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Úvod 
 

V posledním desetiletí a v dnešní době zvlášť, zaznamenáváme stupňující se průnik 

informačních technologií do všech oblastí činnosti společnosti. Lineární řadou roste množství 

informací, které musíme zpracovávat. A díky tomu také rostou požadavky na rychlou, 

sofistikovanou a efektivní tvorbu a racionalizaci informačních systémů. Nyní si již 

nevystačíme s ručně psanými firemními dokumenty, které by byly uloženy někde v šanonech. 

Potřebujeme s dokumenty pracovat především v počítači. Velká změna způsobu nakládání 

s informacemi bude mít pro nás stále rostoucí význam pro práci a také pro náš každodenní 

život. Tato změna se nebude týkat jen informatiky, ale také ekonomického a sociálního 

rozvoje a v neposlední řadě i samotných principů demokracie. 

Již delší dobu se vyžaduje vytváření informačních systémů, pomocí unifikovaných 

souborových postupů a metodologií. Využívá se jak systémového, tak strukturovaného 

přístupu, ale také samozřejmě v poslední době oblíbeného objektového přístupu.   

Kvalitní informační systém by v současné době měl mít schopnost adekvátně 

podporovat rozhodující cíle podniku a to především podle definovaných priorit. Měla by být 

jasně definovaná celková architektura umožňující otevřenost informačního systému na úrovni 

technického, základního a zejména aplikačního programového vybavení. 

Cílem této diplomové práce je zanalyzovat současný stav Zemědělské akciové 

společnosti Nivnice (ZAS), navrhnout racionalizaci informačního systému této společnosti  

a především zhodnotit přínos výše uvedeného navrhovaného řešení. 
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1 Teoretická východiska 

Všemožné definice patří obvykle k nejméně oblíbeným jazykovým konstrukcím, ale 

samozřejmě i zde se bude nacházet. Tato definice není ani nesrozumitelná, ani příliš formální, 

a dokonce ani plná symbolů. Níže uvedená definice je naopak ryze praktická a výstižně 

shrnuje, co se pod pojmem Informační systém skrývá. Je nutno podotknout, že se nejedná ani 

zdaleka o jedinou definici informačního systému, která byla od doby jeho vzniku 

formulována. Spíše naopak, stejně jako samotný Informační systém je plný mnoha 

empirických zkušeností a heuristických předpokladů, tedy samých neexaktně a často vágně 

stanovených pravd (někdy i nepravd), také definic informačního systému byla vyřčena již celá 

řada. Každá z nich je více či méně „vědecká", více či méně formální a více či méně přesná. 

 

1.1 Definice informačního systému 

Informace – tento pojem se používal ještě před zformováním teoretických přístupů ve 

vědních oborech, jako jsou např. teorie informace či kybernetika. Pojem informace je součástí 

pojmového aparátu každého člověka. Významový obsah tohoto pojmu je značně široký,  

a proto lze informaci  chápat i obecně, ve smyslu sdělování nějaké zprávy, poznatku, události 

či jevu. Kvalitní informace v každém případě snižuje naši neznalost nebo nejistotu 

v konkrétní situaci a je často rozhodujícím faktorem úspěšnosti v podnikání. Musí však být 

cílená, včasná, přesná, musí jí být přiměřené množství a musí být srozumitelná (prezentována 

vhodnou formou). 

Vycházíme-li z teorie informace, pak informace je zpráva, která nám upřesňuje určitá 

fakta o jevech nebo objektech reálného světa. Její množství je vyjadřováno mírou neurčitosti, 

kterou zpráva odstraní a vyjadřuje se v BITech. [8] 

 

Systém -  používá se v různých souvislostech a jeho význam závisí na historickém 

vývoji poznatků. Je blízký pojmům celistvost, organizace, organizmus, struktura. Původně  

ve starořecké filozofii znamenal seskupení, sjednocení, celek. Později se objevila myšlenka  

o řádu a uspořádanosti prvků nebo části systému. Představa o struktuře vznikla již v antickém 

myšlení a uplatnila se zejména v tehdejších poznatcích o stavbě živého organizmu. [8] 

Dnes je systém chápán jako souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého 

smysluplného celku. Systém se obvykle skládá z komponent (elementů), které jsou spojeny za 
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účelem umožnění toku informací, materiálu nebo energie. Termín je často používán pro popis 

entit, které se vzájemně ovlivňují a pro něž může být vytvořen matematický model. Systém 

může obsahovat subsystémy, jež jsou jeho součástí. Každý systém má své hranice systému, 

které vymezují samotný systém nebo oddělují více systémů. Logická hranice je pomyslnou 

hranicí a vymezuje podsystémy v rámci systému, ovšem okolí systému je již „viditelnou“ 

hranicí. Prvky vně hranice pak ovlivňují chování systému. [12]  

Systémy se dají rozdělit na umělé, vytvořené člověkem a přirozené, kdy hlavní části 

systému nejsou vytvořené člověkem a existují nezávisle na něm.  

 

Informační systém  - systém umělý a člověk může výrazně ovlivňovat jeho kvalitu. 

„Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků 

zajišťujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat s cílem tvorby a poskytování informací 

dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení.“ [8] 

Informační systém je účelnou formou využití informačních technologií v sociálně-

ekonomických systémech. [9] 

 

1.1.1 Prvky informačního systému 

Hardware (technické prostředky) - počítačové systémy různého druhu a velikosti, 

doplněné o potřebné periferní jednotky, které jsou v případě potřeby propojeny 

prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na paměťový subsystém pro práci s velkými 

objemy dat. HW se dá rozdělit na následující prvky: 

 Aktivní prvky – např. server, pracovní stanice (PC), periférie (např. tiskárny, 

scannery, apod.), síťová karta, opakovač (repeater), koncentrátor/rozbočovač, 

přepínač, most(bridge), směrovač, brána (router, gateway) a další. 

 Pasivní prvky – např. kabeláž (koaxiální kabel či kroucená dvoulinka různých 

topologií a technologií), zakončovače (terminátory), zásuvky (např. pro 

konektory RJ45), spojovací kabely (sériový či paralelní kabel - Laplink)  

a další. 

 

Software (programové prostředky) - systémové programy, řídící chod počítače, 

efektivní práci s daty a komunikaci počítačového systému s reálným světem, a programy 

aplikační, řešící určité třídy úloh určitých tříd uživatelů. 
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Používá se především následující SW: 

 databázové systémy a jejich relační či objektové jazyky (např. MS SQL, 

Oracle, Informix, Sybase, GemStone apod.), 

 programovací prostředí (Delphi, C++, C#, Visual Basic, Java apod.), 

 operační systémy (např. OS Windows, OS Mac, OS Unix, OS Linux apod.), 

 komunikační prostředky (např. email, browser-Netscape, Explorer, TCP/IP 

protokol – FTP, www apod.), 

 multimediální systémy (např. systémy zpracovávající zvuk, text, grafiku, 

video), 

 desk top publishing systémy (např. Corel Draw, Adobe Illustrator, Photoshop, 

Zoner, Calipso, Quark, Nisus apod.), 

 prezentační prostředky (např. PowerPoint, Zoner apod.), 

 modelovacích nástrojů systémového/softwarového inženýrství (tzv. CASE 

nástroje: Paradigm Plus, FirstStep, case/4/0, System Engineer, Process 

Sourcer, SELECT SystemEngineer, Process Engineer, Object Manager apod.). 

 

Orgware - soubory nařízení a pravidel, které definují provozování a využívání 

informačního systému a informačních technologií. 

Peopleware - řeší otázky adaptace a účinného fungování člověka v počítačovém 

prostředí, do kterého je vřazen. 

Reálný svět - (informační zdroje, legislativa, normy) tvoří kontext informačního 

systému. [9] 

 

 

Obr. 1-1 Prvky informačního systému [9]   
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1.2 Členění informačních systémů podle úrovně řízení 

Informační systémy můžeme klasifikovat podle různých hledisek. Je známo, že s vyšší 

úrovní řízení roste neurčitost v požadavcích na informační systém a současně se zmenšuje 

objem přijímaných informací v důsledku jejich selekce a agregace. Zároveň roste potřeba 

externích informací z podstatného okolí firmy. Vzhledem k úrovni řízení lze informační 

systém firmy členit na určité části, z nichž každá plní svou funkci. 

Pro každou z těchto úrovní řízení pak existují SW aplikace plnící požadované funkce 

dané úrovně. Často se uvádí, že se jedná o samostatné typy informačních systémů, s tím nelze 

souhlasit, neboť uváděné části informačního systému mají opravdový smysl teprve jako 

propojený celek. Mohou pracovat samostatně, avšak efektivními se stávají v okamžiku, kdy 

umožňují postupné zpracování, předávání a úplné využití informace na všech úrovních  

řízení. [8] 

 
Obr. 1-2 Informační pyramida [8] 

 

Transakční systémy (TPS) - následovníci klasických dávkových systémů pro 

mechanizaci agentových úloh jako jsou mzdy, fakturace, inventarizace apod. Ukázkou využití 

on-line transakčního systému současné doby je např. zpracování transakce objednávky zboží 

prováděné pracovníkem obchodního oddělení. 
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Informační systémy pro řízení (MIS) - zde lze zařadit systémy automatizující 

zpracování typických úloh, jako je účetnictví, různé evidence, rezervační či skladové systémy. 

Tedy takové systémy, ve kterých je výsledek na první pohled viditelný, převážná část práce  

s daty je prováděna při (případně těsně po) jejich vložení. Značná část informačních systémů, 

se kterými přicházíme každodenně do styku, je právě tohoto typu. 

 

Systémy pro podporu rozhodování (DSS) – jedná se o, zjednodušeně řečeno, 

nadstavbu pro MIS. Jejich hlavním cílem je umožnit provádění různých analýz, které by 

umožnily řídícím pracovníkům přijmout důležitá rozhodnutí. A protože sestavy čísel jsou sice 

vypovídající, ale složitě přehledné, takřka každý DSS umožňuje prezentaci pomocí grafických 

výstupů. 

 

Systémy pro podporu vrcholového řízení (EIS) - informační systémy určené pro 

vrcholové manažery. Snaha o efektivnější využití informací ve prospěch plánování a řízení 

podniku, nový důraz na to, kdo je uživatelem informačního systému (CEO – Chief Executive 

Officer = generální ředitel). Jsou to systémy na špici pyramidy. Původně se jednalo  

o informační systémy pro jednotlivé agendy, později agregované pro vrcholové vedení. Jsou 

navrhovány tak, aby jednak umožňovaly přístup k externím datům a jednak byly napojeny na 

informační systém firmy. Mají k dispozici řadu funkcí, které jsou orientovány na řešení 

problémů vrcholového strategického řízení: 

 Plánování v dlouhodobém horizontu. 

 Ekonomická analýza celkového hospodaření firmy. 

 Hodnocení podnikatelských záměrů. 

 Příprava inovačních akcí. 

 Formulace strategických projektů metodami projektového řízení. 

 Podpora specifikace marketingové strategie firmy. 

 Rozbor situace na trhu apod. [9] 

 

1.3 Informační strategie 

Informační strategií se obecně rozumí soustava cílů a způsobů jejich dosažení. Cílem 

informační strategie by mělo být především hledání odpovědí na otázky jak pomocí IS/IT, 

 zvyšovat výkonnost pracovníků, 
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 podporovat dosahování strategických cílů podniku, 

 získávat pro podnik konkurenční výhodu, 

 vytvářet pro podnik další strategické příležitosti rozvoje. 

 

Nerespektování principů informační strategie vedlo v minulosti u většiny podniků  

ke zbytečným až neúčelným nákupům nejrozmanitějších počítačů a programů, které se 

posléze ukázaly jako rychle stárnoucí, vzájemně nekompatibilní až nepotřebné. V současnosti 

znamená nerespektování principů informační strategie přetrvávající stav neúčelných výdajů 

do IS/IT a postupnou ztrátu konkurenceschopnosti. Do budoucnosti to pak může znamenat 

bezprostřední ohrožení existence podniku. 

Proces definování informační strategie podniku je trvalý dialog mezi obecným 

managementem podniku a odborníky-informatiky (interními i externími) a rozhodně by neměl 

být orientován na řešení technických problémů (datovou analýzu, výběr hardware či software 

apod.), ale měl by být orientován především na analýzu procesů (interních  

i externích) a jejich možnou podporu IS/IT. Neměl by řešit dílčí zavádění informačních 

systémů jednotlivých funkčních oblastí podniku, ale měl by řešit komplexní, systematické  

a integrované zavádění IS/IT včetně systematického vytváření potřebné informační struktury. 

Informační struktura podniku znamená prostředí (zázemí) pro trvalý rozvoj IS/T 

podniku. Z toho důvodu je žádoucí, aby úroveň informační struktury trvale mírně předbíhala 

úroveň IS/IT podniku.[5] 

Strategický význam IS pro budoucnost firmy je významným rysem současnosti. 

