů – ulehčení práce při práci s doklady, zejména při editaci.  
 

• Mnohačetné operace – odstranění prostředníka ve formě programátora při realizaci 

objemných transakcí.  
 

• Majetek a sklady – možnost práce s více obdobími souběžně.  
 

• Prodej – prodej produkce a správa zákazníků.  
 

• Podpora GPS systémů – napojení na vozový park pro efektivní výrobu a sledování vozidel. 
 

• Sklizeň – denní evidence sklizně – při prvotní evidenci na váze. 
 

• Zelená nafta – evidence spotřeby PHM tak, aby splňovala společnost záznamní povinnost 

vůči celní správě a mohla tak uplatnit nárok na vrácení spotřební daně. 
 

• Evidence postřiků a hnojiv – přehled o aplikaci postřiků a hnojiv ve vztahu ke 

konkrétnímu půdnímu bloku. 
 

• Správa majetku – evidence majetku společnosti společně s jeho využitím. 
 

• Jednoduchost – lehčí přístup ke konkrétním záznamům, menší počet kroků. 
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• Uživatelská přívětivost – přívětivost prostředí a přehlednost rozhraní. 
 

• Vyhledávání – funkční a intuitivní vyhledávací nástroj. 
 

• Řízení nákupu – objednávkový systém pro nákup materiálu a surovin. 
 

• Řízení výroby – zemědělské kalkulace – plánování a řízení výroby. 
 

• Skladová evidence – správa zásob materiálu a surovin, vystavování příjemek, výdejek ad. 
 

• Správa lidských zdrojů – řízení zaměstnanců, jejich schopností, dovedností a předností. 
 

• Kniha jízd – nutnost evidence nákladů jednotlivých vozidel prostřednictvím IS. 
 

• Základní SCM funkcionalita – souhrn a zpracování informací o dodavatelích. 
 

• Základní CRM funkcionalita – souhrn a zpracování informací o zákaznících. 
 

• Propojení na aplikaci pro evidenci pozemků a nájemních smluv – nutnost umožnění 

realizace propojení s externím programovým vybavení sloužícím k evidenci půdních bloků. 
 

• Otevřenost systému – možnost budoucího rozvoje – systém musí být rozšiřitelný o další 

funkcionality a otevřený komunikaci s programovým vybavením odlišných dodavatelů. 
 

• Import a export dat – nahrávání dat do systému z externích SW zdrojů. Export dat pro 

kompatibilní systémy a další SW nástroje, zejména pak v rámci kancelářského balíčku MS 

Office.  
 

• Možnost analýz – zejména pro ekonomické účely – statistiky, obchod, plánování.  
 

• Jazyková verze prostředí – informační systém musí být kompletně v češtině.  

 

V případě realizace automatizace procesu evidence pracovní doby jsou pak kladeny na systém 

doplňující požadavky: 

 

Modul pro evidenci pracovní doby či samostatný program  

Nutnost pořízení systému s modulem evidence pracovní doby či samostatnou aplikaci pro sběr 

dat. 

 

Možnost napojení terminálů na programové vybavení 

Programové vybavení musí následně umožňovat napojení konkrétního typu zakoupených 

terminálů a zajistit bezproblémovou komunikaci se SW.  
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Propojení na aplikaci sloužící k mzdovému účetnictví 

Pro korektní data a vyplácení mezd pracovníkům je nutné zajistit propojení s aplikací na 

výpočet mezd.  
 

 

Doplňkovými funkcionalitami ve formě specifických podpůrných modulů se zde nebudu blíže 

zabývat, jelikož všechny doporučované systémy ve vlastním návrhu řešení splňují ve svém 

základu obecné oborové požadavky definované v kapitole 2.2.2, případně jsou o ně bez 

problému rozšiřitelné a společnost se tak může sama rozhodnout, zda by některé z nich (které 

v současnosti nepoužívá) využila. 

 

Požadavky na technické řešení 

Společnost vyžaduje hotové řešení, jež bude provozováno na jejím serveru. Systém tedy bude 

založen na dvouvrstvé architektuře klient-server s výkonem soustředěným u klienta. Aktuálně 

je totiž využíváno jen technologie tlustého klienta, což znamená zpracovávání všech 

aplikačních a uživatelských služeb u klienta. Server pak jen skladuje data a spravuje databázi. 

K databází umístěné na serveru se následně zaměstnanec připojuje formou síťového přístupu  

LAN. Střediska jsou pak, jak již bylo zmíněno, připojovány přes VPN. 

