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I.

slovo předsedy

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil hospodaření
společnosti Minerva ČR a.s. a její pozici na českém trhu
podnikových informačních systémů za účetní období
trvající od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
S potěšením mohu konstatovat, že naše společnost
v uplynulém roce úspěšně navázala na poslední úspěšné
roky. A to jak v oblasti obchodní, tak také v oblasti
realizace projektů a servisu.
Rok 2019 byl pro naši společnost rokem jednoznačně
úspěšným. A to jak z pohledu hospodářského výsledku,
tak výsledku v oblasti obchodní a implementační. Klíčové
je pro mne množství nových projektů a kvalita našich
služeb. Za důležité také považuji naše zapojení do
nadnárodních projektů v rámci společné realizace s QAD
a ostatními partnery.
U lokálních projektů v České a Slovenské republice stále
převládá realizace tzv. On Premise. Dodání licencí,
instalace, implementace a servis. Na druhou stranu
nadnárodní projekty jsou dnes vesměs plnohodnotné
cloudové řešení. Naše společnost prošla rozsáhlým
auditem ze strany QAD a po získání oficiálního certifikátu
jsme schopni a oprávněni nabízet, implementovat
a servisovat Adaptive ERP systém QAD jako QAD Cloud
Distributor v Čechách i na Slovensku. V příštím roce se
připravujeme na pravidelný re-audit a obnovení certifikátu
na další období od společnosti QAD Inc.
Dále bych rád zmínil naše aktivity v oblasti APS
a MES od firmy Siemens, včetně plné integrace s ERP
systémy. Za dva dny od zákaznického požadavku
jsme schopni rozšířit ERP plánování založené na MRPII
o pokročilé APS plánování do omezených kapacit.
Následně mohou sami zákazníci posoudit na vlastních
ostrých datech, zda pro ně má smysl do pokročilého
plánování investovat.

Minerva ČR je organizace úzce orientovaná na
zákazníka, která pomáhá výrobním a distribučním
společnostem zlepšit jejich celkové řízení podniku
s větší efektivností, kontrolou a produktivitou
implementací informačních systémů. I nadále je
naší dlouhodobou strategií zaměření se na prodej,
zavádění a servis informačních systémů úzce
specializovaných na řízení výrobních a distribučních
podniků. Co se týče naší produktové strategie Minerva
se od počátku zaměřuje na výrobní podniky, kde jsme
v souladu se strategií našich klíčových partnerů, firmy
QAD a Siemens. I nadále je naší strategií zaměřit se
na obory jako, automobilový průmysl a příslušenství,
strojírenství a zpracování kovů, výroba potravin
a nápojů a jejich distribuce, farmacie, lehká chemie,
výrobky z plastů a zdravotnické výrobky, vybrané
druhy spotřebního zboží, výrobky ze dřeva, elektronika
a elektrotechnika. Minerva více než 25 let aplikuje
osvědčené rozdělení práce mezi zákazníka a své
konzultanty při implementaci podnikového informačního
systému QAD. Výsledkem jsou rychlé implementace
(kolem šesti měsíců) a vysoké kvalitě. Nyní se
chystáme tuto dělbu práce posunout ještě dále. Jsme
připraveni převzít na svá bedra i práci, o které jsme
se dříve domnívali, že ji může dělat jen zákazník. Jde
o rozhodování o tvaru podnikových procesů, o přípravu
dat, o přímé řízení podnikových procesů po omezenou
dobu apod.
Minerva ČR je schopna svým zákazníkům nabídnout
veškeré služby od instalace softwaru a poradenství až po
systémovou integraci.
Dlouholeté zkušenosti na trhu plánování podnikových
zdrojů (ERP) a více než 150 společností užívajících
informační systém Adaptive QAD ERP v České republice,
na Slovensku a dalších evropských zemích potvrzují, že
spokojenost zákazníka je pro Minervu závazkem.  
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I.