S tímto rysem také souvisí strategický vliv investic do IS/ICT. 
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Obr. 1-3 strategická mřížka[8] 

 

Vertikální rozměr mřížky je charakterizován rostoucím významem fungujících 

(stávajících) systémů pro podnik a horizontální rozměr rostoucím významem budoucích 

investic do IS/ICT podniku.  

V prvním kvadrantu jsou podniky, pro které mají informační technologie jen 

podpůrný význam v současné době i v budoucnu. 

Do druhého kvadrantu patří podniky, pro které mají informační technologie 

rozhodující význam. IS/ICT jsou realizována jako běžná provozní aktiva, avšak z hlediska 

dalších investic nepředstavuje růst nároků.  

Třetí kvadrant představují podniky, pro které nastává zvrat v oblasti IS/ICT, který 

znamená změnu směrem k rozhodující funkci. 

Pro čtvrtý kvadrant jsou typické organizace, pro které má IS/ICT strategický význam 

pro současnou i budoucí existenci.  

Strukturu naplněné strategické mřížky je třeba chápat dynamicky, tj. s neustálým 

pohybem v rámci její vnitřní struktury. [4] 

 

1.4 Metodika tvorby informačního sytému 

Projektování informačních systémů představuje souhrn činností, metod, technik  

a nástrojů, které spolu s využitím znalostí kvalifikovaných projektantů vedou k vytvoření 
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informačního systému. Tato problematika prochází neustálým vývojem. Do konce 70. let  

20. století byl systém popisován souvislým textem. Bylo obtížné se v něm orientovat a pro 

pochopení určité části systému musel člověk číst kompletní dokumentaci. Proto se objevuje 

snaha  

o standardizaci postupů, a tím zlepšení produktivity při vývoji IS. Výsledkem jsou 

metodologie (nebo také metodiky) tvorby IS, které projektantovi informačního systému říkají 

jak postupovat při projektování, implementaci a provozu IS.  

Metodologie (metodika) je doporučeným souhrnem etap, přístupů, zásad, postupů, 

pravidel, metod, technik a nástrojů,  která stanovuje „co?, kdy?, kdo? a proč?“ má dělat 

během vývoje a provozu IS. Metodologie by se měla vztahovat na všechny prvky IS 

(pracovníky, organizační postupy, HW, SW, data a další).  

Metoda stanovuje, „co“ je třeba dělat v určité fázi projektu, např. datový model.  

Je vždy spojena s určitým přístupem. Každá metoda tedy řeší postup činností při vývoji 

systému pouze z určitého úhlu pohledu na systém nebo v určité části procesu vývoje systému.  

Technika představuje způsob, jakým dosáhnout toho co požaduje metoda, např. 

technika datového modelování. Určuje přesný postup jednotlivých činností, způsob použití 

nástrojů  

Nástroj je pak to, čím se daná technika realizuje (např. diagram datových toků), je to 

prostředek k vyjádření výsledku této činnosti a je svázán s konkrétní technikou. [3] 

 

1.5 Životní cyklus informačního systému 

Projekt řeší vývoj informačního systému nebo jeho ucelené části. Tato část může být 

tvořena buďto určitou funkční oblastí (úlohou) nebo etapou vývoje IS. Projekt je jednoznačně 

časově určen. Projekt je zahájen v okamžiku rozhodnutí o jeho zahájení a končí zavedením IS 

(jeho části) do rutinního provozu (v případě prvním) nebo formálním uzavřením dané etapy 

(oponentura, schválení v případě druhém). IS je tedy realizován pomocí jednoho nebo 

několika projektů. 

Z hlediska řízení projektu lze rozlišit: 

 příprava projektu – předchází zahájení projektu (věcný obsah projektu, jeho 

uskutečnitelnost), 
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 plánování projektu – rovněž předchází zahájení projektu (výběr metodiky 

projektu, hrubé časové určení,vazba na související projekty, určení zdrojů – 

rozpočtu, řešitelů), 

 realizace projektu – vlastní plánování a zavedení IS, 

 ukončení projektu. [3] 

 

1.5.1 Základní etapy vývoje informačního systému 

Identifikace a výběr projektu – identifikuje se potřeba nového systému, potřeba 

informací, požadavky uživatelů, priority vývoje a podnikatelské cíle (definice problému, co 

chceme řešit, kde problém začíná a kde končí, jaké je jeho okolí, požadavky uživatelů, 

priority, podnikatelské cíle, k čemu bude sloužit projekt) – vlastně formulace zadání. Systém 

se může skládat z jednoho nebo několika projektů. 

 

Zahájení a plánování projektu – přesné obsahové vymezení projektu, stanovení 

řešitelského týmu, plánování projektu (stanovení jeho životního cyklu) – zdroje a časový plán, 

konečné rozhodnutí vedení o realizaci projektu (začíná se s přesným obsahovým vymezením 

projektu, stanoví se řešitelský team, určí se zdroje a časový plán) Důležité je stanovit časový 

průběh, finanční a lidské zdroje. 

 

Analýza – stávající systém analyzován, konfrontován s požadavky uživatelů, využití 

existující počítačové podpory  

 

Návrh (projektování) – vstupy, výstupy, datové struktury, algoritmy 

 logický návrh – nezávislý na HW a SW platformě,  

 fyzický návrh – konečné programové a technické řešení. 

 

Zavedení (implementace) – testování programů, instalace konečných verzí programů, 

finalizace dokumentace, školení, zkušební provoz – nový systém se zkouší, starý systém je 

připraven zastoupit v případě potíží, spuštění rutinního provozu – kdy nový systém již 

výlučně pracuje (vesměs zahrnuto programování – návrh končí projektovým řešením) 

 

Údržba – zlepšování funkcí systému, změny vnějších podmínek, odstraňování 

skrytých vad, jde vlastně o opakování předchozích etap pro dílčí úpravy, náročnost této etapy 
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závisí na kvalitě a funkčnosti předchozích etap, příp. na rozsahu nastalých změn organizace – 

v extrémním případě místo údržby může nastat nový vývoj. Někteří autoři uvádějí, že údržba 

představuje 40 – 70% nákladů na vývoj. [3] 

1.5.2 Typy vývoje informačního systému 

Vodopádový vývoj IS: 

 jednotlivé etapy se plně realizují návazně na sebe,  

 systém je přiliž rozsáhlý a nejasný je třeba jej zvládat po částech, 

 neúplná a nejasná definice požadavků na nový systém, 

 neúnosná doba realizace celého systému, 

 nutnost rychlého zhodnocování investic do systému, 

 teoreticky čistý přístup, vesměs nebývá akceptovatelný. 

 

Přírůstkový vývoj IS – řešení a zavádění systému po částech -  subsystémech 

Jedná se v podstatě o soustavu malých vodopádů vzájemně mírně posunutých. 

 

Prototypování – iterativní proces vývoje systému, ve kterém jsou průběžně promítány 

požadavky uživatelů do funkční verze systému, které jsou kontinuálně revidovány v interakci 

uživatele a analytika. Nejprve se tedy vyhotoví prototyp plnící základní požadavky uživatele  

a pak v diskusi s uživateli se prohlubuje, vylepšuje až jsou uživatelé spokojeni. Výhodou je 

hlubší zainteresování uživatelů do vývoje systému a z jejich strany konkrétnější forma 

vnímání požadavků na realizaci. [3] 

 

1.5.3 Způsoby získání informačního systému 

Existují v podstatě dvě základní možnosti. Můžeme informační systém vyvíjet od 

začátku přesně na míru zadaným požadavkům, ale s vidinou velkých nákladů, dlouhé doby 

vývoje a chyb prvních pokusů, nebo můžeme informační systém koupit a přizpůsobit našim 

potřebám. Druhý způsob se nazývá customizace a stejně jako všechno ostatní má nejen své 

klady, ale taky zápory. 

Převzít nebo vyvíjet? Uživatelé dnes IS obvykle nevyvíjejí. Vývoj informačního 

systému i customizace jsou prováděné většinou specializovanými firmami a nikoliv přímo 

uživatelem. 
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Výhody a nevýhody customizovaného IS: 

(+) Menší nebezpečí, že dodavatel opustí trh, neboť customizovaný IS bývá obvykle 

podporován větší firmou. 

(+) Obsahuje know-how mnoha instalací, dodavatel většinou poskytuje přesné postupy pro 

zjišťování požadavku, instalaci, školení koncových uživatelů a oživování systému na místě. 

(+) Ověřeno na více instalacích, tudíž bychom měli být ušetřeni chyb prvotin a přebírat tak 

kladné zkušenosti. 

(+) Úspora nákladů na vývoj a především údržbu, což bývá zvláště u nákladů více než 

nezanedbatelná položka. 

(-) Neodpovídá přesně potřebám. To obvykle znamená menší účinnost a také vyšší náklady na 

reorganizace, které by jinak nemusely být nutné. 

(-) Stejný systém může být upravován i pro naši konkurenci, která tak má k dispozici stejné 

funkce a výstupy námi používaného systému, takže neposkytuje podstatnou výhodu před 

konkurencí. 

(-) Vyšší nebezpečí, že je IS založen na zastaralých technologiích. 

(-) U cizích systémů nedostatečná lokalizace – potíže s českou legislativou. 

(-) Obtíže s integrací produktů třetích stran a existujících aplikací. [11] 

 

1.5.3.1 Kategorie úloh v aplikační vrstvě 

 

Řešení aplikační vrstvy informačního systému lze realizovat několika možnými 

způsoby: 

Vývojem specializovaného jednoúčelového software  - rozsáhlé projekty podle 

potřeb konkrétního zákazníka, např. pro státní správu, bankovní aplikace, armádu nebo pro 

případ, kde vhodný aplikační software není k dispozici. Vyžaduje maximální bezpečnostní 

zajištění. 

Nákupem a instalací typového aplikačního software – minimální nároky na úpravy 

(customizace). Používá se pro relativně malé projekty, např. účetnictví pro samostatné 

podnikatele, projekty pro malé provozovny apod.. Nevyžadují žádné speciální metodologie 

ani nástroje. 

Komplexními projekty založenými na výběru velkých aplikačních software – 

jejich customizace, jejich vzájemné integraci, s event. dořešením a implementací těch částí 
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nebo modulů, které typový software nepokrývá nebo neodpovídá potřebám zákazníka. Tato 

situace je dnes naprosto převažující u středních a velkých průmyslových a obchodních 

podniků, dopravních společností, větších organizací cestovního ruchu. [6] 

 

1.5.4 Problémy počátečních etap vývoje a customizace informačního 
systému 

 Podceňování počátečních etap. 

 Neujasnění vedení projektu. 

 Organizační problémy – neujasnění cílů. 

 Tzv. syndrom dortu pejska a kočičky, kdy chceme všechno. 

 Nadbytečná přesnost. 

 Předčasné řešení technických problémů. 

 Zamlčené předpoklady, opominuté souvislosti. 

 Nedostatečná analýza dat. 

 Neřešená měřitelnost výsledků. 

 Určení termínů – chybný odhad potřeb jednotlivých fází realizace. [11] 

 

1.6 Určení požadavků na systém 

1.6.1 Tradiční metody 

1) Rozhovor – musí být pečlivě připraven: respondent musí být předem seznámen  

s povahou rozhovoru, může obdržet některé otázky k promyšlení nebo může být 

vyzván k přípravě určitých dokumentů, termín rozhovoru musí respondentovi 

vyhovovat, vypracuje se scénář otázek, přičemž tento se pak může dynamicky vyvíjet 

v závislosti na reakcích respondenta. 

 
Otázky pro rozhovor: 

 otevřené (nepředvídají se všechny možné odpovědi), 

 uzavřené (předem připravené odpovědi): 

 dvouhodnotově, 

 vícehodnotově, 

 stupnice, 
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 uspořádání položek do pořadí podle významu. 

 

Zásady při vedení rozhovoru: 

 nenaznačovat očekávanou odpověď, respondent se musí cítit svobodně při vyjádření 

svého názoru, 

 pozorně naslouchat – může se objevit zajímavá informace, 

 do 48 hodin provést revizi a doplnění poznámek z rozhovoru – oddělit fakta od 

názorů, poznamenat si nejasnosti (dá se upřesnit telefonicky či emailem), poděkovat 

respondentovi za jeho čas, 

 nesdělovat respondentovi určité detaily nového systému, které nejsou jisté, raději 

relativizovat, říci, že jeho vyjádření budou pečlivě analyzována, ale nyní je těžké říci, 

jaká bude podoba budoucího systému, 

 je třeba vyhledávat názory, jak by měl nový systém fungovat. 

 

2) Dotazníky – jsou na rozdíl od rozhovoru pasivní, jdou obvykle méně do hloubky, 

nejsou tak nákladné a časově náročné. 

Metody výběru respondentů:  

a) ti, kteří jsou připraveni ke spolupráci, 

b) náhodná skupina (každý n-tý, podle náhodných čísel), 

c) ti, kteří splňují určitá kritéria (např. užívají systém více než dva roky), 

d) stratifikovaný vzorek (několik kategorií respondentů, z nichž náhodný výběr). 