 

 

Obr. č. 24: Architektura klient-server (Zdroj: Vlastní) 

 

Ostatní požadavky na systém 

Důležitým, nicméně ne klíčovým parametrem je cena finálního řešení systému společně 

s ročními poplatky za pronájem. Dalším faktorem jsou pak realizované projekty dodavatelem 

produktu, tedy adekvátní reference. Dodavatel zároveň musí být z tuzemského trhu a mít 

technickou podporu na vysoké úrovni. Očekává se tedy promptní řešení případných problémů 
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se systémem. Upřednostňována je také kratší doba implementace a převodu záznamů ze 

stávajícího systému, nicméně se stejně jako v případě ceny nejedná o zásadní záležitost. 

 

Uživatelé systému 

Z analýzy společnosti a její organizační struktury je zřejmé, že kromě dvou pracovnic evidence 

půdy (řeší se samostatně), potřebuje každý THP licenci systému pro maximálně efektivní 

vykonávání své činnosti. Je tedy nutné pořízení minimálně 14 licencí systému pro tyto 

uživatele:  

• Správce majetku, pokladní 

• Ekonomka 

• Agronom (4x) 

• Finanční analytik 

• Účetní, fakturantka (2x) 

• Mzdová účetní (stará se zároveň o fakturaci a skladovou evidenci střediska 380) 

• Zootechnik (3x) 

• Mechanizátor 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS 
 

 

Závěrečná část práce navazuje na výsledky analýzy, která poskytla vymezení rámce 

funkcionality nového podnikového informačního systému. Jsou zde uvedeny doporučení na 

výběr konkrétního řešení, formulace přínosů a ekonomické zhodnocení. Tato kapitola tedy 

dotváří výsledný podklad, na jehož základě může vedení společnosti Zemas, a.s. zahájit proces 

výběru dodavatele nového řešení.   

  

3.1 Výběr informačního systému 
 

Na trhu podnikových informačních systémů je velké množství dodavatelů, ať už se jedná  

o přední lídry na trhu, méně známé či úplně nové společnosti. K samotnému průzkumu trhu 

dodavatelů a jejich produktů je v první řade využito známého internetového portálu 

www.systemonline.cz, který mimo jiné poskytuje informace o společnostech působících na 

českém trhu nabízejících ERP řešení a zároveň umožňuje pohodlně vyfiltrovat požadované 

záznamy dle nastavených parametrů. Těmi základními jsou uskutečněné realizace v segmentu 

zemědělství a zároveň reálné zkušenosti s implementací v malých a středně velkých podnicích. 

Na základě výsledného seznamu jsou následně prozkoumány nabídky jednotlivých firem  

a jejich smluvních partnerů. Podrobnější selekce pak proběhla zejména dle toho, zda daná 

nabídka odpovídala definovaným požadavkům v analytické části této práce, byla cenově 

adekvátní a realizovatelná na současném technickém vybavení firmy. Vyhledávání přineslo 

celkem tři odpovídající záznamy, a to oborové řešení pro zemědělskou výrobu produktu Helios 

Orange od společnosti Asseco Solutions, a.s., systém IMES firmy Software OK Příbram 

s.r.o. a IS ZeMan® od společnosti s ručením omezeným BM Servis.  

 

Následné doplňující vyhledávání již neprobíhalo přes online portály a jiné rejstříky, ale šlo  

o cílené vyhledávání informačních systémů primárně zaměřených na zemědělskou výrobu. 

Kromě již zmíněných dodavatelů a jejich produktů přineslo toto hledání ještě jednoho zástupce 

branžového řešení pro zemědělské podniky, a to systém WinFAS vytvořený Organizační 

kanceláří, s.r.o.  

 

Níže jsou tedy blíže představeni vybraní dodavatelé: 
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3.1.1 Vhodní dodavatelé řešení a jejich produkty 

 

3.1.1.1  Helios Orange    
 
 

Prvním z představovaných produktů je Helios Orange od společnosti Asseco Solutions, a.s. 

Jedná se o největšího producenta podnikových informačních systémů na českém a slovenském 

trhu, avšak jeho produkce je distribuována i na další trhy v rámci střední Evropy.  