slovo předsedy

I nadále je naší dlouhodobou strategií zaměření se na
prodej, zavádění a servis informačních systémů úzce
specializovaných na řízení výrobních a distribučních
podniků.
Minerva Česká republika byla již tradičně obchodně
aktivní v České republice a na území států střední
a východní Evropy a v dalších zemích Evropské
unie. Těžiště tržního zaměření akciové společnosti
Minerva Česká republika se nachází zejména v oblasti
informatizace, plánování a řízení průmyslových
a distribučních podniků a společností
v následujících oborech:
automobilový průmysl a příslušenství,
strojírenství a zpracování kovů,
výroba potravin a nápojů a jejich distribuce,
	farmacie, lehká chemie, výrobky z plastů
a zdravotnické výrobky,
vybrané druhy spotřebního zboží, výrobky ze dřeva,
elektronika a elektrotechnika
Další služby naše společnost poskytuje zejména
v oblasti velkoobchodních a distribučních firem
s rozsáhlými požadavky na skladování a řízení
velkoskladů.
I v roce 2019 jsme zahájili společně s QAD přípravu
nejnovějších verzí a rozšíření našeho portfolia produktů
QAD a Siemens.
Co se týče blízké budoucnosti v oblasti technologií, rád
bych zmínil Low-code/No-code Development Platforms,
což považuji za revoluční platformy pro vývoj aplikací
budoucnosti. A to radikálním přístupem rychle a bez
psaní kódu řádek po řádku, ale kreslíte to jako vývojový
diagram. Přijde doba, kdy schopnější uživatelé budou
moci vytvářet obchodní aplikace definováním pracovních
postupů a logiky rozhodování, a to pomocí jednoduchých
ovládacích prvků typu drag-and-drop diagramu.

V roce 2019 jsme úspěšně pokračovali ve standardních
školeních k modulům Adaptive QAD ERP. Důraz jsme
kladli i na další oblasti, jako jsou např. principy řízení
výrobního podniku, zpracování informační strategie či
využití nástroje pro sebehodnocení standard MMOG/LE
(Materials Management Operations Guideline/Logistics
Evaluation) v automobilovém průmyslu.
Minerva je jediná společnost v ČR a na Slovensku, která
školí formou otevřeného školení dodavatele automobilového
průmyslu na standard MMOG/LE. Od roku 2007 jsme
vyškolili pracovníky z více než 400 firem z ČR, Slovenska,
Rumunska, Německa, Slovinska a Maďarska.
Minerva Česká republika má obrovský potenciál
na trzích, kde může dále přinášet přidanou hodnotu
zákazníkům. Naše společnost má kvalitní zaměstnance,
kteří se mohou velmi dobře uplatnit i v mezinárodních
podmínkách.
Našim zákazníkům nabízíme především stabilitu
a profesionalitu. Pro zákazníky jsme se stali opravdovým
a dlouhodobým partnerem. Není to prázdné klišé, ale
jistota, že Minerva svým zákazníkům poskytne maximum.
Jde nám o společný cíl, umožnit našim zákazníkům
využívat podnikový informační systém v krátké době od
implementace v kvalitě, kterou požadují a s odezvou na
podporu poskytnutou v nejkratším možném čase.
Vážení zaměstnanci, vážené kolegyně a vážení kolegové,
děkuji Vám za Váš přínos a spolupráci v roce 2019.
Petr Koptík
předseda představenstva
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II.

profil společnosti
a organizační schéma
Akciová společnost Minerva Česká republika působí na
českém trhu informačních technologií od roku 1992, jejím
100% vlastníkem je česká firma Digitis, s.r.o.

Minerva je dlouhodobě úspěšným a silným partnerem
společnosti QAD Inc. sídlící v Santa Barbara ve státě
California v U.S.A.