 

3) Skupinový rozhovor – problémem individuálního rozhovoru i dotazníků je nutnost 

řešit řadu protikladných, nekonzistentních informací – nutnost následného vyjasňování 

– to se může opakovat. Skupinový rozhovor probíhající najednou s více lidmi v tomto 

směru přináší určité výhody (lépe, když je veden více analytiky, jeden klade otázky, 

ostatní dělají poznámky či kladou doplňující otázky). Je efektivnější než série 

individuálních rozhovorů, umožňuje synergii plynoucí ze vzájemné výměny názorů 

mezi respondenty, dají se rozpoznat stanoviska s obecnou shodou a s rozdílnými 

pohledy. 

 

4) Pozorování – informace získané předchozími technikami nemusí být spolehlivé.  

Na druhé straně při pozorování se zachytí jen zlomek pozorovaného procesu, lidé při 
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pozorování mohou měnit své chování. Problémem je také určit, které lidi a které 

procesy pozorovat. 

 

5) Analýza písemných materiálů – zkoumají se veškeré dokumenty, které v organizaci 

existují a vztahují se k předmětu řešení – statut a organizační řád, podnikatelský plán, 

popisy práce, směrnice a ostatní interní normy, korespondence včetně interní, studie  

a dokumentace existujícího systému, formuláře (objednávky, faktury, dodací listy atd.) 

– nejlépe vyplněné. [3] 

 

1.6.2 Moderní metody 

Joint Application Design (JAD) – vznikla u firmy IBM na konci 70. let. Metoda je 

založená na společném setkání klíčových uživatelů, analytiků a manažerů. Podobá se tedy 

skupinovému rozhovoru, nicméně je specifická programem a strukturou rolí. Smyslem je 

zjistit požadavky na systém od všech rozhodujících zúčastněných. Setkání probíhá na místě 

mimo pracoviště a trvá podle povahy systému od čtyř hodin až po celý týden, dokud se 

nevyřeší vzájemné konflikty. 

Struktura účastníků: 

 řídící – organizuje a řídí zasedání, zkušený moderátor, je přísně neutrální, nezaujímá 

stanoviska, spíše dbá, aby byl dodržován program a řeší vzniklé konflikty, 

 uživatelé – klíčoví uživatelé budoucího systému, 

 manažeři, 

 sponzor – výše postavený pracovník reprezentující financování projektu, obvykle se 

účastní zasedání v jeho finální části, 

 systémoví analytici – nedominují procesu, spíše se učí od uživatelů a manažerů, 

 zapisovatel, 

 informatici – správci databází, programátoři, technik – konzultují technické  

problémy. [3] 

 

1.7 Nástroje pro podporu tvorby informačních systémů 

Původně bylo pro popis chodu stávajícího a návrh nového, případně racionalizaci 

staršího,  informačního systému používáno souvislého textu. S prosazením se strukturovaných 
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přístupů však začalo na významu nabývat grafické vyjádření a rovněž se standardizovaly 

některé metody a nástroje pro analýzu a návrh. Tento vývoj umožnil vznik prostředků, jejichž 

posláním je ulehčit analytickou a návrhovou práci a zvýšit tak její účinnost. Tyto prostředky 

se hromadně označují jako CASE (Computer Aires Software Engineering), programy pro 

počítačovou podporu tvorby systémů. 

Existuje několik úrovní řízení, na níž CASE pracují – některé ulehčují pouze základní 

činnosti, jako kreslení diagramů a editace textů, jiné pak zasahují až do programové části 

systému. Obecně je posláním CASE oprostit analytika-designéra od rutinních činností 

(kreslení grafů, hlídání konzistence v datovém slovníku, atd.) a umožnit mu soustředit se jen 

na řešení problému. 

CASE produkty se obvykle svou koncepcí váží k některé metodě analýzy a návrhu. 

Některé firmy dokonce vyvíjejí pro teoretickou základnu svých produktů vlastní metody.  

K  nejrozšířenějším patří produkty vycházející z Yourdonovy strukturované metody – např. 

Case/4/0 firmy MicroTool či S-Designor firmy Powersoft. [4]  

 

1.8 Yourdonova strukturovaná metoda 

Pro projektování informačních systémů existuje celá řada metodologií chápajících 

analýzu a návrh informačních systémů z různých hledisek. Mezi nejrozšířenější přístupy patří 

strukturovaná analýza a návrh, kde jednou z nejužívanějších je Yourdonova strukturovaná 

metoda (YSM). Tato metoda používá pro analýzu informačního systému několik modelů: 

Funkční model - vytvořený pomocí diagramů toků dat (DFD) a minispecifikací 

elementárních funkcí. 

Datový model – vytvořený pomocí diagramů entit a vztahů (ERD) a konceptuálního 

schématu dat. 

Model přechodů stavů – vytvořený pomocí diagramů přechodů stavů (STD). Tyto 

modely pak bývají doplněny ještě popisem všech dat ve slovníku dat. 

Pro modelování statických struktur systému – ať už struktury datové nebo funkční –

postačí využít datového a funkčního modelu. V těchto modelech se mapuje pouze statická 

struktura bez ohledu na čas, zatímco model přechodů stavů je založen na časovém průběhu 

činností systémů a zobrazuje jej pomocí diagramu přechodu stavů (STD).[7] 
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1.8.1 Funkční model 

Cílem funkčního modelu je popsat informační systém z hlediska dynamiky v datových 

tocích. Vyznačuje místa , kde datové toky vznikají, kterých funkcí se následně účastní (tzn. 

kde se transformují) a kde se pak ukládají. Pro zobrazení systému pomocí funkčního modelu 

se užívá dvou diagramů: 

Diagram funkční struktury (FSD) – znázorňuje hierarchii funkcí v rámci systému. 

Diagram funkční struktury začíná na nejvyšší úrovni a následně se dekomponuje na dílčí 

funkce systému až na elementární úroveň. 

Diagram toků dat (DFD) – graficky, formou sítě popisuje funkce popsané v FSD, 

které propojuje pomocí vazeb mezi nimi – tyto vazby představují toky dat. Základními 

konstruktory toků dat jsou: 

 Proces provádí transformaci dat, která vede k vyprodukování výstupu 

(transformace vstupu na výstup). Rozlišují se funkce datové a řídicí, každá 

funkce se značí kolečkem (či elipsou).  Datová funkce vyjadřuje: 

 fyzickou transformaci dat, tj. změnu reprezentace dat, 

 změnu stavu určité části dat, tj. změnu hodnot údajů, případně vznik 

nových údajů.  

Pro zvýšení přehlednosti diagramu je vhodné, aby každá funkce byla označena 

názvem, který vyjadřuje její podstatu a číslem desetinného třídění, které ji 

umožňuje jednoduše začlenit do hierarchické dekompozice funkcí. Toto číslo 

je složeno z čísla funkce bezprostředně nadřízené, do jejíhož rozkladu 

sledovaná funkce patří a z pořadového čísla v rámci  dané úrovně funkční 

dekompozice. 

 

 

 

 Terminátor (externí interface) - znázorňuje externí zdroj dat nebo místo určení 

dat (někdy se též nazývá externí entita nebo externí objekt). Vyjadřuje objekt 

v okolí systému, s nímž systém komunikuje. Může jít o osobu či skupinu lidí, 

oddělení, ale vždy vně modelovaného systému. Terminátor je součástí okolí 

systému a jeho činnost nelze systémem ovlivnit. Měl by mít výstižný název 

vyjadřující typ externího zdroje nebo místa určení (např. Finanční úřad, 

Zákazník, Dodavatel). 

 
Proces 

 
Terminátor 
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 Datastore (úložiště dat) - vyjadřuje data uchovávaná pro jejich pozdější použití. 

Může být implementován jako pole, obyčejný soubor, databázový soubor, 

šanon, kniha. Používá se všude tam, kde mezi jednotlivými procesy existuje 

časově zpožděné předávání dat. Název datastorů je většinou v množném čísle 

(Faktury, Objednávky, Číselník dodavatelů). Pro každý datastore musí 

existovat datový tok dovnitř i datový tok ven – datastore je pasivní a data se 

v něm nemohou ani sama generovat (datastore bez vstupu) ani nemůže být 

datastore konečným  příjemcem zpracovaných dat (datastore bez výstupu). 

 

 
 

 
 Datový tok - vyjadřuje přesun informací z jedné části systému nebo úlohy  

do jiné části systému nebo úlohy , nebo z okolí systému do systému nebo  

ze systému do jeho okolí. Je znázorněn šipkou, která naznačuje směr, kterým 

data „tečou“. Je možno použít i tok dat obousměrný (aktualizace dat). Datový 

tok musí mít jednoznačný obsah a musí být pojmenován (obsažen a popsán 

v datovém slovníku). Název datového toku musí přenášená data reprezentovat 

a jasně vyjadřovat jejich obsah (objednávka, dodací list, faktura). Datové toky 

neobsahují žádná řídicí data, ale pouze data, která jsou systémem 

zpracovávána (tok do systému nebo mezi funkcemi uvnitř systému) nebo 

propouštěna (tok ze systému k interface). [2] 

 
 
 
 
 
 

1.8.2 Datový model 

Pro grafické vyjádření datového modelu (datových objektů systému a vztahů mezi 

nimi) se využívá E-R digram - diagram entit a vztahů (Entity Relationship Diagram).  

Ve funkčním modelu jsou zobrazena data, ale chybí v něm informace o vzájemných vztazích 

mezi daty. Struktura dat a jejich vztahy mohou být tak složité, že je nutno je zprůhlednit  

a ověřit nezávisle na funkční struktuře, nezávisle na struktuře jejich zpracování. Výsledkem 

datového modelování je datový model, který odráží organizaci nebo její část z hlediska 
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potřebných dat (jejich struktury) a vztahů mezi nimi. Základními prvky datového modelu 

jsou: 

 Entita - jakýkoliv objekt, o kterém chce organizace uchovávat data. 

Představuje konkrétní věci, osoby, předměty (zboží, zákazník, doklad, 

budova), události nebo pojmy (norma materiálu na operaci, zásoba zboží na 

skladě). Vyjadřuje typ daného objektu a většinou má více výskytů. Název 

entity je v jednotném čísle, neboť pojmenovává typ (společné vlastnosti 

objektu). Zobrazuje se obdélníkem. Každá entita musí mít identifikátor, který 

představuje množinu atributů dané entity a atributů entit, ke kterým má daná 

entita vztah (atributy, přes které je realizován vztah mezi entitami). 

Identifikátor entity musí být: 

 jedinečný - jedna hodnota identifikátoru určuje jednoznačně právě 

jeden výskyt entity, 

 úplný - pro každý výskyt entity existuje právě jeden identifikátor, 

 minimální - neobsahuje žádné atributy navíc, v identifikátoru složeném 

z více atributů nelze nalézt takovou podmnožinu, která by byla 

jedinečná a úplná. 

 Atribut - ke každé entitě je vytvořen seznam všech jejích atributů, tedy 

elementárních datových prvků, které danou entitu blíže charakterizují.Atributy 

mohou mít různou volitelnost: 

 totální atribut má vždy hodnotu, existuje-li výskyt entity (např. kniha 

má vždy název), 

 parciální atribut nemusí mít hodnotu, pokud existuje výskyt entity 

(např. kniha nemusí mít uvedeného konkrétního autora – např. 

kolektiv). 

 Atributy mohou mít vzhledem k entitě různou kardinalitu 

 Kardinalita – vyjadřuje mocnost vztahu mezi výskyty entit: 

 Vztah 1:1 znamená, že k jednomu výskytu entity1 existuje právě jeden 

výskyt entity2. 

 Vztah 1:N znamená, že k jednomu výskytu entity1 existuje více 

výskytů entity2 a k jednomu výskytu entity2 existuje právě jeden 

výskyt entity1. 
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 Vztah N:M znamená, že k jednomu výskytu entity1 existuje několik 

výskytů entity2 a naopak. [2] 

 

1.9 Bezpečnost a ochrana dat 

O bezpečnosti informačních systémů a ochraně dat bylo během posledních několika 

let vydáno hodně knih. Samotné zabezpečení informačních systémů je tak složitá věc, že by 

se o ní dala napsat celá diplomová práce. Cílem této diplomové práce je však něco jiného, 

proto zde bude vysvětleno jen několik důležitých pojmů.  

 

1.9.1 Hodnocení bezpečnosti IS 

Normy pro hodnocení bezpečnosti IS slouží k několika účelům. Zákazník má možnost 

porovnat ze svého hlediska bezpečnost dvou systémů a rozhodnout se, do kterého bude 

investovat své peníze. Vývojář se zase může při vývoji systému držet přesně stanovených 

pravidel, které mu zajistí jakousi míru bezpečnosti jeho produktu. Nakonec odborný 

posuzovatel bezpečnosti systému může přesně podle norem postupovat při rozhodování  

o tom, jak je konkrétní systém bezpečný. 

Existuje několik norem, které se k hodnocení bezpečnosti používají. Je při tom jen na 

dané osobě (organizaci), které normy se budou při své práci držet: 

Americká kritéria TCSEC (Trusted Computer Systems Evaluation Criteria) vznikla 

pro potřeby americké armády, čemuž odpovídají požadavky, které jsou na systém kladeny. 