 

 
 

 

 

 

 

Obr. č. 25: Logo Helios Orange (Zdroj: http://www.helios.eu/) 

 

Softwarová aplikace Helios Orange nabízí uplatnění v různých oborech, od výrobních 

společností, přes veřejnou správu až po živnostníky a malé firmy. Co je však pro tuto práci 

podstatné, nabízí oborové řešení pro zemědělskou výrobu. Jako případovou studii prezentují 

na svých stránkách úspěšnou implementaci produktu ve slovenské společnosti AGRORIS, 

s.r.o., která v současnosti hospodaří na 5 452 ha půdy a zabývá se stejně jako sledovaná 

společnost zemědělskou a živočišnou výrobou. Dalšími referencemi společnosti jsou např. 

realizace ve firmách AGRO Brno – Tuřany, a.s., ADW Agro, a.s., Úněšovský statek, a.s., D-K 

zemědělská, a.s. či Karsit Agro, a.s. 

 

Funkcionalita 

Oblast zemědělství rozšiřuje funkcionalitu systému o řízení zemědělské prvovýroby jak 

v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Specializované moduly a funkce této oblasti jsou propojeny 

se základními moduly tak, aby pokryly veškeré procesy ve společnosti Zemas, a.s. Velkou 

výhodou systému je jeho otevřenost, což je požadovaná a důležitá vlastnost pro další rozvoj. 

 

Uživatelské prostředí aplikace je z mého pohledu jedno z nejpříjemnějších a nejpřehlednějších 

ze všech produktů, které se v této kapitole objeví. 

 

https://www.systemonline.cz/dodavatele-it-sluzeb-a-reseni/dodavatele-erp/asseco-solutions-a-s--4.htm
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Obr. č. 26: Ukázka z prostředí HELIOS Orange (Zdroj: http://www.burokomplet.cz/) 

 

Technické požadavky 

 

DOPORUČENÉ 

Klient 

Procesor: Intel 2 GHz (2 jádra) 

Paměť: 4 GB 

OS: 8.1,10 

Databázový server 

Procesor: Intel 2 GHz (4 jádra)  

Paměť: 32 GB  

SQL: SQL Standard 

OS: Windows Server 2012 SP1 / R2 

 

Tab. č. 14: Technické požadavky na systém HELIOS Orange (Zdroj: http://helios.eu/) 
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Cena a licencování 

Jelikož známí dodavatelé ERP řešení zpravidla nevystavují ceník služeb online, kontaktoval 

jsem společnost společně s některými jejich smluvními partnery a zaslal specifikaci požadavků 

na nový systém. Realizace byla odhadnuta implementačním partnerem ASV Náchod s.r.o. na 

950 000 Kč bez DPH s ročním poplatkem 130 000 Kč bez DPH. Bližší rozpis jednotlivých 

položek je uveden v závěrečném ekonomickém zhodnocení vybraných systémů.  

 

Kontaktní informace 

 

info@helios.cz +420 244 104 155 http://www.helios.eu/ 

 

 

 

3.1.1.2  WinFAS 
 

Informační systém s názvem WinFAS je produktem společnosti Organizační kancelář s.r.o. 

Tato organizace sídlící ve Žďáru nad Sázavou se pohybuje v oblasti vývoje a pronájmu 

softwarových aplikací již od roku 1991 a jejich systém je v současnosti využíván více než 500 

uživateli/firmami. 

 

Obr. č. 27: Logo WinFAS (Zdroj: http://www.winfas.cz/) 

 

Na tuto společnost, resp. jejich produkt jsem narazil při prohlížení závěrečné zprávy z prestižní 

evropské veletržní akce TECHAGRO, která se koná každoročně na brněnském výstavišti. Po 

bližším prostudování jejich webových stránek se ukázalo, že mají za sebou realizaci i pro 

takového giganta jako je AGROFERT, a.s. Dále pak úspěšně implementovali systém např. ve 

firmách AGRO Měřín, a.s., Zemědělská, a.s., které jsou také o dost větší než Zemas, a.s. 

Firmy uvedené v referencích, které se velikostí a obratem podobají analyzované společnosti 

jsou pak např. Zemas AG,a.s. či ZOD Brniště a.s. 

 

Funkcionalita 

 

 

 

Systém obsahuje veškeré potřebné moduly pro splnění definovaných požadavků na 
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funkcionalitu. Používané moduly jsou navzájem provázané a spolupracují. Navíc je zde 

možnost rozšíření o speciální modul Evidence práce, kdy by se nemusela pracovní doba, 

dovolená či nemoci zaměstnanců zaznamenávat v samostatném odděleném systému.  