Strategicky se svým portfoliem produktů a služeb zaměřuje
na výrobní a distribuční společnosti. Výrobní společnosti
podnikají v automobilovém průmyslu, strojírenství,
elektrotechnice, farmacii a výrobě zdravotnických
nástrojů a materiálů, potravinářském průmyslu a výrobě
spotřebního zboží. Minerva ČR poskytuje a zavádí
podnikové aplikace pro zvýšení výkonnosti podniku,
produktivity a celkové zlepšení kontroly. Minerva Česká
republika dodává a implementuje podnikové aplikace,
vyvíjí doplňkové aplikace a poskytuje služby v oblasti
informačních technologií. Disponuje týmem přes 40
konzultantů pro nosný produkt Adaptive ERP QAD, který
nabízí v cloud, on premise i hybridní formě. Portfolio
doplňují nadstavbové aplikace pro detailnější řízení
podnikových procesů, například řízení lidských zdrojů,
dodavatelského řetězce a MES.
Minerva Česká republika v mnohých projektech zastává
pozici systémového integrátora, kde dodává svému
zákazníkovi celé řešení a garantuje jeho funkčnost
jako jeho jediný partner. Minerva ČR je poskytovatel
cloudového řešení „Enterprise Cloud by Minerva“, které
provozuje na svém datovém centru v Táboře.         

Společnost Minerva ČR spolupracuje s automobilovou
asociací Odette, která zavádí standardy v automobilovém
průmyslu pro zvyšování konkurenceschopnosti na
světových trzích. Posláním Odette je podporovat všemi
dosažitelnými prostředky a na všech dostupných
úrovních zavádění standardů Odette a UN/EDIFACT
v automobilovém průmyslu a spolupracujících
organizacích. Minerva ČR jako jediná společnost v České
republice realizuje školení standardu MMOG/LE (Global
Materials Management Operations Guideline/Logistics
Evaluation) a souvisejících služeb jako například interní
audity podle standardu MMOG/LE u dodavatelů
automobilového průmyslu.

Sídlo společnosti se nachází v Českých Budějovicích
a další pobočky, ze kterých Minerva ČR poskytuje své
obchodní a servisní činnosti, jsou v Praze, Brně, Táboře,
Kopřivnici, Mostě a Hradci Králové. Pod skupinu Digitis
s.r.o. patří, kromě Minervy Česká republika, společnost
Minerva Slovensko, a.s., která sídlí ve Zvolenu a zajišťuje
produkty a služby pro své zákazníky na Slovensku.
Minerva ČR navíc působí při realizaci svých projektů
samostatně nebo společně s partnery i v dalších státech,
například ve Slovinsku, Polsku, Maďarsku, na Ukrajině a v
Maďarsku. Minerva ČR se v roce 2019 zapojila nebo
vedla projekty implementace ERP systému na zahraničních
nadnárodních projektech současně se strategickým
partnerem QAD.
Minerva ČR je významným dodavatelem
a implementátorem IT řešení a služeb v České republice,
kde má většinu svých zákazníků.

Co nám umožňuje být špičkovou IT firmou:
	Komplexní a oborově zaměřené softwarové nástroje
světové špičky
	Zkušení odborníci schopní realizovat efektivní
implementace
	Férové a dlouhodobé vztahy se zákazníky
	Silná podpora zákazníků s měnícími se požadavky
Pomáháme řídit ty nejsložitější procesy.
Smyslem naší práce je pomáhat firmám, které dosáhly
určitého stupně komplexity, usnadnit a zefektivnit svůj chod.
Dosahujeme toho implementací podnikového systému
Adaptive ERP QAD. Pro většinu našich zákazníků je
tento krok nutnou podmínkou pro budoucí kontrolovaný
a bezpečný růst. Usnadňujeme řízení a umožňujeme
alokovat zdroje správným směrem.

Minerva Česká republika má své stabilní místo mezi
TOP 100 ICT společností v České republice. Přehled
každoročně vydává společnost IDG.
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II.

profil společnosti
a organizační schéma
obchodní jméno

Minerva Česká republika, a.s.

právní forma

akciová společnost

sídlo společnosti Dukelská 456/21
České Budějovice
PSČ 370 01
IČO 466 82 937
DIČ CZ 466 82 937
telefon
email
www

	Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
	Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
	Poskytování software
	Projektování elektrických zařízení
	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Minerva Česká republika je zapsána v obchodním
rejstříku 1. 7. 1992 a je registrována u Krajského
obchodního soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 533.