Kritéria TCSEC definují několik bezpečnostních tříd označených velkými písmeny latinské 

abecedy – třídy D, C, B a A, z nichž některé mají ještě podtřídy. Třída D slouží jako odpadní, 

certifikaci podle ní získá každý IS. Třída C slouží pro systémy s nepovinným řízením 

přístupu, třída B vyžaduje povinné řízení přístupu. Třída A je de facto třída B s formálními 

definicemi a důkazy. 

Evropská kritéria ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria) 

vznikla pro potřeby evropské obchodní sféry, nabízejí mnohem jemnější dělení 

bezpečnostních tříd. Pro zpětnou kompatibilitu s americkými kritérii jsou definovány třídy  

F-C1, F-C2, F-B1, F-B2 a F-B3 odpovídající třídám C1, C2, B1, B2 a B3 amerických kritérií. 

Dále existují třídy míry zaručitelnosti bezpečnosti, které stanovují prostředky, kterými má být 
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správné nasazení bezpečnostních funkcí ověřeno. Záruky se přitom pohybují od neformálních 

specifikací systému až po formální dokázané specifikace s důkladnými testy. 

Kanadská kritéria CTCPPEC (Canadian Trusted Computer Product Evaluation 

Criteria) představují poněkud jiný přístup k problematice bezpečnosti. Bezpečnostní funkce 

rozdělují do několika skupin, v každé skupině je několik funkcí. Podle toho, jak kterou 

bezpečnostní funkci systém zaručuje, se stanovuje úroveň zajištění této funkce. 

Společná Common Criteria vznikla harmonizací všech předchozích norem. Bohužel 

se jedná o dokument sepsaný spíše manažerským než inženýrským způsobem. V praxi se 

podle něj certifikuje jen zřídka a je otázka, zda a do jaké míry se někdy v budoucnu prosadí. 

[1] 

1.10  Ochrana dat 

Prvním úkolem je zajištění fyzické ochrany nosičů dat. Data jsou vždy uložena na 

nějakém nosiči, je nedůležité, zda se jedná o diskovou paměť, kazetopáskovou paměť nebo 

CD. Přístup k těmto datům (nosičům) by měl být omezen, nosiče je třeba chránit před dvěma 

nebezpečími: 

 Ochrana proti neoprávněným osobám - k nosičům dat by mělo mít přístup 

co nejméně osob. Důležité je zajistit vhodnými prostředky (zámky, ostraha, místnost 

bez oken apod.), aby se k nosičům opravdu nikdo fyzicky nedostal. 

 Ochrana proti přírodním živlům - nemenší nebezpečí hrozí ze strany 

přírodních živlů. Nosiče dat musí být uloženy v prostředí, které důsledky přírodních 

katastrof co nejvíce minimalizuje. Ke slovu se dostávají automatizovaná požární 

čidla, umístění systémů mimo dosah velké vody a podobně. [1] 

 

1.10.1 Ochrana přenášených dat 

Je s podivem, že většina používaných komunikačních protokolů není vůbec 

zabezpečená proti odposlechu nebo útokům, které jsou proti přenášeným datům podnikány. 

Zabezpečení by mělo být především nad následujícími činnostmi, pomocí daných 

zabezpečených protokolů: 

 Ovládání počítače – protokol secure shell (ssh). 

 Přenos souborů – protokol SecureFTP. 

 Webové stránky – protokol http. 
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 Elektronická pošta – šifrované spojení nad protokoly SSL. 

 Tunelování – protokol IPSec. 

 Bezdrátové sítě – standard Wi-Fi, zabezpečení minimálně pomocí hesla, 

případně certifikátu. [1] 

 

1.10.2 Ochrana připojených počítačů 

Další oblastí zabezpečení IS připojených k počítačové síti je zajištění jejich 

bezpečnosti proti útokům přicházejícím z vnějšího prostředí. 

Řadě problémů může předejít i dobře nakonfigurovaný a správně umístěný firewall. 

Podle použité technologie rozdělujeme firewally do tří skupin: 

 Jednoduchý IP filtr: funguje jako blokovač internetového provozu. Pracuje 

podle sady pravidel, která zakazují provoz na jednotlivých portech. Veškerý 

nezakázaný provoz je povolený – pro ošetření všech možných nebezpečí je nutné 

zakázat celou řadu portů. 

 Stavový IP filtr: povolí jakýkoliv průchod paketů z vnitrofiremní sítě směrem 

do internetu. Opačným směrem pak povolí jen ty pakety, které patří k nějaké zevnitř 

vyprovokované relaci. Pokud tedy uživatel z firmy naváže spojení například s FTP 

serverem, jsou propuštěny všechny pakety v obou směrech, které patří do této relace.  

 Proxy server: jedná se o program určený pro jeden konkrétní protokol, který 

filtruje pakety podle toho, která aplikace a na kterém portu s nimi pracuje. V praxi 

tak může mít jeden program přístup například k portu 110 (POP3 – stahování pošty), 

zatímco pro všechny ostatní programy je tento port tabu. [1] 

 

1.10.3 Škodlivý software a ochrana proti němu 

Ne každý program, který se na počítači vyskytuje, se snaží vyhovět potřebám 

uživatele. Existují dokonce programy s přesně opačným záměrem, souhrnně je označujeme 

jako škodlivý software (malware). Malware se dělí do tří základních skupin: 

Trojské koně: program tvářící se užitečně (systém pro pamatování PINů a hesel), na 

pozadí však ještě provádí něco nekalého. V řadě případů sbírá hesla zadaná uživatelem 

z klávesnice a jednou za čas posílá přes internet. Jiné programy zase sledují, jaké internetové 

stránky uživatel navštěvuje a servírují mu reklamu přesně podle jeho zájmů. 
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Viry: podobně jako jejich biologické protějšky, i počítačové viry se připojí k nic 

netušícímu nositeli. V případě, že je nositel otevřen, či spuštěn, spustí se i virus. Vyčkává 

v operační paměti počítače, napadá otevřené soubory, šíří se a škodí. 

Červi: na rozdíl od virů nepotřebují ke svému šíření hostitele. Jedná se o samotné 

programy, které ke svému šíření využívají především internet. Samy se rozešlou všem 

osobám v adresáři, často jako příloha e-mailové zprávy s lákavým názvem. 

 

K vyhledávání škodlivého softwaru slouží antivirové programy. Je zajímavé, že 

označení jim zůstalo i přesto, že vyhledávají kromě virů i mnoho jiných škodlivých programů. 

Antivirové systémy mívají řadu různých částí. Jedna slouží pro kontrolu souborů uložených 

na disku počítače, jiná je rezidentním scannerem, který kontroluje všechny otevírané soubory 

a soubory stahované z internetu, další zase kontroluje přílohy příchozí pošty. Pro serverové 

systémy jsou k dispozici antiviry kontrolující poštu přímo na poštovním serveru a stahované 

soubory přímo na firewallu. [1] 

 

1.10.4 Zálohování  

 Zálohování je mechanismus, při kterém jsou vybraná data ukládána na jiné médium. 

V případě zničení původního média jsou data obnovena ze zálohy. Z uvedeného vyplývá, že 

při jakékoliv obnově vždy část dat ztratíme – minimálně ta, která byla vytvořena od 

posledního zálohování. 

Snahou je tedy zálohovat co nejčastěji, samozřejmě pravidelně. Existují propracované 

systémy, které se o zálohování starají zcela automaticky, dokáží si stáhnout potřebná data, 

zašifrovat je, uložit na záložní médium apod. Dokáží dokonce zálohovat inteligentně, tzn. na 

zálohovací médium jsou ukládána pouze data, která se od poslední zálohy změnila. 

Velkým problémem těchto zařízení je práce se záložními kopiemi – dost často 

zůstávají v zařízení, které je většinou zcela nevhodně umístěno hned vedle serveru, jehož data 

zálohuje. Kromě toho mají uživatelé sklon na taková zařízení až nezdravě spoléhat. Chybí pak 

jakákoliv kontrola správné činnosti. [1] 
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2 Analýza současného stavu 

 
Zemědělská akciová společnost (ZAS) Nivnice vznikla transformací bývalého 

zemědělského družstva ZD Nivnice, jehož se stala nástupnickou organizací. Do obchodního 

rejstříku u Krajského soudu v Brně byla zapsána dne 9. února 1993 a v současné době má 504 

akcionářů.  

 

2.1 Charakteristika společnosti 

ZAS Nivnice je typický zemědělský podnik, který obhospodařuje cca 1937 ha 

zemědělské půdy.  Předmětem podnikání je podle zákona o účetnictví rostlinná a živočišná 

výroba, myslivost a související činnosti. 

V rostlinné výrobě se zaměřuje především na pěstování obilnin - potravinářské  

a krmné pšenice, dále krmného a sladovnického ječmene, ovsa. Z dalších plodin jsou  

ve výrazné míře zastoupeny kukuřice (ať na siláž, LKS nebo zrnová), řepka, slunečnice  

a víceleté pícniny. Společnost působí v rámci CHKO Bílé Karpaty, kde v první zóně 

obhospodařuje  

7 ha zemědělské půdy.  

V živočišné výrobě jde především o produkci syrového kravského mléka - ročně 

přibližně 8.500.000 litrů, které vyprodukuje stádo 850 dojnic holštýnského plemene. 

Společnost má též chov prasat  (roční produkce vepřového masa je cca 650 tun při základním 

stádě 320 prasnic), jenž se stává nevýdělečným a společnost se snaží o jeho zrušení.  

Další aktivity společnosti jsou výrazně okrajové, ať jde o obchodní činnost  

či maloobchodní prodejnu masa a uzenin. 
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2.1.1 Identifikační znaky společnosti 

 
Logo společnosti 

 

 
 
 

Adresa společnosti 

Brodská 624 

610 021 

687 51 Nivnice 

 

Komunikační kanály 

Tel.: +420 572 693 151  

Fax: +420 572 693 230 

E-mail: zasnivnice@iol.cz 

www: web.iol.cz/zas.nivnice.cz 

 

2.1.2 Rozdělení kapitálu společnosti 

Zemědělská akciová společnost Nivnice má základní kapitál ve výši 67.948.000,- Kč,  

jenž je rozdělen na akcie na jméno následujícím způsobem: 

2.388 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 

1.186 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 

77 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 

46 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč 
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2.1.3 Společnost v roce 2009 a cíle na rok 2010 

Rok 2009 byl pro společnost velmi obtížný, byl to jeden z nejtěžších roků v její 

osmnáctileté historii.  Společnost sice dosáhla rekordně vysokého zisku, který činil po 

zdanění 13.063 tis. Kč, ovšem pouze díky tomu, že se zisk zvýšil o rozdíl mezi tvorbou rezerv 

na opravy majetku a rozpouštění rezerv tvořených v minulých letech, který činil  

19.217 tis. Kč.  Celkové výkony společnosti činily částku 96.577 tis. Kč. Vývoj výkonů 

ovlivnily následující faktory: 

1. Vysoká produkce a vysoké prodeje mléka ve výši 8.402.388 litrů byly dosaženy 

díky dojivosti 27,23 litrů za den při průměrném stavu 859 dojnic, průměrná prodejní cena 

mléka činila pouze 5,82 Kč za litr, což přestavuje meziroční pokles ceny o 30,5%, tedy  

2,55 Kč na každý litr! Až koncem roku 2009 se začala výkupní cena mléka zvolna zvedat  

a společnost věří v růst až na požadovanou úroveň okolo 8,- Kč na litr. Meziroční výpadek  

v tržbách v stěžejní komoditě firmy tedy činil cca 21,5 mil. Kč, což má na hospodaření 

společnosti významný vliv. 

2. V rostlinné výrobě byla situace obdobná - ceny potravinářské pšenice, 

sladovnického ječmene, řepky a zrnové kukuřice byly ještě nižší než v roce 2008 a z toho 

důvodu není žádná tržní plodina zisková. Část produkce se bude prodávat až v roce 2010, kdy 

se dá následující cenový vývoj velmi těžko odhadnout. 

3. V roce 2009 se rozhodlo o dočasném ukončení chovu prasat, tohoto cíle bylo  

ke konci roku 2009 takřka dosaženo, poslední prasata se prodala v průběhu ledna až února 

2010. Zaměstnanci z chovu prasat přešli na jiná pracoviště a byla tak vyřešena přirozená 

obměna kolektivu pracovníků.  

4. V roce 2009 byl také zahájen provoz Bioplynové stanice Nivnice s kogenerační 

jednotkou o výkonu 536 kW. Po počátečních problémech s náběhem rutinního provozu se 

podařilo stanici stabilizovat na vysokém výkonu a ta v roce 2009 vyrobila 3.313 MWh 

elektrické energie, z níž bylo prodáno do sítě 2.220 MWh, zbytek spotřebovala společnost. 