 

 

 

 

Obr. č. 28: Ukázka z prostředí WinFAS (Zdroj: http://www.winfas.cz/) 

 

 

Prostředí systému je na první pohled uživatelsky přívětivé, a hlavně přehlednější než  

u stávajícího systému společnosti.  
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Technické požadavky 

 

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÉ 

Lokální počítač nebo síťová stanice Lokální počítač nebo síťová stanice 

Procesor: 1 GHz dvoujádrový 

Paměť: 512 MB 2 GB 

Místo na disku: 1 GB 1 GB 

OS: Win XP, Vista, 7,8,10 Win XP, Vista, 7,8,10 

Terminálový klient Terminálový klient 

Procesor: 700 MHz 1 GHz 

Paměť: 256 MB 512 MB 

Místo na disku: 10 MB 100 MB 

OS: Win XP, Vista, 7,8,10 Win XP, Vista, 7,8,10 

Konektivita: 64 kB/s 256 kB/s 

Databázový server Databázový server 

Procesor: 1 GHz vícejádrový 

Paměť: 1 GB 4 GB 

Místo na disku: 1 GB 10 GB 

OS: 
Linux, Win XP, Vista, 

7,8,10 

Linux, Windows 20xx server, Win XP, Vista, 

7,8,10 
 

Tab. č. 15: Technické požadavky na systém WinFAS (Zdroj: http://www.winfas.cz/) 
 

 

Navíc je vyžadován softwarový nástroj Sybase SQL Anywhere, v současnosti nazývaný SAP 

SQL Anywhere v důsledku akvizice firmy Sybase společností SAP. Zde je třeba pořízení  

1 licence na každý počítač, kde je využíván WinFAS (včetně serveru). Její zakoupení je 

jednorázové a uživatelům WinFASu je poskytován za zvýhodněnou cenu. Technické 

požadavky tedy kopírují aktuální technické vybavení ve společnosti Zemas, a.s. a nic tedy 

nebrání nasazení tohoto produktu. 

 

Cena a licencování 

• Systém je uživatelům poskytován formou pronájmu licencí s čtvrtletním vyúčtováním. 
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• Výše pronájmu je smluvní dle používaných modulů a počtu počítačů. 

• Bezplatné aktualizace jsou v ceně pronájmu. 

 

Výsledná cena závisí na třech hlavních licenčních parametrech: počtu relací (současné přístupy 

k SW produktu na pracovních stanicích), MLU (množina licenčních uzlů – jedná se  

o využívané moduly) a účetní jednotce (počet zpracovávaných registrovaných firem).  

 

 

 

Graf. č. 9: Cenová politika licencí produktu WinFAS (Zdroj: http://www.winfas.cz/) 

 

Orientační cena dle výše zobrazeného grafu vychází pro 14 licencí při ceně 10 000 Kč bez DPH 

za licenci, na 140 000 Kč bez DPH / rok. Kompletní cenovou nabídku se v tomto případě 

bohužel nepodařilo obstarat. K dispozici jsou tedy pouze údaje o hodinové sazbě za jednotlivé 

klíčové činnosti:   

Implementace: 500 Kč bez DPH / hod. 

Převod dat z cizího SW: 700 Kč bez DPH / hod. 

Technická podpora: 500 Kč bez DPH / hod. 

 

Kontaktní informace 

 

info@winfas.cz +420 566 654 911 http://www.winfas.cz/ 
 

 

mailto:info@winfas.cz
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3.1.1.3 IMES 
 

Produkt ryze české softwarové společnosti Software OK Příbram s.r.o. se sídlem v Příbrami 

a partnerskou sítí po celé ČR. Na trhu s informačními systémy působí již přes 20 let a jedinou 

aktivitou této firmy je právě vývoj a následná implementace jejich podnikových informačních 

systémů.   

 

 

Obr. č. 29: Logo systému IMES (Zdroj: http://www.imes.cz/) 

 

Tento informační systém v současné době aktivně využívá přes 200 společností různé velikosti 

a zaměření. Pokrývá veškeré specifické potřeby v oblasti zemědělství, zároveň však poskytuje 

výhody komplexního informačního systému, čímž dovoluje centralizovat zemědělské  

i nezemědělské evidence (obchod, doprava, provoz…). I tato společnost má zajímavé reference, 

i když ne tak významné jako v předchozím případě. Realizovala totiž v roce 2010 implementaci 

u jednoho ze zmíněných konkurentů v této práci, a to Patria Kobylí, a.s. Zajímavé je také to, 

že dle případové studie uveřejněné na stránkách IMESu, přecházela tato firma ze systému ASŘ 

ZPoK, což je, jak již bylo také dříve zmíněno, základ v současnosti využívaného IS SIDUS 

společností Zemas, a.s. Dalšími klienty této společnosti byly firmy jako AGRO Jesenice  

u Prahy, a.s., AGRO Blatná, a.s., Zemědělská společnost Komorno, a.s., PROAGRO Nymburk, 

a.s. či ZD Rousínov.  