00420/386 351 870
marketing@minerva-is.cz
www.minerva-is.eu

organizační struktura
Společnost Minerva Česká republika podléhá
představenstvu Minerva ČR, které se skládá z ředitelů
jednotlivých oddělení realizace, finančního, obchodního,
servisu a ServiceDesku.  

základní kapitál 37.500 000,– Kč
akcionáři
100%
minerva ČR má zaregistrované předměty
podnikání:
	Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
	Poradenská činnost (mimo příloh ŽZ)
	Pedagogická činnost (mimo příloh ŽZ)
	Činnost reklamní agentury
	Zprostředkovatelská činnost
	Výroba, instalace a opravy elektrických strojů
a přístrojů

Ředitel realizace, který je současně výkonným
ředitelem, řídí oddělení Realizace projektů, Konzultantů
a Developmentu. Finančnímu řediteli podléhá ekonomický
úsek. Obchodní a marketingový ředitel a předseda
představenstva společnosti vede oddělení Prodeje,
Marketingu a Podpory prodeje. Řediteli servisu zodpovídá
oddělení Cloudových služeb. Ředitel ServiceDesku řídí
činnost ServiceDesku, péči o zákazníka.

představenstvo

VÝKONNÝ ŘEDITEL
A ŘEDITEL REALIZACE

ŘEDITEL SERVICE
DESKU

FINANČNÍ ŘEDITEL

REALIZACE PROJEKTŮ

SERVICEDESK

EKONOMICKÝ ÚSEK

OBCHODNÍ
A MARKETINGOVÝ
ŘEDITEL

ŘEDITEL SERVISU

PRODEJ

SLUŽBY CLOUD

KONZULTANTI ERP

MARKETING

DEVELOPMENT

PODPORA PRODEJE
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III.

orgány a organizace společnosti
struktura společnosti
a její management

síť poboček
společnosti

představenstvo:

Minerva Česká republika, a.s.
Společnost má sídlo v ulici Dukelská č. 456/21, 370 01,
České Budějovice.

Petr Koptík
předseda představenstva
Michal Vokáč
člen představenstva
Ing. Jan Kotouček
člen představenstva
Ing. Pavel Šrubař
člen představenstva
Ing. Jan Kuklík
člen představenstva
dozorčí rada:
Ing. Kateřina Špolcová
předseda dozorčí rady
Petr Pischek
člen dozorčí rady

kontaktní adresy poboček
Tábor
Skálova 2490, 390 01 Tábor,
Most
Dělnická 21, 434 01 Most,
Praha
Budějovická 55, 140 00 Praha 4,
Hradec Králové
Akademika Heyrovského 1178, 500 02 Hradec Králové,
Brno
AZ Tower, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno,
Kopřivnice
Kadláčkova 894, 742 21 Kopřivnice,
Minerva Slovensko, a.s.
Sokolská 7, 960 01, Zvolen, Slovenská republika
100% akcií společnosti Minerva Slovensko, a.s.,
se sídlem ve Zvolenu, vlastní mateřská společnost
Digitis, s.r.o.
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IV.

hospodaření společnosti

Společnost Minerva Česká republika, a.s. dosáhla
v uplynulém roce nárůstu svých výnosů v porovnání
s rokem předchozím. Společnosti se podařilo těžit
z pozitivního vývoje hospodářského okolí, a vylepšit
výsledky svého hospodaření. Manažerská rozhodnutí
zaměřená na zlepšení fungování naší organizace
a udržení společnosti ve zdravé finanční pozici se
nadále projevovala snížením nákladů především
ve finanční oblasti.
Obchodní výsledky
Společnost dosáhla nárůstu svých výnosů, což se
pozitivně projevilo i ve výsledku hospodaření.
Provozní výnosy společnosti v hodnoceném období
činily Kč 187.524 tis., což znamenalo růst o 3,8%
proti roku 2018.