Bylo dosaženo tržby za elektrickou energii ve výši 11.980 tis. Kč a zároveň bylo dosaženo 

úspory ve výši 1.911 tis. Kč, kdy společnost takřka nemusela pro její provoz elektřinu 

nakupovat. Na výstavbu Bioplynové stanice byla obdržena dotace z Programu rozvoje 

venkova ve výši 16.767 tis. Kč. 
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Přehled celkových výkonů společnosti za rok 2009 roztříděných do grafu: 

Výkony společnosti

25 040,09 tis. Kč; 
26%

57 645,91 tis. Kč; 
60%

13 891 tis.Kč; 
14%

Živočišná výroba (mléko) Rostlinná výroba Ostatní
 

Graf 2-1 Výkony společnosti ZAS Nivnice 2009 

 

Provozní zisk činil  18.358 tis. Kč, což je takřka dvakrát více než v roce 2008, 

ovlivněno zejména tvorbou a rozpouštěním rezerv na opravy majetku, jak je uvedeno výše. 

Finanční výsledek hospodaření se zhoršil o 1,6 mil. Kč, což je dáno zejména úrokem  

z úvěru na pořízení bioplynové stanice, jehož výraznou část však společnost ve výši dotace  

v listopadu 2009 splatila a tím spolu se stále nižšími úrokovými sazbami je dán předpoklad, 

že se finanční výsledek hospodaření bude v roce 2010 zlepšovat..   

Společnost i v dané obtížné situaci výrazně investovala, odpisy byly téměř 23 mil. Kč. 

Nejvýznamnějšími investicemi v roce 2009 byla Bioplynová stanice, která byla v květnu 2009 

zkolaudována, rekonstrukce vytápění a investice do nákupu pozemků a modernizace 

strojového parku společnosti.  

Zadlužení společnosti se zejména díky splátce úvěru na BPS z dotace PRV snížilo  

o 23.480 tis. Kč. Veškeré úvěry jsou dlouhodobé a společnost i při nepříznivé ekonomické 

situaci je dluhově stabilní a není ohroženo splácení dlouhodobých úvěrů, společnost je 

schopna pro jejich splácení tvořit dostatečné zdroje. 

Akciová společnost nenabyla v průběhu roku 2009 žádné vlastní akcie. Do termínu 

sestavení roční účetní závěrky nenastaly žádné závažné skutečnosti, které by výrazně změnily 

stav majetku a závazků.  
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2.1.3.1 Závod 01 - Rostlinná výroba 

Výroba podle jednotlivých plodin 

Plodina 2009 Plán 2010 
jednotky ha výnos ha výnos tuny tis.Kč 
pšenice ozimá 414 6,7 615 6,00 3690 12177 
ječmen ozimý 56 5,8     
ječmen jarní 154 4,3 149 5,50 820 2460 
řepka ozimá 178 3,2 181 3,50 634 4438 
pšenice GPS         42 22,0 0 0,00 0 0 
kukuřice zrno 71 10,6 108 10,00 1080 3240 
kukuřice siláž 291 63,0 251 60,00 15060 4518 
kukuřice LKS 73 20,3 70 19,00 1330 1463 
kukuřice vlhké zrno 34 10,7 70 13,00 910 1729 
TTP 156,3 10,4 159 16,00 2400 864 
trávy na orné půdě   44 20,00 880 317 
vojtěška 420 52,4 403 45,00 18135 3627 
hrách 32 3,1 12 4,00 48 240 

Tab. 2-1 Rostlinná výroba 

 

Plánované cíle byly překročeny o 3,82% a středisko díky nízkým tržním cenám bylo 

ve ztrátě 9.890 tis. Kč 

2.1.3.2 Závod 02 - Živočišná výroba 

Ukazatele produkce a tržeb závodu 

Kategorie 2009 Plán 2010 
jednotky přír. produk. tržby stav přír. produk. tržby 
dojnice - mléko 27,23 8539 48860 850 26,75 8300 48134 
jalovice do 6 měs. 0,89 91,7 *** 270 0,89 88 *** 
býci do 6 měs. 1,07 15,9 1502 40 1,07 16 1420 
mladé jalovice 0,69 103,7 292 380 0,69 96 360 

Tab. 2-2 Živočišná výroba 

*** jalovice do 6 měsíců nejsou na prodej a nejsou z nich tržby 

 

V roce 2009 dosáhl závod ztráty 9,444 tis. Kč. Ukazatele u chovu prasat nejsou  

v tabulce za rok 2009 uváděny s ohledem na postupné přechodné ukončování chovu. Cíle  

v roce 2010 - v mléce při zachování úrovně dojivosti zvýšit složky mléka (bílkovinu a tuk). 
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2.1.3.3 Závod 03 - Správa 

Správa podniku dosáhla zejména vzhledem k účtování rezerv velmi vysokého zisku. 

Do tohoto závodu spadá též vytápění objektů, prodejna masa a uzenin, bourárna pro přímý 

prodej a vaření v kuchyni pro zaměstnance. Prodejna masa a uzenin byla v roce 2009 v zisku 

téměř 300 tis. Kč. 

 

2.1.3.4 Závod 04 – Bioplynová stanice 

Tento závod vyrábí elektrickou energie pro prodej do sítě a pro vlastní spotřebu celé 

Zemědělské akciové společnosti Nivnice (s výjimkou Horní farmy). Výrobní parametry jsou 

popsány výš. Preventivní údržbou a správným managementem bioplynové stanice je nutno 

dosáhnout trvalého vysokého výkonu, což se prozatím daří. Také je třeba zajistit dostatečné 

množství kukuřičné siláže (7,2 tis. tun) a zvládnout v provozech  skotu nastýlání  separátem 

z digestátu (tuhý zbytek z hnoje, který splňuje kvalitativní požadavky vyhlášky  

o biologických metodách zpracování biologicky rozložitelných odpadů). Závod dosáhl v roce 

2009 zisku 3.002 tis. Kč. 

 

2.1.3.5 Dceřiná společnost ZAS Bio 

Stoprocentní dceřiná společnost ZAS Bio s.r.o. v roce 2009 obchodovala s jatečními 

prasaty a dosáhla čistého zisku 2 tis. Kč. Její chod je bezproblémový, s ohledem na ukončení 

obchodování s prasaty v průběhu roku 2010 se bude dále řešit její další perspektiva. 

 

 

2.1.3.6 Cíle pro rok 2010  

Základním cílem společnosti je zachování její stability a ziskovosti, čehož chce 

dosáhnout dobrým provozem bioplynové stanice, kvalitním chovem skotu a efektivní 

rostlinnou výrobou. Cíle by se mělo podařit dosáhnout i pomocí nových investic, které se 

plánují: modernizace chlazení mléka, dostavba mléčné farmy, racionalizace informačního 

systému, dobudování nových sil na cca 2.700 tun zrnin, dobudování vytápění odpadním 

teplem z BPS i na závod živočišné výroby a výstavba nové koncové jímky na cca 6000 m3. 
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Plánované základní ekonomické ukazatele 2010: 

 produkce rostlinné výroby: 35.073 tis. Kč 

 tržby živočišné výroby:  52.974 tis. Kč 

 tržby za vlastní výrobu a služby celkem: 109.647 tis. Kč 

 tržby z obchodní činnosti: 5.600 tis Kč 

 mzdové náklady celkem: 18.500 tis. Kč 

 účetní zisk a.s. celkem: 7.000 tis. Kč 

  

Společnost i přes velmi složitou situaci v zemědělství nejen v ČR, ale i v celé Evropě, 

je stabilní a výkonná a má vytvořenu celou řadu dobrých předpokladů pro dlouhodobé 

úspěšné fungování. 

 

2.2 Hardwarové vybavení 

Ve společnosti ZAS Nivnice existuje malá počítačová síť (P2P), kterou používá 

vedení firmy, účetní, agronom, ekonom a zootechnici. Tato síť je vytvořena spojením 10-ti 

počítačů, které jsou propojeny síťovým kabelem. Všechny počítače mají připojení na internet. 

Není zde žádný funkční řídící server. Tudíž lze v síti pracovat pouze přímo v kancelářích 

firmy a nikoli například z domu nebo z cest. Každý počítač má svoji tiskárnu, což je poměrně 

neefektivní a nákladné. Jsou zde používány 2 typy počítačových sestav. 7 počítačů, jež 

používají všichni pověření pracovníci kromě vedení společnosti má následující sestavu: 

PC sestava: 

- procesor Intel® Celeron® 2.02GHz 

- grafická karta NVIDIA GeForce FX 5200 

- operační paměť 1GB DDR1 

- pevný disk Samsung 80GB SP0812N 

Příslušenství: 

- monitor CRT 17" Hyundai 

- multifunkční inkoustová tiskárna Canon Pixma MP140  
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Následující 3 počítačové sestavy používá vedení firmy: 

PC sestava: 

- procesor Intel Celeron Dual-Core E3200 (2.4 GHz, FSB 800 MHz,  

1 MB L2 cache) 

- grafická karta VIDIA G210 512MB DDR2 

- operační paměť 2 GB DDR2 

- pevný disk Seagate Barracuda 7200.12 3.5" 250GB ST3250318AS 

Příslušenství: 

- monitor LCD 19" LG L1492PP-SS 

- multifunkční inkoustová tiskárna Canon Pixma MP270 

 

2.3 Softwarové vybavení 

V počítačích společnosti je jako operační systém nainstalován Windows XP 

Professional. Přihlášení do počítačové sítě probíhá pomocí přihlašování ve Windows, na 

základě jména a hesla. Dále je zde nainstalován a používán kancelářský balíček OpenOffice, 

který obsahuje nástroje pro psaní textových dokumentů, práci s tabulkami, tvorbu prezentací, 

kreslení obrázků a práci s databázemi a pokryje téměř všechny oblasti kancelářských činností. 

Dokáže nahradit většinu produktů Microsoft Office,  navíc je s ním plně kompatibilní, je 

zdarma, společnost ZAS Nivnice má však zakoupeno 5 licencí. Uživatelé PC ve společnosti 

ZAS Nivnice nejčastěji používají z balíčku OpenOffice: 

Calc - představuje vyspělý tabulkový kalkulátor, který je alternativou k programu 

Microsoft Excel. Lze jej tedy použít pro tvorbu tabulek až po komplexní soustavy 

propojených dat se vzorci a funkcemi. Jednoduchým způsobem se dají z podkladových dat 

vytvářet grafy, které lze vybírat z množství předpřipravených vzorů několika kategorií. 

Writer - plní v balíku OpenOffice úlohu textového procesoru (odpovídá programu 

Word z MS Office). Lze jej použít pro vytvoření jednoduchého dopisu až po snadné psaní 

knih s grafikou, obrázky apod. 

Impress - plní v OpenOffice funkci prezentačního nástroje podobně jako Powerpoint 

v MS Office. Lze s ním snadno a rychle vytvářet jednoduché i složitější prezentace, na výběr 

je řada šablon, animačních a přechodových efektů. 

Dále je na počítačích nainstalován program Finance od společnosti Profex. Je 

provozován jako zcela samostatný modul, obsahující vedle komplexního zpracování 
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účetnictví i skladovou evidenci a evidenci hmotného investičního majetku. Program je 

poměrně zastaralý, nicméně zvládá následující úkony: 

 přijaté a vystavené faktury s možností automatického odpisu ze stavu skladu, 

 dodací listy, objednávky s možností vazby na fakturaci, 

 banku, pokladnu, všeobecné účetní doklady, 

 DPH včetně daňového přiznání pro čtvrtletní i měsíční plátce, 

 kalkulační listy, nabídky, dodací listy, objednávky, 

 skladovou evidenci s přímou návazností na dodací listy, pokladnu, fakturaci, 

 evidenci majetku, 

 účetnictví včetně statistických výkazů a příloh k roční závěrce (rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát, cash flow), 

 rozborové sestavy pro efektivní řízení podniku - měsíční a roční výsledovky  

v definovatelném členění a úrovni součtování, 

 umožňuje export dat i výsledků zpracování do tabulkových procesorů (např. 

Excel, Lotus, Quattro Pro, Kalk 602 apod.)  

 

2.4 Práce s dokumenty 

Přesto, že společnost ZAS Nivnice má nainstalovaný výše zmiňovaný program 

Finance, tak většinu úkonů stále vykonává ručním způsobem.  

Většina dokumentů důležitých pro běh společnosti (přijaté i vystavené faktury, 

pokladní doklady, objednávky apod.) se stále zakládá do šanonů, které jsou umístěny 

v prostorách budovy, v níž se nacházejí kanceláře.  

Budova je zabezpečena pomocí elektronického zabezpečovacího systému s alarmem 

napojeným přímo na Policii České Republiky. Dále je zde neustále přítomen vrátný, jenž 

během noci několikrát za noc celý objekt prochází.  