 

Na svém webu také firma poskytuje přehlednou on-line dokumentaci společně s ukázkami  

a videoprezentacemi k používání systému. Její zaměstnanci jsou navíc velmi aktivní a ochotni 

pomoci v rámci on-line podpory. 

 

Funkcionalita 

I IMES samozřejmě obsahuje veškeré požadované moduly analyzovanou organizací, a to 

společně s požadovanou funkcionalitou. Za zmínku stojí především požadované vlastnosti jako 

otevřenost systému z hlediska implementace uživatelských požadavků i z hlediska integrace 
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nástrojů třetích stran a jednoduché opravy v rámci pořízení, po uložení dokladu, a i v dalších 

obdobích. Podporuje také mobilní zařízení jako jsou právě potřebné docházkové terminály. 

 

 
 

Obr. č. 30: Schéma systému IMES při použití v oblasti zemědělství (Zdroj: http://www.imes.cz/) 

 

 
 

Obr. č. 31: Prostředí systému IMES (Zdroj: https://www.youtube.com/) 
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Další nespornou výhodou tohoto řešení je připravenost převodových můstků ze všech 

stěžejních agend pro stávající IS SIDUS. 

 

Technické požadavky 
 

DOPORUČENÉ 

Lokální počítač nebo síťová stanice 

Procesor: Celeron 1,4 GHz 

Paměť: 512 MB 

Místo na disku: 5 GB 

OS: Win, XP, Vista, 7,8,10 

Síťová karta: 100 Mbit 

Terminálový klient 

Procesor: Intel Pentium 2,4 GHz 

Paměť: 1 024 MB 

Místo na disku: 5 GB 

OS: Win XP, Vista, 7,8,10 

Síťová karta: 100 Mbit 

Databázový server 

Procesor: INTEL Core 2 Quad  

Paměť: 4 GB a více 

Místo na disku: 4*36 GB v RAIDu + 500 GB pro zálohování 

OS: Linux, Win XP, Vista, 7,8,10 

Síťová karta: 1 Gbit/100 Mbit 

 

Tab. č. 16: Technické požadavky na systém IMES (Zdroj: http://www.imes.cz/) 

 

Cena a licencování 
 

Zde bylo opět nutné kontaktovat společnost přímo a nechat si zaslat orientační cenovou 

nabídku. Jednorázová cena za implementaci by zde vyšla na zhruba 209 000 Kč bez DPH 

s měsíčními poplatky z licencí 15 000 Kč bez DPH. Jednotlivé obsažené položky jsou opět 

detailněji rozepsány v ekonomickém zhodnocení systémů. 
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Zajímavostí je nabídka tohoto produktu jako služby neboli SaaS, kdy je IMES nainstalován 

v datovém centru a uživatel k systému přistupuje pomocí vzdáleného připojení. V tomto 

případě se cena za neomezený přístup pohybuje již od 750 Kč měsíčně za osobu.   

 

Kontaktní informace 

 

hotline@softok.cz +420 318 621 257 http://www.imes.cz/ 

 

 

 

3.1.1.4 ZeMan® 
 

Poslední z doporučených systémů v této práci. Jedná se o informační systém od společnosti 

BM Servis s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, která působí na trhu s informačními 

systémy již od roku 1992. V roce 2016 kapitálově vstoupila do této firmy a stala se jejím 

majoritním vlastníkem společnost DC Concept, která stojí za známým systémem QI. 

 

 
 

Obr. č. 32: Logo společnosti BM Servis s.r.o. (Zdroj: http://www.bmservis.cz/) 

 

Tento informační systém v současné době aktivně využívá 5 společností v ČR. Má také dle 

systemonline.cz o něco delší průměrnou dobu implementace, a to 3–6 měsíců. Jako reference 

uvádí firma na svých webových stránkách implementace v akciové společnosti Kralovická 

zemědělská, společnosti s ručením omezeným A-Taurus a zemědělském družstvu Libčany.  