Dařilo se navýšit tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb. Minerva Česká republika zakončila
své hospodaření v kladných číslech, a Výsledek
hospodaření před zdaněním dosáhl v roce 2019
hodnoty Kč 8.792 tis.
Klíčové výkonnostní indikátory používané vedením
společnosti k měření úspěšnosti, kterými jsou dosahované
provozní marže, úroveň pravidelných výnosů z instalované
báze, měřítka utilizace pracovníků, a tvorba hotovostních
prostředků, byly v roce 2019 na úrovni dlouhodobého
průměru a odpovídaly našim očekáváním daným vývojem
vnějšího podnikatelského prostředí.

Vývoj hospodaření Minerva Česká republika, a.s.
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IV.

hospodaření společnosti
Zaměstnanci
Minerva Česká republika je servisní organizací a potřeby
naších zákazníků vyžadují do značné míry odbornou
zdatnost a zkušenost našich pracovníků na všech úrovních,
a dostatečné naplnění požadovaných kapacit. Počet
zaměstnanců meziročně narostl a ke konci roku 2019
činil 90, a podíl mzdových nákladů dosahoval 66%.
Velká pozornost je věnována jejich ohodnocení, osobnímu
rozvoji a dalšímu vzdělávání, jakož i technickému
vybavení a pracovnímu prostředí. Díky tomu společnost
dosahuje nadprůměrné míry stability svých zaměstnanců.
Zákazníci
Silnou stránkou hospodaření společnosti Minerva Česká
republika je rozsáhlá instalovaná báze. S mnohými
našimi zákazníky spolupracujeme řadu let. Toho jsme
schopni dosáhnout jen za předpokladu udržení vysoké
úrovně poskytovaných služeb. Stabilitě společnosti také
přispívá široké rozpětí zákazníků přes tržní sektory,
které minimalizuje rizika spojená s působením v jednom
segmentu trhu. Společnost není kriticky závislá na jednom
zákazníkovi.

Vysoká úroveň pravidelných výnosů z instalované báze
a stále se rozšiřující spolupráce se stávajícími zákazníky
je dokladem úspěchu našeho přístupu.
Dodavatelé
MČR věnuje neustálou pozornost kvalitě a podmínkám
nákupu služeb a produktů. Společnost je schopna skrze
dlouhodobě navázané partnerské vztahy zajišťovat
dobré dodací podmínky a tyto promítnout do podmínek
dodávek našim zákazníkům.
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události,
které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy.
Účetní jednotka nemá organizační složku podniku
v zahraničí.
Ing. Jan Kuklík
finanční ředitel

Struktura nákladů 2019
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mzdové náklady

10 %

provozní náklady
režijní náklady
16 %

66 %

finanční náklady
marketing

9

V.

zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami

10

V.

zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami

11

VI.

zpráva nezávislého auditora

12

VI.

zpráva nezávislého auditora

13

VII.

rozvaha

14

VII.

rozvaha

15

VII.

rozvaha
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VII.

rozvaha
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VII.

rozvaha
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VII.

rozvaha
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VIII.

výkaz zisku a ztráty
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VIII.

výkaz zisku a ztráty
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IX.

stanovisko dozorčí rady
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X.

reference
Vybrané reference společností Minerva Česká republika a Minerva Slovensko.

elektro / strojírenství
EKOM s.r.o.
Fermat CZ, s.r.o.
IG Watteeuw ČR, s.r.o.
Kovop, s.r.o.
Laird Technologies s.r.o.
MESIT přístroje, spol. s r.o.
Sklostroj Turnov s.r.o.
Tawesco, a.s.
TES a.s.
TEMAC a.s.
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.
Tescan a.s.
Teplotechna- PRIMA s.r.o.
TOS Varnsdorf, a.s.
TSE, spol. s r.o.
Tonava, a.s.
Unex, a.s.