Bezpečnost tištěných dokumentů by proto měla být zajištěna poměrně kvalitně. Avšak 

práce s nimi není až tak pohodlná. Vždy pokud chce někdo ze zaměstnanců nebo z vedení 

firmy nahlédnout do nějakého dokumentu, musí si jej v šanonech vyhledat. Nelze tak učinit 

přímo z počítače v kanceláři případně z domova či cest.  
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2.4.1 Řízení dokumentů 

Postup řízení dokumentů je zpracován jako samostatná směrnice S-02, kde jsou 

popsány: 

 Tvorba a schvalování dokumentů před jejich vydáním 

 Přezkoumávání dokumentů 

 Způsob identifikace změn a identifikace aktuálního stavu 

 Způsob distribuce a seznamování s dokumenty v místech používání 

 Způsob identifikace a řízení dokumentů externího původu 

 Způsob zabránění neúmyslného používání zastaralých verzí dokumentů  

a jejich uchovávání 

2.4.2 Řízení záznamů 

Společnost ZAS Nivnice vytvořila samostatnou směrnici S-03 (dokumentovaný 

postup) určující způsob řízení záznamů. Je zde popsán způsob identifikace, označování, 

archivace, ochrany a skartace záznamů, které jsou nutné k podání důkazu o fungování, 

efektivnosti a vývoji integrovaného systému jakosti a EMS, tedy jako důkaz pro prokazování 

shody se specifikovanými požadavky.  

Záznamy vznikají na všech úrovních procesů a každý záznam má svoje opodstatnění. 

Informační hodnota záznamu musí být vyhodnocována a analyzována a záznam uchováván. 

Analýza záznamů poskytuje důležité vstupní informace pro opatření k nápravě, trvalé 

zlepšování a trendy v ukazatelích jakosti. Jsou stanoveny lhůty archivace záznamů  

a vypořádání pro jednotlivé záznamy.1 

2.4.3 Interní komunikace 

Úkolem interní komunikace je zabezpečit předávání a vyřizování informací, 

záznamů, údajů na všech úrovních a pozicích ve společnosti. Interní komunikace je  

ve společnosti ZAS Nivnice zabezpečována především prostřednictvím systému vnitřní pošty 

(intranetu) a dále nástěnkou, která je umístěna u vstupu do společnosti.  

Význam interní komunikace roste zejména v exponovaných termínech, v řešení 

připomínek, stížností, reklamací, operativním řízení, změnách v informacích a záznamech  

a předávání záznamů pro další vyhodnocení a zpracování.1 

 
                                                
1 Převzato z interních dokumentů společnosti ZAS Nivnice 
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2.5 Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Společnost je řízena ředitelem, 

kterého jmenuje a odvolává představenstvo akciové společnosti. Představenstvo je statutárním 

orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech 

společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady. 

Společnost ZAS Nivnice je řízena tak, aby dosahovala vytyčených cílů, stanovených výrobně 

finančním plánem a environmentálním plánem pro každý hospodářský rok. Všichni 

zaměstnanci jsou si vědomi odpovědností a pravomocí na svém pracovním místě, které jsou 

popsány v uzavřených pracovních smlouvách a u vedoucích pracovníků v pracovních 

náplních. Ve společnosti ZAS Nivnice je stanoveno následující zastoupení:2 

Ředitel společnosti řídí provozní, obchodní a finanční chod společnosti, je nadřízen 

vedoucím odborných útvarů. V případě jeho nepřítomnosti je zastupován ekonomem 

společnosti. 

Ekonom společnosti je zároveň představitelem vedení integrovaného systému jakosti 

a EMS (PVIS). Řídí ekonomický a správní úsek společnosti, metodicky řídí veškerou 

ekonomickou agendu firmy. Je nadřízený pracovníkům ekonomického útvaru a zastupuje 

ředitele společnosti. Ekonoma společnosti zastupuje hlavní účetní. 

Hlavní účetní zpracovává veškerou účetní a daňovou evidenci společnosti, zastupuje 

ekonoma a. s.. V případě nepřítomnosti je zastoupena ekonomkou středisek. 

Ekonomka střediska je zastupována hlavní účetní, příp. ekonomem společnosti  

a sama zastupuje hlavní účetní. 

Agronom společnosti řídí středisko rostlinné výroby, dále veškeré polní práce  

a provoz mechanizace společnosti. Je zastupován mechanizátorem společnosti. 

Zootechnici úseku chovu prasat a skotu řídí střediska chovu prasat a skotu 

Ekolog koordinuje procesy potřebné pro chod environmentálního managementu 

společnosti. Jeho činnost je podřízena představiteli vedení pro jakost a environmentální 

management. 

Mechanizátor koordinuje činnost údržby, dohlíží na technický stav vozidel a strojů 

vzhledem k možnému ohrožení životního prostředí. 

 

 

 
                                                
2 Převzato z interních dokumentů společnosti ZAS Nivnice 
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Obr. 2-1 Organizační struktura 
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2.6 Procesy ve společnosti 

Společnost ZAS Nivnice identifikovala následující procesy a byla určena jejich 

posloupnost a vzájemné působení těchto procesů. 

 

1. Nákup materiálu a služeb 

1.1 Nákup krmiv 

1.2 Nákup osiv 

1.3 Nákup umělých hnojiv 

1.4 Nákup chemikálií, postřiků, 

konzervantů 

1.5 Nákup veterinárních léčiv 

1.6 Nákup inseminačních dávek 

1.7 Nákup ostatního materiálu 

1.8 Nákup služeb a energií 

2. Výroba 

2.1. Výroba polních plodin 

2.1.2 Setí polních plodin 

2.1.3 Ošetřování polních plodin  

v průběhu vegetace 

2.1.4 Sklizeň polních plodin 

2.1.5 Posklizňová úprava 

 

2.2. Výroba mléka 

2.2.1 Reprodukce krav a jalovic 

2.2.2 Ošetřování skotu 

2.2.3 Dojení mléka 

2.3. Výroba jatečních vepřů a selat 

pro další chov 

2.3.1 Reprodukce prasnic a prasniček 

2.3.2 Péče o selata do odstavu 

2.3.3 Péče o selata v předvýkrmu  

a prasata ve výkrmu 

 

3. Skladování hotových výrobků 

3.1 Skladování zrnin a olejnin 

3.2 Skladování pícnin (siláž, senáž) 

3.3 Skladování mléka 

3.4 Ustájení jatečních zvířat  

 

4. Odbyt, prodej výrobků 

4.1 Odbyt rostlinných výrobků 

4.2 Odbyt mléka 

4.3 Odbyt jatečního a plemenného 

dobytka 

 
Tab. 2-3 Procesy ve společnosti 
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Struktura procesů 

 
 
 
 
 
 Obr.2-2 Struktura procesů 
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Vzájemné propojení procesů 

 
Obr.2-3 Vzájemné propojení procesů 
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2.7 Požadavky vedení společnosti na racionalizaci IS 

Vedení společnosti ZAS Nivnice požaduje zlepšení chodu, fungování a celkový stav 

jejich dosavadního informačního systému. Racionalizace nynějšího informačního systému 

bylo s vedením společnosti několikrát konzultováno a byly vytvořeny požadavky, které by 

měli být v konečném důsledku splněny pro lepší a bezpečnější běh informačního systému, 

jenž by více vyhovoval dnešní moderní době, potřebám vedení a všem uživatelům 

informačního systému společnosti.   

 

Požadavky: 

 Počítačová síť a technické vybavení – požadavek na vylepšení současné 

počítačové sítě. Nynější stav by se brzy stal nevyhovujícím. Počítačová síť 

s architekturou P2P (peer to peer) a většina počítačů je zastaralá. Je 

požadováno zavedení architektury klient/server a obměna sedmi starších 

počítačových sestav. 

 WWW stránky – požadavek na úpravu www stránek. Stávající www stránky 

jsou sice vyhovující, ale je požadováno profesionální zpracování a případná 

vylepšení . 

 Vlastní doména – požadavek na novou doménu. Společnost nyní hostuje na 

doméně: web.iol.cz/zas.nivnice.cz. Pro lepší propagaci společnosti v rámci 

internetu vznikl požadavek na vlastní doménovou adresu. 

 Poštovní schránky – požadavek na vytvoření e-mailových schránek pro 

zaměstnance. Většina zaměstnanců má svoji schránku, která jsou ale zároveň 

jejich osobními schránkami. Jsou požadovány jednotné, firemní e-mailové 

schránky (např. @zasnivnice.cz)  

 Správa dokumentů – požadavek na digitální správu dokumentů. Dokumenty 

jsou zpracovávány v papírové formě. Pro rychlejší a přehlednější přístup 

k dokumentům vznikl požadavek na převedení dokumentů do elektronické 

podoby. 

 Evidence půdy – požadavek na evidenci pozemků. Vzhledem k tomu, že 

společnost pozemky nejen vlastní, ale také si je najímá vznikl požadavek na 

získání aplikace, která by zjednodušovala a zpřehledňovala evidenci půdy. 
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3 Návrh řešení 

V této části bude představen návrh řešení racionalizace informačního systému. Na 

základě výše uvedených požadavků vedení společnosti ZAS Nivnice na racionalizaci jejich 

informačního systému zde bude navrhnuto řešení všech požadavků, které by usnadnily  

a urychlily práci vedoucích pracovníků společnosti, ale i funkčnost a využitelnost celého 

informačního systému. 

Bude představen způsob jakým lze dané požadavky vedení vyřešit. Dále budou 

představeni dodavatelé, kteří by byli schopni jednotlivá navrhovaná řešení požadavků 

nainstalovat, namontovat či jinak zakomponovat do informačního systému podniku. 

V neposlední řadě bude také určena cena, za kterou lze dané požadavky pořídit a u některých 

požadavků budou navrhnuta také jejich alternativní řešení. 

 

3.1 Počítačová síť 

Pro zlepšení počítačové sítě je zvolena architektura klient/server. Klient/server je 

síťová architektura, která odděluje klienta (často aplikaci s grafickým uživatelským 

rozhraním) a server, kteří spolu komunikují přes počítačovou síť. Klient-server aplikace 

obsahují jak klienta, tak i server. Opakem architektury klient-server je Peer-to-peer, jenž má  

společnost zavedenou, ale jako lepší se jeví právě architektura klient/server. 

 
Obr. 3-1 architektura klient/server 
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Architektura klient/server bude řešena nákupem centrálního serveru a jednotlivé 

pracovní stanice k němu budou připojeny pomocí UTP kabelů. 3 výše zmíněné počítačové 

sestavy jenž používá vedení společnosti (viz. 2.3 hardwarové vybavení) si společnost ponechá 

v nezměněné podobě, jelikož jsou stále velmi dobře vyhovující. Dalších 7 pracovních stanic 

bude zakoupeno nových, neboť stávající se stávají nevyhovujícími. Dodavatelem řídícího 

serveru i nových počítačových sestav bude společnost Alfa Computer.  

Aby nedošlo ke ztrátě dat při výpadku proudu, tak server bude mít své zařízení UPS, 

aby byla zajištěna souvislá dodávka elektřiny nejméně po dobu nezbytně nutnou pro uložení 

rozpracované práce. 

 Na serveru bude nainstalován operační program Windows Server. Systém Windows 

Server 2008 představuje pokročilý operační systém Windows Server, navržený pro podporu 

nové generace sítí, aplikací a webových služeb. Pomocí systému Windows Server 2008 je 

možné vyvíjet, distribuovat a spravovat komfortní uživatelská prostředí a aplikace, zajišťovat 

zabezpečenou síťovou infrastrukturu a zvyšovat technologickou vyspělost a hodnotu 

organizace. Na jednotlivých pracovních stanicích bude nainstalován operační systém 

Windows XP Professional, případně Windows 7. 

Zabezpečení počítačové sítě bude zajištěno pomocí  Avast Standard Suite. Zakoupeno 

bude 10 + 1 licencí (pracovní stanice  + server). Tato poskytuje důkladnou antivirovou 

ochranu pro servery a pracovní stanice postavené na systému Windows. 

Kabeláž bude použita z existující sítě. Montáž a instalace jednotlivých komponent 

bude provedena vlastními zdroji. 

