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Abstrakt  

Zmodernizování stávajících informačních systémů. Zavedení přehlednějších a 

výkonnějších systému pro všechny procesy řízení výroby podniku. Dosažení lepší 

komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci podniku. 
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Abstract 

Modernizing of current information systems. Implementation of simpler and more 

practical systems for all processes of production control. Achievement of better 

comunication of staffs. 
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1. Úvod 

Implementace neboli zavedení informačních systémů a podpora řízení výroby se stává 

nedílnou součástí podniků. To má za následek zvýšení produktivity práce, zrychlení a 

hlavně zefektivnění komunikace ve firmě. V dnešní době, kdy je čím dál tím větší 

konkurenceschopnost, je potřeba se odlišit od svých konkurentů a být o krok napřed. 

Málokdo ví, že informační systémy tu jsou již odpradávna. Mezi první způsoby 

předávání informací sloužili poslové, donašeči, ale patří sem třeba i obyčejný papír a 

tužka. S postupem času vznikala potřeba informace shromažďovat a třídit, a tak 

vznikaly první kartotéky a účetní knihy, zaznamenávající pro uživatele hodnotná data. S 

postupem času, v padesátých letech 20. století, se začaly objevovat první počítače, 

jejich výkony však sloužily především k vědeckotechnickým výpočtům. O desetiletí 

později jsou již počítače používány k hromadnému zpracovávání dat. První kancelářský 

software podporující inženýrské práce se datuje do 80tých let. V 90tých letech se stávají 

informační systémy komunikačním nástrojem a získávají funkci v rozhodovacích 

procesech. V dnešní době informační systémy plní funkcí udržování, zpracovávání a 

uchovávaní potřebných dat k vykonávání konkrétních profesí. Kromě zmíněných 

vlastností očekáváme od systému také operační vlastnosti pro řešení denních běžných 

činností, taktických pro spravování vedení a strategických vlastností, například pro 

plánování investic. Informační systémy pro podporu rozhodování pomáhají uživateli ve 

chvílích nutnosti rozhodovat o dalších krocích a nabízejí uživateli možná řešení. Vlivem 

velkého pole působnosti mají možnost se uchytit i malé firmy zabývající se vývojem 

informačních systémů a vyplnit volná místa na širokém trhu. 

V dnešní době je na trhu nejprodávanějším masem hovězí, zemědělské podniky se 

specializují především právě na chov skotu, z něhož se toto maso získává. Spolu s 

vepřovým masem je to nejčastěji používané maso v české kuchyni. Hovězí maso se 

dostává na stůl v mnoha různých úpravách. V celku (jako např. hovězí pečeně, 

nakrájené na plátky (např. steak nebo biftek), na drobné kousky (např. guláš) nebo 

mleté (karbanátek). 

Svou bakalářskou práci jsem se rozhodl zpracovávat pro malé zemědělské 

družstvo na Boskovicku. které se zabývá především chovem skotu. 
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1.1. Cíl bakalářské práce 

Bakalářská práce se zaměřuje na modernizaci informačních systémů v zemědělské 

výrobě (jak v rostlinné tak v živočišné). Cílem práce je návrh informačního systému, 

který by zlepšil komunikaci mezi zaměstnanci a přispěl by tak k větší efektivitě práce 

v podniku. Měl by také přispět k úspoře času v podniku. Svou práci budu vypracovávat 

pro podnik Agrospol, agrární družstvo v Knínicích u Boskovic. 

Návrh vychází z analýzy procesů rostlinné a živočišné výroby v družstvu a hlavně z 

využívaných informačních systémů v tomto podniku, především pak z informačního 

systému pro rostlinnou výrobu. 
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2. Vymezení problému a cíle práce 

2.1. Základní informace o podniku 

 

Firma Agrospol Knínice je družstvo se sídlem v Knínicích u Boskovic. Byla 

založena v roce 1993 usnesením ustavující schůze družstva a sepsáním 

notářského zápisu. Firma vznikla rozdělením bývalého zemědělského družstva 

Malá Haná Knínice, AGROSPOL převzal 90 % veškeré výroby. 

Současně vzniklo Zemědělské družstvo Knínice, které je od r. 1994 v likvidaci a v 

r. 1997 je ZD Knínice v konkurzu. 

 

 

2.2. Předmět podnikání 

 

Firma se zabývá především pěstováním obilovin (asi 60 %), především je to 

pšenice, ječmen, oves a kukuřice na zrno. Dále jsou to olejniny, z nich zejména 

řepka, mák a slunečnice. Zaměřuje se také na pěstování okopanin, z těchto plodin 

je to cukrovka, brambory a krmná řepa.  