 

Funkcionalita 

Stejně jako předchozí systémy i ZeMan® pokrývá veškeré obecné a specifické potřeby v oboru 

zemědělství. Mezi nabízenými funkcionalitami lze tedy nalézt moduly od finančního řízení, 

přes mzdy a personalistiku až po sklad zvířat. Současně umožňuje integraci s dalšími 

komponentami pro celkový pohled a komplexní podporu řízení podniku. 
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Obr. č. 33: Prostředí systému ZeMan® (Zdroj: https://www.youtube.com/) 

 

Technické požadavky 
 

Společnost na svých oficiálních stránkách žádné bližší informace o nárocích na technické  

a technologické vybavení neuvádí. Lze však uvést alespoň základní informace o architektuře  

a platformách. Architektura systému je opět klient – server. Platforma systému – operační 

systém serveru je možný ve formě Windows či Linuxu. Jako operační systém klienta je pak 

nutný Windows XP a vyšší.  

 

I zde je navíc vyžadován databázový systém Sybase SQL Anywhere, resp. SAP SQL 

Anywhere. Je zde tedy nutné počítat s dodatečnými náklady na pořízení licencí.  

 

Cena a licencování 
 

I v případě tohoto informačního systému nebyly ceny uvedeny na webových stránkách výrobce. 

Po kontaktování obchodního oddělení mi byla zaslána následující orientační cenová kalkulace: 

Licence: 300 000 Kč bez DPH 

Roční poplatek (20 % z ceny licence): 60 000 Kč bez DPH 

Hodina práce: 1 000 Kč bez DPH 
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Jelikož cenu implementace bez podrobnější znalosti věci nedokáží určit, byla poskytnuta 

alespoň informace o výši hodinové sazby. 

 

Kontaktní informace 

 

bmservis@bmservis.cz 387 313 770 http://www.bmservis.cz/ 

 

 
 

 

3.1.2 Porovnání dodavatelů dle zvolených kritérií 

 

Po představení těch nejvhodnějších kandidátů pro implementaci nového řešení ve společnosti 

Zemas, a.s. je vhodné sloučit jednotlivé výsledky pro komplexní pohled na získaná data  

a vybrat tak tu nejlepší variantu. Nejdříve byly stanoveny kritéria pro hodnocení, kterým se 

následně přiřadily váhy. Ty představují důležitost daného kritéria pro firmu. Tomu, které má 

nejvyšší prioritu odpovídá hodnota váhy 5 a na druhé straně tomu s nejnižší prioritou pak 

hodnota 1. Každé z kritérií je následně bodově ohodnoceno na stupnici od 0 do 4 a tato hodnota 

vynásobena váhou, resp. důležitostí. Jednotlivé systémy byly tedy ve výsledku ohodnoceny 

určitým počtem bodů, kdy mohly dosáhnout maximálně čísla 100. 

 

Kritéria a jejich stanovené váhy 

 

 

  KRITÉRIUM VÁHA 

 

  Pokrytí definovaných požadavků na funkcionalitu 

 

5 
 

  Síla značky 

 

4.5 

  Cena implementace + náklady na provoz 

 

4 
 

  Splnění technických požadavků 

 

3 
 

  Uživatelské prostředí 

 

2.5 
 

  Reference 

 

3 

  Doba implementace  

 

3 

 

Tab. č. 17: Kritéria a jejich stanovené váhy (Zdroj: Vlastní) 

mailto:info@winfas.cz?__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22event_type%22%3A%22clicked_open_url_action%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InN0eWxlIjoiMzgiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_page_about_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22718520444955922%22%2C%22session_id%22%3A%223f2fe4f456e70f26c2e59967ba3d61c5%22%7D%7D
mailto:info@winfas.cz?__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22event_type%22%3A%22clicked_open_url_action%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InN0eWxlIjoiMzgiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_page_about_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22718520444955922%22%2C%22session_id%22%3A%223f2fe4f456e70f26c2e59967ba3d61c5%22%7D%7D
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Výsledné hodnocení systémů 
 

  SYSTÉM 

  Helios  WinFAS IMES ZeMan® 

KRITÉRIUM VÁHA BODOVÉ HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ 

 

Pokrytí definovaných 

požadavků na 

funkcionalitu 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Síla značky 

 

4.5 

 

4 

 

2.5 

 

3 

 

2 
 

Cena implementace + 

náklady na provoz 

 

4 

 

2 

 

3 

 

2.5 

 

4 

 

Splnění technických 

požadavků 

 

3 

 

4 

 

3.5 

 

4 

 

3.5 

 

Uživatelské prostředí 

 

2.5 

 

4 

 

3 

 

3.5 

 

2.5 
 

Reference 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

Doba implementace 3 4 3.5 3 2.5 

Celkový počet bodů 92 83.75 85.25 78.25 

 

Tab. č. 18: Výsledné hodnocení systémů (Zdroj: Vlastní) 