Piešťany, SR
Brno, Praha, Lipník, Prakovce
ČR, Rumunsko, Belgie, USA, Čína
Kněžpole, ČR
Liberec, ČR
Uherské Hradiště, ČR
Turnov, ČR
Kopřivnice, ČR
Vsetín ČR
Zvěřínek ČR
Brno, ČR
Brno ČR
Teplice ČR
Varnsdorf, CŘ
České Budějovice, ČR
Úpice, ČR
Uničov, ČR

automobilová výroba
ACL Automotive s.r.o.
Liberec, ČR
ACL Coating s.r.o.
Liberec, ČR
ACL Anodizing s.r.o.
Jablonec nad Nisou, ČR
Adient Czech Republic k.s.	výrobní závody: Česká Lípa, Roudnice n. Labem,
Stráž pod Ralskem, Mladá Boleslav, ČR, Rusko, Rumunsko
Adient
Portugalsko
Adient
Jihoafrická republika
Aisan Industry Czech, s.r.o.
Louny, ČR
Boltjes International spol. s r.o.
Červený Kostelec, ČR
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Liberec, ČR
Fuji Koyo Czech, s.r.o.
Plzeň, ČR
Furukawa Electric Autoparts CE, s.r.o.
Unhošť, ČR
IACG, s.r.o.
Přeštice, ČR
Yanfeng Czechie Automotive Interior Systems s.r.o.
Planá nad Lužnicí, ČR
Saft-Ferak, a.s.
Raškovice, ČR
Služba Nitra, s.r.o.
Nitra, SR
Senior Flexonics Czech s.r.o.
Olomouc, ČR
Takada Industries Czech Republic, s.r.o.
Louny, ČR
TEMAC AUTOMOTIVE, a.s.
Zvěřínek ČR
Snop Automotive Malacky, a.s.
Malacky, SR
ZF Group, TRW Lucas Varity, s.r.o.
Jablonec, ČR
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X.

reference
potravinářství
Alphaduct, a.s.
Carla spol. s r.o.
DSL Food, s.r.o.
EMCO, spol. s r.o.
Hamé s.r.o.
Hollandia Karlovy Vary, a.s.
Madeta, a.s.
OLD HEROLD, s.r.o.
St.Nicolaus, a.s.
TATRAKON, s.r.o.
The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.
United Bakeries, a.s.

Praha, ČR
Dvůr Králové nad Labem ČR
Olomouc, ČR
Praha ČR
Babice, ČR, Slovensko, Rusko, Rumunsko
Karlovy Vary, ČR
České Budějovice, ČR
Trenčín, SR
Liptovský Mikuláš, SR
Poprad, SR
Rohatec, ČR
Praha, ČR

spotřební zboží
Colorlak, a.s.
Staré Město, ČR
ENCZ, a.s.
Jirkov, ČR
Hranipex, a.s.	Humpolec, ČR, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Francie,
Rakousko, Polsko, Anglie, Ukrajina, Německo
Huhtamaki Česká republika, a.s.
Přibyslavice, ČR
JITONA, a.s.
Soběslav, ČR
J.P. Plast, s.r.o.
Kyjov, ČR, SR
KORADO a.s.
Česká Třebová, ČR
RADKA Pardubice a.s.
Lázně Bohdaneč ČR
Retigo s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm, ČR
Solodoor, a.s.
Sušice, ČR

zdravotnická a chemická výroba, farmacie
Beznoska, s.r.o.
Bioveta, a.s.
Medin a.s.
Severochema, v.d.
Vitar, spol. s r.o.

Kladno, ČR
Ivanovice na Hané, ČR
Nové Město na Moravě, ČR
Liberec, ČR
Tišnov, ČR
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Minerva Česká republika, a.s.
Dukelská 21/456
370 01 České Budějovice
tel. +420 386 351 870
tel. +420 543 251 119 (prodej a marketing)
email marketing@minerva-is.cz
www.minerva-is.eu
Pobočky v Brně, Táboře, Praze, Kopřivnici, Mostě a Hradci Králové