Toto družstvo produkuje i léčivé rostliny, např. námel a ostropestřec. 

Pro svou vlastní potřebu produkuje krmné plodiny ( kukuřice na siláž, vojtěšku a ostatní 

víceleté pícniny). Dále se zabývá pěstováním trav na semeno ( kostřava, bojínek 

a psineček) Podnik vlastní také rozsáhlé ovocné sady kde se pěstují především 

višně, jablka a švestky. Velká část z těchto plodin se prodává po celé ČR. Ve 

vlastnictví družstva jsou také vysázené školky s ovocnými stromy a růžemi. 

Z živočišně výroby bych chtěl podotknout zejména chov vepřů na maso a skotu 

na maso a mléko. Okrajově se také firma zabývá výrobou mikrotenových sáčků ve 

vlastní kuchyni také vaří knedlíky, které posléze prodává. 

Firma také poskytuje dílenské a opravárenské služby, z největší části jsou to opravy 

zemědělských strojů ( traktory, kombajny apod.) 

Pro živočišnou výrobu podnik produkuje krmné směsi. 
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2.3. Organizační struktura podniku 

Organizační struktura podniku Agrospol je zobrazena na Obrázek 1 Organizační 

struktura podniku 

 

 
Obrázek 1 Organizační struktura podniku 
 

V čele podniku stojí představenstvem podniku jmenovaný ředitel, jemuž je dána 

pravomoc v rozsahu udělené prokury. 

Obchodním vedením podniku AGROSPOL, agrární družstvo v Knínicích u Boskovic je 

pověřen ředitel družstva. 

Podnik je organizačně členěn na střediska.1 

 

Střediska jsou stanoveny pro rostlinou výrobu, pro živočišnou výrobu a mechanizace a 

ovocné školky. Středisko rostlinné výroby má pět provozů ( provoz rostlinné výroby, 

mechanizace, dílen, sušička a posklizňová úprava a skladování Knínice a Vanovice).  
                                                 
1 Seznamy a číselníky středisek jsou uvedeny v příloze  
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Středisko živočišné výroby má šest provozů (tři střediska chovu skotu, dvě střediska 

chovu prasat a výrobnu krmných směsí). Středisko ovocných školek, středisko výroby 

knedlíků. 

 

Vzhledem k velikosti a rozsahu procesů v podniku je cíl bakalářské práce zaměřen 

pouze na návrh informačního systému pro jeden hlavní proces – rostlinnou výrobu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

3. Teoretická východiska práce 

3.1. Metodika tvorby IS  

Je doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, dokumentů, řízení, 

metod, technik a nástrojů pro tvůrce informačních systémů, který pokrývá celý životní 

cyklus informačních systémů. Určuje kdo, kdy, co a proč má dělat během vývoje a 

provozu IS.  

Metodika by se měla vztahovat na všechny prvky IS (pracovníky, organizační 

procedury, data, SW a HW a další), organizační vlivy IS, ekonomické otázky spojené s 

vývojem a provozem IS a doporučené dokumenty a případně způsob řízení v 

jednotlivých fázích životního cyklu IS2 

 

Metoda  

Určuje, co je třeba dělat v určité fázi nebo činnosti vývoje či provozu IS. Metoda je 

vždy spojena s určitým přístupem, jako je funkční, datový nebo například objektový 

přístup. S přihlédnutím k této charakteristice řeší každá metoda postup činností v určité 

části (jedné nebo několika fázích) procesu vývoje systému nebo pouze z některého úhlu 

pohledu na systém (data, funkce, software, hardware, atd.).  

Příklady metod: informační analýza, strukturovaná funkční analýza, řízení projektu, aj.3 

 

Technika  
 
Určuje, jak se dobrat požadovaného výsledku. Zpravidla určuje přesný postup 

jednotlivých činností, způsob použití nástrojů, varianty rozhodnutí v určitých situacích a 

co z nich vyplývá, vymezuje obor své působnosti atd. Na rozdíl od metody je mnohem  

přesnější v závěrech a omezenější v okruhu použití. Příklady: transakční analýza, 

normalizace datového modelu, prototypování atd.4 

 
Nástroj  
 
Je jednak prostředkem vyjádření výsledku činnosti, prováděné určitou technikou, jednak 

prostředkem, umožňujícím tuto techniku použít. Většina technik požaduje, aby nástroj 