 

 

Grafická interpretace výsledků 
 

 

Graf č. 10: Porovnání jednotlivých systému dle parametrů (Zdroj: Vlastní) 
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Z grafu lze jasně vidět, který ze systémů nejvíce vyhovuje definovaným kritériím. Je nutné si 

však uvědomit skutečnost, že každý z vybraných systémů splňuje, dle dostupných informací, 

definované požadavky na funkcionalitu, což je klíčové kritérium. Helios Orange získal všude 

kromě ceny maximální možnou hodnotu, tedy číslo 4. Jedná se totiž o prověřený a kvalitní 

produkt se zvučným jménem, což je logicky vykoupeno v podstatě dvojnásobnou cenou za 

implementaci systému oproti ostatním. Jak již bylo zmíněno, cena však nehraje při výběru tu 

nejdůležitější roli a jako jedinému se tedy ve výsledku podařilo překonat hranici 90 bodů.  

 

Na druhém místě se umístil informační systém IMES, který má nejnižší jednorázové náklady 

na implementaci, avšak nejvyšší paušální poplatky. V jeho prospěch pak hovoří zejména 

kvalitní reference a přívětivé uživatelské prostředí. I přes menší popularitu se s necelými 600 

instalacemi produktu jedná o rozšířený produkt využívaný v podnicích po celé České republice. 

Podstatné je také zmínit připravenost můstků pro převod dat z aktuálního řešení SIDUS IS, což 

může hrát ve výsledku klíčovou roli při rozhodování o výběru nejvhodnějšího dodavatele. 

 

U systému WinFAS se celkové náklady odhadnout nepodařily, nicméně dle orientačních 

paušálních poplatků z licencí půjde z dlouhodobého hlediska s největší pravděpodobností  

o něco levnější produkt než IMES. Tento informační systém získal velmi podobné bodové 

hodnocení u jednotlivých kritérií, jako právě IMES. Ve výsledku za ním skončil hlavně kvůli 

menší síle značky, což dokazuje i poloviční počet implementací na našem území. Na první 

pohled se dá též hovořit o něco méně přívětivějším uživatelském prostředí. Zároveň je zde nutné 

počítat s dodatečnými náklady na pořízení SAP SQL Anywhere.  

 

Na posledním místě skončil systém ZeMan®, který dle cenové nabídky lehce připomíná 

současný systém společnosti. Jeho hlavní nevýhody spatřuji v nedostatečných referencích, resp. 

počtu uskutečněných implementací, době implementace, která může trvat až půl roku  

a zastaralejším uživatelském prostředí. Navíc stejně jako v předchozím případě, je pro jeho 

provoz nutný dodatečný nástroj SAP SQL Anywhere. I přes tyto skutečnosti se však stále jedná 

o vhodného kandidáta pro výběrové řízení.  
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3.2     Přínosy nového ERP řešení  
 

Nový informační systém přinese společnosti spoustu výhod. Nejdříve jsou představeny 

základní charakteristiky, které se již ve společnosti vyskytovaly, avšak je vhodné je zmínit 

jakožto základ, který musí být samozřejmostí i nově zvoleného řešení. Jedná se  

o následující:  

 

• Automatizace každodenních rutinních agend (účetnictví, prodej, nákup, výroba). 

• Modularita – pořízení jen těch modulů, které budou skutečně využívány. 

• Schopnost vzdáleného připojení do IS. 

 

Specifickými přínosy, které současný stav nemohl nabídnout pak jsou: 

• Plná integrace jednotlivých procesů. 

• Zisk efektivního nástroje řízení. 

• Zvýšení produktivity pracovníků. 

• Zvýšení konkurenceschopnosti. 

• Otevřenost řešení – možnost budoucího rozvoje a propojení s dalšími aplikacemi.  

• Jednodušší a efektivnější vedení pracovní doby. 

• Uživatelsky přívětivé prostředí odpovídající současným trendům. 

• Jednoduchost a srozumitelnost pro uživatele. 

• Funkční a využitelný vyhledávací nástroj v systému.  