Zálohování bude probíhat pomocí zálohovacího SW, který je přiložen k balení 

serveru. Pomocí tohoto SW se budou data zálohovat každý týden na externí disk a tento se 

bude ukládat mimo kanceláře.  
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3.1.1 Centrální server 

 Synology DS710+ Disc Station 

 

 
Obr. 3-2 Centrální server 

 
 

DS710+ je vysoce výkonný 2-diskový škálovatelný Hot-swap NAS server pro firemní 

nasazení. Řešení ukládání a sdílení dat pro náročné aplikace s podporou virtualizačních 

platforem, Windows ADS, iSCSI, 256-bit kódováním a propracovanými mechanismy 

expanze kapacity. Tento má velkou nabídku funkcí (zabezpečovací stanice - IP kamery, 

web/mail server, media server, Wake on LAN...), jenž se může hodit v budoucnu při dalším 

vylepšování informačního systému. Možnost rozšíření o dalších 5 disků expanzním boxem 

DX510. [10] 

 

3.1.1.1 Integrace serveru do podnikového prostředí  

DS710+ je kompatibilní s Windows ADS a NT4 Domain. Windows ADS (Active 

Domain Support) přináší významnou úsporu při správě uživatelských účtů. Uživatelé 

Microsoft domény tak mohou okamžitě využívat svoje existující jména a hesla k přístupu na 

NAS server. DS710+ poskytuje i implementaci iSCSI, kdy lze NAS efektivně využít jako 

sdílené úložiště pro virtualizační prostředí VMware clusteru, Windows serverů (podpora 

Microsoft Hyper-V) a Citrix XenServer. Použití pro tyto virtualizační platformy snižuje 

celkové náklady implementací, zvyšuje dostupnost dat a je ideální pro resortní ukládání  

a sdílení dat i pokročilé serverové aplikace. Sdílení přes iSCSI pracuje přitom paralelně  

s dalšími funkcemi NAS. Ve srovnání s nákladným Fibre Channel SAN je SMB řada 
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Synology NAS zajímavou alternativou za více než přijatelnou cenu a s výrazně nižšími 

náklady na instalaci i správu. [10] 

 

3.1.1.2 Parametry serveru 

Procesor   CPU 1.67 GHz, 64bit@DDR800, s pohyblivou čárkou 

Paměť RAM   1 GB 

Počet 3.5" pozic vnitřních 2 

Rozhraní   SATA 

Kapacita pevného disku 4 TB (2 x 2 TB)  

Indikace stavu   LED diody 

USB port   3x USB 2.0 

Zálohování Network Backup, Local Backup, Computer Backup, 

Time Machine Backup (Mac), USBCopy 

Spotřeba energie  31 W (provoz), 17 W (hibernace) 

Hlučnost 26 dB 

Napájení AC 100-240 V, 50-60 Hz 

 

3.1.2 Záložní zdroj 

Trust Management PW-4130M 1300VA 

 
 Obr. 3-3 UPS – záložní zdroj 
 

Zařízení zajišťující nepřerušený zdroj napájení (UPS), který udrží server v provozu,  

i když je hlavní napájení vypnuté. Záložní doba této UPS je až 70 minut pro uložení 

důležitých dat a ochranu před poškozením hardwaru. Poskytuje také ochranu proti obvyklým 

problémům s napájením, jako je podpětí a přepětí.Má 4 chráněné výstupy pro počítač, 

monitor a další důležitá periferní zařízení. 
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3.1.3 PC sestavy 

Hlavní účetní a mechanizátor si plně vystačí se základními kancelářskými potřebami, 

tak do jejich kanceláří budou pořízeny o něco slabší, ale plně pro jejich práci dostačující 

sestavy, které budou trochu odlišné parametry. 

 

  
 Obr. 3-4 PC sestava 1 
 
 
 
 

PC Sestava 1: 

Operační systém  Microsoft Windows 7 

Základní deska  Intel 945GSE Express 

Procesor Intel Atom N270 1.6 GHz, FSB 533 Mhz, 512 KB L2 

cache 

Operační paměť  1 GB DDR2 

Pevný disk   160 GB SATA 

DVD mechanika  DVDRW SuperMulti 

Grafická karta   Intel Graphics Media Accelerator 950 

Příslušenství: 

Monitor 18.5" širokoúhlý LCD monitor, 1366 × 768, 5ms  

 

Zbývajících 5 počítačových sestav bude rozmístěno v ostatních kancelářích. Tyto 

budou používat zejména zootechnici, agronom, ekonomové, ekolog a příležitostně také vedení 

společnosti ZAS Nivnice. 
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Obr. 3-5 PC sestava 2 

PC Sestava 2: 

Operační systém Microsoft Windows XP Professional  

Základní deska Intel G41 Express, 1 slot PCI (plná výška), 1 slot PCI 

Express x16 (plná výška), 2 sloty PCI Express x1  

Operační paměť 2 GB 1333 Mhz DDR3 (2 sloty, max. 4 GB) 

Procesor Intel Celeron E5400, 2.70 GHz, L2 cache 2 MB, FSB 

800 Mhz 

Pevný disk   320 GB SATA II, 7200 ot/min 

DVD mechanika  DVD+/-RW SATA, LightScribe 

Grafická karta   Intel Graphics Media Accelerator X4500 HD 

Příslušenství: 

Monitor 18.5" LCD Compaq CQ1859s, 1366 × 768 

 

Náklady na inovaci počítačové sítě a technického vybavení (HW a SW) 

Ceny jsou uváděny s DPH a na základě platného ceníku společnosti Alfa Computer ke 

dni 13. 4. 2010. 

Název Počet kusů Cena za kus Cena celkem 

Server Synology DS 710+ 1 10 500,- 10 500,- 

Trust management 1 2 440 2 440,- 

Acer eMachines 2 8 200,- 16 400,- 

Compaq 500B 5 12 300 ,- 61 500,- 

Windows Server 2008 1 3 065,- 3 065- 

Avast Standard Suite 10 + 1 1 134,90,- 12 484,- 

Celkem X X 106 389,- 
Tab. 3-1 Náklady na inovaci počítačové sítě a technického vybavení 
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3.2 WWW stránky 

Předělání Webových stránek bude zadáno firmě Adaptic. Jedná se o specializovanou 

firmu, jenž se zaměřuje pouze na internetový marketing. Na poli profesionálního webdesignu 

se pohybuje dlouhá léta. Během té doby vytvořili spoustu webů, vlastních i cizích, 

jednoduchých i složitých. Získali tím rozsáhlé vědomosti. Bez nich dnes nelze kvalitní  

a konkurenceschopný web postavit.  

Webové stránky nebudou tvořeny jako úplně nové, ale jako kompletní redesign 

stávajících webových stránek. Kompletní redesign znamená úplnou rekonstrukci stávajícího 

webu. Bude zahrnovat i předefinování samotných cílů webu a úpravu celkové koncepce 

(změnu celé internetové strategie). Jeho součástí proto budou i výstupy informační 

architektury (změna rozmístění informací na webu, jejich hierarchie, nově definovaný 

layout…). Významným efektem po dokončení redesignu bude také zvýšení použitelnosti  celé 

webové prezentace. 

K určení rozmístění prvků (layoutu stránky) bude použito moderního kaskádového 

stylu, s jehož pomocí bude oddělena grafika od obsahu dokumentu. Budou tak vytvořeny dvě 

nezávislé vrstvy, přičemž s každou z nich lze libovolně pracovat podle účelu prezentace. 

Výhody kaskádového stylu: 

 rychlejší zobrazování v prohlížečích,  

 menší objem kódu → stránka se rychleji načítá, 

 strukturovanost kódu (sémantika) → přístupnost, 

 větší viditelnost webu, 

 web se snáze spravuje → levnější údržba. 

 

Bude se jednat o poměrně jednoduchý desetistránkový web. Bude obsahovat úvodní 

stránku s aktualitami, představením firmy, přehledem vyráběných produktů. Detaily produktů 

s fotografiemi, ceník, reference a kontakty. Všechny stránky budou vytvořeny v poměrně 

jednoduchém, ale příjemném designu. 

Hlavičku stránek oživí jednoduchá flashová animace, v kontaktech bude navíc umístěn 

kontaktní formulář umožňující objednání nějakého produktu, případně k vložení nabídky od 

dodavatele. Formulář bude zajištěn proti SPAMu a bude zasílán na email. 

Odhadovaná cena takového redesignu je 19 200 Kč. 
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3.3 Vlastní doména a poštovní schránky 

Výše zmíněné webové stránky poběží na doméně www.zasnivnice.cz . K získání této 

domény bude nejprve nutné zjistit, zda je vůbec volná, v případě je-li tomu tak, bude třeba 

doménu zaregistrovat.  

Zaregistrování domény se provede na webových stránkách českého hostingu 

(www.cesky-hosting.cz). Bylo zjištěno, že výše zmíněná doména je volná a tudíž je možné 

její zaregistrování. 

 Provider Český hosting byl vybrán  díky dobrým referencím, garanci vrácení platby 

do 30 dnů. Dále nabízí 14 dní zdarma k otestování, ale především okamžité zřízení účtu  

a garantovaní dostupnosti. 

Získáním nové domény bude vyřešen i další požadavek vedení společnosti ZAS 

Nivnice a to vlastní poštovní schránky. Ve správci domény, jenž přiřadí provider, je možnost 

nastavovat doménu dle potřeb a jednou z možností je také vytváření e-mailových schránek. 

 

Náklady na pořízení nové domény 

Služba Cena 

Registrace domény .cz 250,- 

Webhosting 1 000,- 

Celkem bez 20% DPH 1 250,- 

Celkem s DPH 1 500,- 
Tab. 3-2 Cena domény 

 

3.4 Správa dokumentů 

Vedení společnosti dále požaduje, aby některé dokumenty byly také zpracovávány 

v digitální podobě. Některé dokumenty zůstanou jen v papírové podobě a jiné zase budou 

v podobě digitální i papírové. Který dokument bude upraven v jaké podobě záleží na vedení 

společnosti, jenž vydá k tomuto směrnici. 

 Pro převádění dokumentů do elektronické podoby je třeba udělat několik kroků: 

1) Pořízení multifunkční tiskárny – pro potřeby zaměstnanců v kancelářích bude 

zakoupena tiskárna Brother MFC-8880DN (MFC8880DNZK1). Dodavatelem bude 

opět společnost Alfa Computer. Jedná se o špičkové multifunkční zařízení, které  

v sobě skrývá čtyři velmi rychlá zařízení - duplexní tiskárnu, kopírku, skener a fax. 
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Díky integrované síťové kartě je připojení do podnikové sítě otázkou několika minut. 

Je tak ideálním řešením pro střední kancelář. 

2) Skenování – k tomuto účelu bude sloužit výše uvedené zařízení, jenž budou moci 

obsluhovat zaměstnanci, kteří budou patřičně proškoleni. 

3) Úprava dokumentů po skenování - S použitím SW, jenž už společnost vlastní se 

digitalizované obrazy zbaví datových nečistot, prázdných stránek, budou narovnány  

a dle potřeby převedeny do textové podoby celé, nebo jenom vybrané oddíly.  

4) Indexace – tato bude prováděna podle jedinečných označení, jako jsou čísla smluv, 

faktur, podle názvu či data přijetí nebo podle typu. Díky tomu pak lze jednotlivé 

dokumenty snadno a rychle vyhledat. 

5) Úprava a uložení dat – data jsou ukládána nejčastěji ve formátech PDF nebo JPG, 

nebo dále zpracována do textové podoby pomocí technologie OCR – převod strojově 

psaných znaků do textové podoby. K tomuto je třeba zakoupit SW, který ovládá 

technologii OCR. Jako optimální pro tuto funkci je vybrán produkt ReadIris Pro 11. 

 

Náklady na přípravu nové správy dokumentů 

Ceny jsou uváděny s DPH a na základě platného ceníku společnosti Alfa Computer  

a E-software ke dni 13. 4. 2010. 

Název Počet kusů Cena za kus Cena celkem 

Multifunkční zařízení Brother 1 12 186,- 12 186,- 

ReadIris Pro 11 1 2477,- 2477,- 

Celkem X X 14 663,- 
Tab. 3-3 Cena správy dokumentů 
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3.5 Evidence půdy 

Společnost ZAS Nivnice některé pozemky vlastní, ale velkou část pozemků, na nichž 

provozuje svoji činnost má pronajatou od různých subjektů. Často bývá složité určit, komu 

který pozemek vlastně patří, není-li na něm např. věcné břemeno, či nějaká jiná komplikace, 

která by mohla zkomplikovat obhospodařování těchto pozemků. Díky tomu vznikl požadavek 

na získání nějaké aplikace, která by vše podstatné hlídala.  

Po prostudování několika materiálů a konzultaci s vedením společnosti bylo 

rozhodnuto o pořízení SW od společnosti AG Info z Jičína s názvem Evidence půdy. 

Jako optimální pro nákup SW pro společnost ZAS Nivnice se jeví balíček „Půdař“, 

který obsahuje Evidenci půdy + Mapy. 

 

Evidence půdy  

Jedná se o balíček 4 programů: Evidence půdy, Katastr nemovitostí, AG agent, Registr 

plateb. Sada programů pro evidenci půdy dle vlastnických vztahů s propojením na evidenci 

dle užívání (LPIS). V současné době je nejrozšířenějším programem tohoto druhu  

v zemědělství. Program automaticky dohledává nesoulady oproti stavu v katastru nemovitostí. 

Pomocí programu AG agent provádí dohledání nesouladů vlastní evidence oproti katastru  

s využitím internetu. Úzké provázání na program mapy (možnost automatické identifikace 

pozemků KN do produkčních bloků atd.).  

Evidence půdy v zemědělském podniku se neustále mění v závislosti na vývoji 

vlastnických vztahů, tj. na změnách v katastru nemovitostí a nájemních vztahů. Jedním  

z hlavních úkolů této aplikace je udržení vlastní evidence v relaci s katastrem nemovitostí.  

K tomuto účelu je v aplikaci Průvodce pro dohledání nesouladů. Tento na základě 

pravidelných aktualizací z katastru nemovitostí dohledá případné rozdíly ve vlastní evidenci, 

navrhne smlouvy na zrušení, smlouvy na aktualizaci a případně vystaví nové smlouvy.  

Aplikace Evidence půdy zajišťuje plně tuto agendu v zemědělském podniku. Údaje lze 

zadávat ručně nebo přebírat z katastru nemovitostí. Dále aplikace obsahuje Algoritmus pro 

výpočet nájemného. Tento je parametrický a pokrývá zatím všechny požadované algoritmy. 