                                                 
2 ŘEPA, V.Analýza a návrh informačních systémů, 1.vyd. Praha:EkoPress, 1999, s.23 ISBN 80-86119-0. 
3 ŘEPA, V.Analýza a návrh informačních systémů, 1.vyd. Praha:EkoPress, 1999, s.23 ISBN 80-86119-0.   
4 ŘEPA, V.Analýza a návrh informačních systémů, 1.vyd. Praha:EkoPress, 1999, s.23 ISBN 80-86119-0. 
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byl grafický. Nástroje vždy formalizují vyjádření, proto je možné a žádoucí, aby byly v 

maximální míře automatizovaně podporovány.5 

 
 
 
 
Informační systém  
 

Informační systém je systém pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a 

dat. Příkladem informačního systému může být kartotéka, telefonní seznam, kniha došlé 

pošty aneb účetnictví. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a 

může být i v papírové podobě. 

Systém v organizaci, který poskytuje informace nutné pro plnění cílů a záměrů 

organizace (jedna organizace může mít víc informačních systémů z důvodu standardů v 

organizaci, právních omezení, logických vztahů, např. kancelářský systém, informační 

systém pro vrcholové řízení, systém na podporu rozhodování apod.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 ŘEPA, V.Analýza a návrh informačních systémů, 1.vyd. Praha:EkoPress, 1999, s.48 ISBN 80-86119-0. 
6 ŘEPA, V.Analýza a návrh informačních systémů, 1.vyd. Praha:EkoPress, 1999, s.48 ISBN 80-86119-0. 
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3.2. Řízení výroby 

 

Výroba slouží k výrobě materiálních i nemateriálních statků. Výroba zboží je spojena 

s konkrétními výstupy – zbožím, službami. Výstup vzniká tím, že vstupy – 

materiál (suroviny, polotovary, výrobky, energie, atd.) ve výrobním procesu 

transformují. Transformací fyzických vstupních faktorů na výstupní statky 

nazýváme fyzický produkční systém.  

Aby bylo dosaženo požadovaných výstupů (produktů), je nutné transformační proces 

monitorovat, hodnotit a řídit. Probíhající činnosti jsou tedy regulovány tak, aby 

bylo dosaženo požadovaných cílů. Regulace si vyžaduje přesnou znalost postupu a 

včasnou zpětnou informační vazbu, která umožňuje porovnání naměřených 

hodnot s plánovanými, tzv. normami. 

 

Základní otázky výroby jsou: 

• Co máme vyrábět a kdy? 

• Co nakoupit a co sami vyrobit? 

• Jak zorganizovat objednávku materiálu a kooperaci dílů? 

• Co zkonstruovat, projektovat a modernizovat? 

• Jak zajistit bezporuchový chod výrobního zařízení? 

• Jak stimulovat zaměstnance a stanovit odpovědnosti za dodržení norem? 

 

Předmětem řízení výroby je tedy systém pojmů a nástrojů výrobního managementu. To 

si vyžaduje rozpracovat dané úkoly a předat fyzickému výrobnímu systému řídící 

veličiny(množství, termíny zadávání a odvádění operací, součástí, výrobků) a 

zajistit zpětná hlášení z fyzického výrobního procesu. Řízení výrobního procesu 

zabezpečuje výrobní management.7 

 

 

 

 

                                                 
7 VIDECKÁ, Z. Řízení výroby. 2. vyd. Brno : Zdeněk Novotný, 2006, s.6-7 ISBN 80-7355-057-1. 
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Výroba a výrobní proces 

 

Uspořádání a struktura výrobního procesu závisí na charakteru produktu 

(výrobek/ služba), trhu objemu výroby, charakteru poptávky, použitých technologiích 

a dalších faktorech. 

Parametry výroby jsou v průběhu výrobního procesu ovlivňovány množstvím 

náhodných vlivů. Proto je většina výrobních procesů dynamická a 

nedeterministická. Změna stavu dynamického výrobního procesu se může v čase 

uskutečnit: 

 

• spojitě — spojitý materiálový tok, surovina/ polotovar se přemisťuje z 

pracoviště na pracoviště kontinuálně, není možné operativně řídit 

přechod na následující pracoviště, měnit termín zpracování nebo 

pracoviště ( např. vysoké pece, výroba nafty, benzínu, potravinářské 

procesy apod.). Materiálový tok je definován jednotkou např. 1 m3, 1 

tuna, apod. Výkony výrobních zařízení jsou přepočítány na jednotku 

materiálového toku 

 