 

3.3     Ekonomické zhodnocení 
 
 

Přesně vyčíslit kompletní náklady spojené s implementací nového systému není lehké, 

vzhledem ke skutečnosti, že většina z dodavatelů nesděluje informace o cenách bez jejich 

předchozí osobní návštěvy ve firmě. V kapitole 3.1.1 byly představeni vybraní dodavatelé  

a jejich produkty Helios Orange, WinFAS, IMES a ZeMan®. Tyto společnosti jsem tedy 

kontaktoval a na základě specifikace požadavků následně obdržel přibližné cenové kalkulace 

od tří z nich. Společnost dodávající aplikaci WinFAS bohužel bez bližší znalosti o firmě nebyla 

schopna sestavit cenovou nabídku. Zde jsem tedy vycházel pouze z paušálních poplatků 

z licencí a hodinových sazeb jednotlivých činností, uvedených na jejich webových stránkách. 

Ekonomické zhodnocení veškerých systémů představuje níže uvedená tabulka. 
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Helios Orange 

 

Položka 
 

Cena 
 

Licence 550 000 Kč 

Implementace (instalace, nastavení, převod) 400 000 Kč 

Celkem 950 000 Kč 

Roční poplatek z licencí (18 %), servis 130 000 Kč 

IMES 
 

Položka 
 

Cena 
 

Implementační projekt 30 000 Kč 

Implementace v rozsahu max. 250 hodin 179 000 Kč 

Celkem 209 000 Kč 

Měsíční poplatek pro 14 přístupů 15 000 Kč 

WinFAS 
 

Položka 
 

Cena 
 

Implementace 500 Kč / hod. 

Převod dat z cizího SW 700 Kč / hod. 

Technická podpora 500 Kč / hod. 

Sybase SQL Anywhere 44 000 Kč 

Roční poplatek z licencí 140 000 Kč 

ZeMan® 
 

Položka 
 

Cena 
 

Licence 300 000 Kč 

Hodinová sazba (obecná) 1 000 Kč 

Sybase SQL Anywhere 44 000 Kč 

Roční poplatek z licencí (20 %) 60 000 Kč 
 

 * Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Tab. č. 19: Ekonomické zhodnocení (Zdroj: Vlastní) 
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V případě uvažování o realizaci navrhované změny u interního procesu evidence pracovní doby 

za pomoci docházkových terminálů a čipů, je vhodné poskytnout vedení společnosti i zde 

hrubou cenovou představu za implementaci. Pořízení 4 terminálů odpovídajících potřebám 

zemědělského subjektu společně se 75 RFID čipy by vyšlo zhruba na 36 000 Kč + 4 000 Kč, 

tedy 40 000 Kč. 
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ZÁVĚR 
 

Diplomová práce se zabývala analýzou společnosti Zemas, a.s., působící ve specifickém 

odvětví – zemědělství. Při analýze firmy a procesů za pomoci metodiky BSP bylo odhaleno 

několik problémů a nedostatků u stávajícího řešení. Z toho následně vyplynuly specifické 

požadavky na funkcionalitu nového informačního systému, na jejichž základě byli vybráni 

vhodní kandidáti.  

 

Příčinou tvorby problémů ve firmě ve vztahu k informačnímu systému byla absence dostatečně 

důkladné analýzy před samotným nasazením. V současnosti se zaměstnanci a vedení potýká 

s problémy, které komplikují základní firemní procesy jako je fakturace či hromadné operace, 

což produkuje zpomalení práce, a tudíž neefektivitu při využívání programového vybavení 

společnosti. Detailnější pohled na problematiku poskytl dostatečné množství informací 

potřebných pro definování nezbytných změn. Vedení tedy může mít na základě definovaných 

požadavků výběrové řízení pevně pod kontrolou a zajistit tak splnění uvedených bodů. 

 

Při vypracovávání tohoto tématu mě překvapilo množství informací, potřebných ke 

kvalitnímu zmapování podnikových procesů a zpracování ostatních důležitých nástrojů 

analýzy. Nicméně právě díky tomu jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí z oboru, který tu 

je v určité formě v podstatě již od počátku lidstva, a i přes na první pohled jednoduchou 

záležitost v sobě skrývá spoustu podprocesů, které vyžadují stejně jako v jiných výrobních 

podnicích efektivní plánování, řízení a kontrolu za podpory kvalitního ERP řešení. 

 

I přes skutečnost, že tato práce, sloužící jako podklad, je pouze doporučením pro společnost 

Zemas, a.s., pevně věřím, že tyto návrhy vedení společnosti zváží a úspěšně na jejich základě 

vybere to nejvhodnější řešení.  

 

Na úplný závěr bych ještě jednou rád poděkoval panu Ing. Pavlu Holešínskému, za poskytnutí 

možnosti zpracovávat tuto diplomovou práci v jeho společnosti a také všem zaměstnancům, se 

kterými jsem měl tu možnost se setkat, za vstřícný přístup při konzultacích.  
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