Nájemné je přenášeno do Registru plateb. Aplikace umožňuje evidovat podnájemní smlouvy 

(záporné nájemné, tj.pronajímám pozemky). Pozemky je možné zařazovat (identifikovat) do 

produkčních bloků nebo i do "evidenčních parcel" (tj.pozemků KN bez LV). Dále je zajištěna 

evidence směn a vydaných pozemků. Ve spolupráci s programem Mapy lze velice snadno 
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provádět identifikaci do produkčních bloků, výběr pozemků do vlastní evidence a využívat 

řadu zobrazovacích funkcí (např. zobraz pozemek, pozemky na smlouvě atd.). 

 

Mapy 

Zemědělský grafický informační systém. Tato aplikace pracuje s mapou produkčních 

bloků, katastrální mapou, pozemkovou mapou a dalšími. Lze zde provádět zákresy do map, 

vytvářet vlastní vrstvy a využívat množinové operace. Veškeré digitální mapy pro import jsou 

snadno dostupné. Úzké provázání s aplikací Evidence půdy umožňuje např. zobrazení 

pozemků ze smlouvy na mapě, automatickou identifikaci pozemků KN do produkčních bloků. 

Součástí aplikace jsou i importy z GPS. 

 

Cena balíčku „Půdař“ (Evidence půdy + Mapy) je 27 400,-. Cena je uváděna na 

základě platného ceníku společnosti AG Info ke dni 20. 4. 2010. 
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3.6 Návrh racionalizace struktury procesů 

Vzhledem ke změnám, které se ve společnosti udály (viz 2.1.3) bude v této části 

diplomové práce představen návrh nové struktury procesů. Pro tvorbu tohoto návrhu bude 

použito funkčního modelu, který bude vyjádřen pomocí FSD a DFD. Tyto diagramy budou 

tvořeny v CASE nástroji S-Designor. V modelu budou znázorněny procesy, jež se odehrávají 

uvnitř informačního systému společnosti ZAS Nivnice.  

 

3.6.1 FSD – Diagram funkční struktury 

 

 
Obr. 3-6 Diagram funkční struktury 

 
Diagramu funkční struktury vyjadřuje rozložení systému na dílčí celky a znázorňuje 

hierarchickou strukturu jeho funkcí a podfunkcí. 
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3.6.2 DFD Nákup 

 

 
Obr. 3-7 DFD Nákup 
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3.6.3 DFD Výroba mléka 

 
 

Obr. 3-7 Výroba mléka 
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3.6.4 DFD Výroba polních plodin 

 

 
 

Obr. 3-8 Výroba polních plodin 
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3.6.5 DFD Sklad 

 
 

Obr. 3-9 DFD Sklad 
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3.6.6 DFD Odbyt 

 
 

Obr. 3-10 DFD Odbyt 
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4 Zhodnocení přínosů navrhovaného řešení 

Následující část bude věnována ekonomickému zhodnocení nákladů a přínosů. Je 

poměrně důležité říci, že se přínosy dělí na přímé (měřitelné a můžeme je stanovit s jistotou)  

a nepřímé (prakticky neměřitelné), jedná se o měření vesměs na bázi hypotéz, celé měření 

nepřímých přínosů je do jisté míry spekulace. 

 

4.1 Přínosy navrhovaného řešení 

Konkurenční výhoda 

Společnost ZAS Nivnice získá konkurenční výhodu a to především díky 

profesionálnímu zpracování webových stránek, které nebudou tvořeny kompletně nové, ale 

bude vytvořen jejich kompletní redesign. Stránky se díky použitým kaskádovým stylům 

budou rychleji zobrazovat, web bude více viditelný a přístupný a také se bude jednodušeji  

a levněji udržovat.  

Dále pak společnost bude mít novou a lépe zapamatovatelnou doménu, což také 

výrazným způsobem pomůže ke zvýšení konkurenční výhody. 

 

Efektivnější práce 

Zaměstnanci i vedení společnosti budou moci pracovat efektivněji díky nové 

počítačové síti, poštovním schránkám, dokumentům v digitální podobě a také díky aplikaci 

Evidence půdy. 

Do počítačové sítě byly zakoupeny nové výkonnější počítačové sestavy, které umožní 

rychlejší a jednodušší práci. Především pak díky serveru budou všechny potřebné dokumenty 

dostupné pro potřeby všech zaměstnanců i vedení společnosti. 

Zavedením jednotného systému poštovních schránek se urychlí a zdokonalí 

komunikace nejen uvnitř společnosti mezi zaměstnanci, ale také z vnějším okolím, jako jsou 

dodavatelé, odběratelé, úřady apod. 

Převedení dokumentů do elektronické podoby se podstatně zrychlí, zdokonalí  

a zjednoduší přístup k dokumentům. 

Zakoupením balíčku „Půdař“ od společnosti AG info, který obsahuje mapy a evidenci 

půdy bude mnohem jednodušší evidování pozemků, které společnost ZAS Nivnice má 

v nájmu a na nichž hospodaří.  
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Úspory na 1 den a zaměstnance a průměrná hodinová mzda pro racionalizaci IS  byly 

odhadnuty po konzultaci s ekonomem a vedením společnosti.  

V následující tabulce jsou zobrazeny roční úspory, které díky racionalizovanému 

informačnímu systému společnost ZAS Nivnice získá. 

 

Počet zaměstnanců 10 
Pracovní dny 253 
Úspora na 1 zaměstnance/1den 0,25 hod/den 
Průměrná hodinová mzda 196 Kč/hod 
Úspora celkem 123 970 Kč 

Tab. 4-1 Úspora z racionalizace IS 

 

Výpočet celkových ročních úspor: 

Počet zaměstnanců x Počet pracovních dnů v roce x Úspora na 1 zaměstnance a den  

x Průměrná hodinová sazba = 10 x 253 x 0,25 x 196 = 123 970 Kč. 

 

4.2 Náklady navrhovaného řešení 

Náklady na informační systém, který je navrhován v této diplomové práci jsou 

poměrně vysoké. Nicméně předpokládané přínosy by je měly v krátkém časovém horizontu 

pokrýt a v budoucnu tak společnosti ZAS Nivnice přinést patřičný zisk a především užitek, 

který z nového informačního systému budou mít nejen zaměstnanci, ale i vedení společnosti. 

Veškerá montáž a instalace všech komponent bude prováděna pracovníky z vlastních 

zdrojů. Na základě předchozích zkušeností vedení společnosti je odhadovaná doba 

nainstalování a namontování všech potřebných komponent, které budou provádět vlastní 

pracovníci na 100 hodin práce. Průměrná hodinová mzda činí 196 Kč/hod. Cena instalace  

a montáže je tedy 196 x 100 = 19 600 Kč. 

Údržba celého informačního systému po konzultaci s vedením společnosti byla 

odhadnuta na 10 hodin měsíčně. Roční náklady na údržbu jsou 12 x 10 x 196 = 23 520 Kč. 

Provozní náklady (spotřeba toneru, papíru, atd.) byly odhadnuty na 6000 Kč. 
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V následující tabulce je přehled všech nákladů na racionalizaci, údržbu a provoz 

celého informačního systému společnosti ZAS Nivnice. 

Položka Cena 
Počítačová síť a technické 
vybavení 106 389 Kč 
WWW stránky 19 200 Kč 
Doména a schránky 1 500 Kč 
Správa dokumentů  14 663 Kč 
Evidence půdy 27 400 Kč 
Instalace a montáž 19 600 Kč 
Údržba 23 520 Kč 
Provoz 6 000 Kč 
Celkové náklady 218 272 Kč 

Tab. 4-2 Náklady 

 
Všechny ceny jsou uváděny na základě platných ceníků jednotlivých dodavatelů (viz. 

Návrh). 
 

4.3 Efektivnost 

Efektivnost bude vypočítána z přínosů a nákladů, které byli vyčísleny v předchozích 

kapitolách. 

V následující tabulce je zobrazen výpočet efektivnosti. 

 

1. rok 2. rok 3. rok
Náklady celkem 218 272,00 Kč 29 520,00 Kč 29 520,00 Kč

Náklady celkem - ČSH 217 727,68 Kč 29 372,95 Kč 29 299,70 Kč
Úspory celkem 123 970,00 Kč 123 970,00 Kč 123 970,00 Kč

Úsporay celkem - ČSH 123 660,85 Kč 123 352,47 Kč 123 044,85 Kč
Efektivnost - ČSH -94 066,83 Kč 93 979,52 Kč 93 745,15 Kč

Efektivnost kumulovaně - ČSH -94 067,00 Kč -87,48 Kč 93 657,67 Kč  
Tab. 4-3 Efektivnost 

 
Výpočet PV: 

PV = Y[1/(1+i)n] 

PV – čistá současná hodnota 

Y – budoucí hodnota 

i – diskontní sazba 0,25% (Zdroj: ČNB 26. 4. 2010)   
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Náklady na 2. a 3. rok byli použity z tabulky 4-2 Náklady a to jako součet položek 

Údržba a Provoz. 

Z tabulky 4-3 vyplývá, že doba návratnosti investice do racionalizace informačního 

systému je již na začátku třetího roku. Pro společnost ZAS Nivnice je tedy takováto investice 

výhodná. Výhodná je nejen z finančního hlediska, ale také díky tomu, že dojde k modernizaci 

technického vybavení. Dále bude ušetřena poměrně velká část času některých zaměstnanců, 

kteří můžou získaný čas využít k jiným důležitým úkolům, které ve společnosti mají. 
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Závěr 
Tato diplomová práce se zabývala racionalizací informačního systému zemědělského 

podniku. Cílem této práce bylo provést analýzu současného stavu daného zemědělského 

podniku a podle požadavků vedení podniku navrhnout řešení pro racionalizaci stávajícího 

informačního systému. 

Nejdříve byli v této práci vypracovány teoretická východiska, která byla důležitým 

podkladem pro další pokračování. 

Dále byl zanalyzován současný stav systému. Byla popsána charakteristika 

společnosti, rozdělení jejího kapitálu, fungování společnosti v roce 2009 a cíle na rok 2010. 

Bylo také analyzováno hardwarové, softwarové vybavení a stávající počítačová síť. Přitom 

bylo zjištěno, že některé počítačové sestavy již neodpovídají dnešním potřebám. Při analýze 

současného stavu byla popsána ještě práce s dokumenty, organizační struktura a procesy ve 

společnosti. V této části práce byli také popsány jednotlivé požadavky vedení zemědělského 

podniku na racionalizaci informačního systému. 

Na základě požadavků vedení byl vypracován návrh řešení jednotlivých požadavků. 

Nejdříve byl řešen návrh nové počítačové sítě, ve které došlo ke změně architektury z P2P  

na architekturu klient – server a také nákup 7 nových počítačových sestav. Dále byl řešen 

požadavek redesignu webových stránek, tento byl vyřešen zadáním zakázky externí 

společnosti. S tím souvisí také návrh vlastní domény a jednotných e-mailových schránek, 

který byl řešen zaregistrováním nové domény u providera, který poskytne také správce 

doména, v níž se tvoří i jednotlivé e-maily pro zaměstnance. Dalším požadavkem vedení 

společnosti bylo navrhnout vhodné prostředky pro převádění dokumentů do elektronické 

podoby. Poslední požadavek byl zajistit SW vhodný pro evidenci půdy a to kvůli často 

nejasném vlastnickým vztahům u najímaných pozemků.  Díky některým změnám, které  

ve společnosti proběhly byl ještě proveden Návrh racionalizace struktury procesů. Tento byl 

proveden pomocí Diagramu funkční struktury a Diagramů datových toků. 

Poslední část této práce byla věnována zhodnocení přínosů navrhovaného řešení. Zde 

byli představeny a vypočítány přínosy, náklady, efektivnost navrhovaného řešení i doba 

návratnosti investice. 

Tímto byly cíle představené v úvodu práce splněny. 
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Seznam zkratek 
BIT – zkratka slov BInary digiT a představuje číslice, které nabývají pouze hodnot 0 a 1 

BPS – Bioplynová stanice 

CASE - Computer Aires Software Engineering - programy pro počítačovou podporu tvorby 

systémů. 

DFD – Diagram datových toku 

DSS – Decision Support Systems – systémy pro podporu rozhodování 

EIS – Executive Information Systems – systémy pro podporu vrcholového řízení 

EMS – Systém environmentálního managementu 

ERD – Diagram entit a vztahů 

FSD – Diagram funkční struktury 

HW - Hardware 

IS – Informační systém 

IT – Informační technologie 

KN – Nahlížení do Katastru nemovitostí 

LPIS - Land Parcel Identification System 

LKS – Lieschen Kolben Schrott – druh kukuřice 

LV – List vlastnictví 

MIS – Management Information Systems – informační systémy pro řízení 

PRV – Program rozvoje venkova 

PVIS – Představitel vedení integrovaného systému 

STD – Diagram přechodů stavů 

SW – Software 

TPS – Transaction Processing Systems – transakční systémy 

YSM – Yourdonova strukturovaná Metoda 

ZAS – Zemědělská akciová společnost 

ZD – Zemědělské družstvo 

 
 