• diskrétně — součástka se přemisťuje z pracoviště na pracoviště postupně, 

zpracovává se na různých strojích, různými nástroji, použitím různých 

přípravků podle určených technologických operací .  V průběhu 

real izace výroby se provádí celá řada pomocných, kontrolních a 

výrobních operací. Polotovary, rozpracované díly a hotové součásti je 

nutné skladovat a dopravovat na místo ve stanoveném čase (např. výroba 

na obráběcích strojích, montáž, doprava auty, apod.) To znamená, že pro 

řízení výroby je nutné řešit složitý komplex úloh 

 

• kombinovaně 

 

Klasifikace výrobních systémů je prováděna podle různých hledisek. Podle míry 

plynulosti výrobního procesu je výroba 

 



 

 18 

• plynulá (nepřetržitá) – výroba probíhá z technologických nebo jiných důvodů 

nepřetržitě, tzn.24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, po celý rok. Výjimkou jsou 

pouze přerušení, vyvolaná nutnými opravami výrobního zařízení. 

 

• přerušovaná – výrobu je možné přerušit a pokračovat jindy. Výroba probíhá 

v určitých, předem určených časech.8 

 

Podstata řízení výroby 

 

„Řízením výroby se rozumí působení lidí na výrobní systémy s cílem zabezpečit jejich 

optimální fungování a rozvoj. Nutnost řízení vyplývá zejména z potřeby koordinovat 

činnosti vzniklé dělbou práce. Řídit může člověk, člověk s využitím technických 

prostředků (automatizované řízení) nebo samy technické prostředky (automatické 

řízení). V řízení výroby se uplatňují zejména tyto přístupy: 

• procesní přístup, který se snaží vymezit dílčí procesy řízení a určit obecná                     

pravidla jejich racionálního průběhu, 

• psychologicko-sociální přístup, který klade důraz na úlohu lidského faktoru                      

v řízení výroby, kvantitativní přístup zdůrazňuje potřebu exaktního přístupu k 

řízení výroby a vede k využívání optimalizačních metod a týmové práce, 

• systémový přístup klade důraz na komplexnost vnějších a vnitřních vazeb 

výrobního systému a na integrované řízení jeho dílčích částí, 

• empirický přístup využívá zobecněné zkušenosti praxe pro vypracování návrhů 

a doporučení pro řešení problémů řízení výroby. Rozhodující úlohu v řízení 

výroby hraje člověk, a to i ve vysoce automatizované výrobě, neboť 

prostřednictvím člověka se realizují cíle výrobní organizace a vytváří se 

předpoklady pro optimální průběh výroby. Na člověku také závisí neustálé 

zdokonalování výroby i výrobků a také rychlost změn souvisejících s 

technologickými a výrobkovými inovacemi, která má značný vliv na efektivnost 

výroby. Kvalita řízení je ve značné míře závislá na úrovni informačního systému, 

tedy na procesu nepřetržitého získávání, zpracování, uchování a využití 

informací. Přitom informace pro řízení výroby musí být včasné, spolehlivé, v 

                                                 
8 VIDECKÁ, Z. Řízení výroby. 2. vyd. Brno : Zdeněk Novotný, 2006, s.11 ISBN 80-7355-057-1. 
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požadované kvantitě a kvalitě a ve vhodné formě. Tyto požadavky nejlépe splňují 

automatizované informační systémy, které jsou založeny na důsledném využívání 

technických prostředků počítačové, komunikační a automatizační techniky a 

ekonomicko - matematických metod. Informace hrají v řízení výroby stále 

významnější roli. V souvislosti s masovým využíváním počítačů a jiných 

elektronických zařízení v předních podnicích se výrobní organizace mění na 

jakési "informační organizace", neboť zejména informace stále více 

rozhodují o úspěšnosti a konkurenční schopnosti firem.“ 9 

 

Cíle řízení výroby 

Pod pojmem cíl se rozumí stav, kterého má být v budoucnu dosaženo. Cíle by měly být 

definovány tak, aby podniku zajišťovaly vhodnější pozici ve srovnání s konkurencí. 

Měly by být na jedné straně reálné, na druhé straně stimulující, tzn. podněcující k co 

nejlepším výsledkům při efektivním využívání zdrojů. Cíle musí být vytyčovány tak, 

aby zajišťovaly stabilní vývoj, tj. aby byl daný systém schopen odolávat případným 

poruchám. 

Cíle řízení výroby by měly být vždy odvozovány z cílů, vytyčených v podnikové 

strategii (business strategy). Bezprostředně pro oblast řízení výroby z toho bývají 

odvozeny  dva základní cíle: 

• maximální uspokojení potřeb zákazníků 

• efektivní využívání disponibilních zdrojů 

Konkretizace uvedených cílů znamená výrobu produktů s vysokou technicko-

ekonomickou úrovní cílů a jakostí v souladu požadavky zákazníka, včasnou realizací 

výrobkových a technologických inovací, zvyšování konkurenceschopnosti, optimalizací 

spotřeby výrobních faktorů a minimalizaci nákladů. Důležitým dílčím cílem řízení 

výroby je integrace a koordinace úsilí pracovníků a zainteresovaných organizačních 

útvarů za účelem dosahování nejlepších výsledků.  

Podle konkrétních podmínek bývají vytyčovány některé další cíle řízení výroby: 

• vysoká pružnost výroby – rychlost reakce na požadavky zákazníků týkající se 

funkcí, kvality, množství, termínů a cen 

                                                 
9 MAKOVEC, J. Základy řízení výroby. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická 1997,  s.3 ISBN 80-
7079-110-1. 
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• zkracování průběžné doby výroby 

• snižování zásob a rozpracované výroby 

• vysoká produktivita 

• plynulost a rychlost materiálových toků 

• efektivní využití disponibilních výrobních kapacit 

zabezpečení informačních procesů včetně návaznosti na související subsystémy10 

 

 

3.3. Řízení zásob 

Zásoby jsou součástí oběžného majetku (aktiva podniku) 

 

Druhy zásob 

• zásoby materiálu (suroviny, zákl.materiál,pomoc.látky, provoz.látky,ND,obaly, 

drobný HM) 

• zásoby polotovarů a nedokončených výrobků 

• zásoby hotových výrobků 

• zásoby zboží 

 

Jedná se o usměrňování vývoje zásob tak, aby byla zajištěna plynulá činnost podniku s 

minimálními náklady na řízení a skladování zásob. Skupiny materiálů ABC: 

 

Skupina A - zahrnuje druhy s velkou roční spotřebou, jakou je základní materiál - nejvíc 

% 

Skupina B - materiály, rychle a snadno dostupné. (20 až 30% na hodnotě spotřeby) 

Skupina C - zbytek, nejvíc druhů - nakupujeme podle potřeby (kancelářský materiál) 

Zásobovací činnosti 

 

Pořizování materiálu 

• nákupem = dodavatelský způsob 

• výroba = ve vlastní režii, aktivace materiálu 

• jiným způsobem = dar, dědictví, z odpadu - recyklace 
                                                 
10 VIDECKÁ, Z. Řízení výroby. 2. vyd. Brno : Zdeněk Novotný, 2006, s.9 ISBN 80-7355-057-1. 
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Skladování materiálu 

Převzetí a kontrola - kvantitativní (správné množství) 

                               - kvalitativní (kvalita materiálu) 

Dodavatel posílá s mat. dodací list 

Kontrola při převzetí se provádí pomocí dodacího listu, ve kterém je napsáno, co a kolik 

nám posílá. 

Uložení mat. a jeho ochrana - před zcizením, před znehodnocením =>výdej do výroby 

 

Evidence materiálu 

Příjemka -při přijetí (název organizace, druh mat., množství, cena, podpis skladníka) 

skladní karta - patří do analytické evidence (název materiálu, jeho číslo, jednotková 

cena, současný stav) 

Výdejka - při výdeji do výroby (druh materiálu, množství, kdo ho vydal, odebral, 

datum) 

organizace dostává od dodavatele dodací list a fakturu 

 

Doba obratu materiálu (vyjde ve dnech) 

Udává kolik dní trvá jedna obrátka materiálu (kolik dní trvá než se z mat. stane opět 

materiál) 

 

 

Počet obrátek (vyjde v počtu obrátek) 

Udává kolik obrátek mat. se uskuteční za dané, sledované období 

kolikrát se materiál stihne stát materiálem za sledované období 

Výhodnější je větší počet obrátek a menší doba obratu. 

 

Ocenění úbytku zásob materiálu ze skladu  

U nakoupených zásob se týkají účtování podle varianty A. U stálých cen nakoupených 

zásob by nevznikl problém, ale stálé ceny jsou v tržním hospodářství nereálné. 

V průběhu roku podnik nakupuje stejný druh zásoby za odlišné ceny a tak vzniká 
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problém s oceněním vyskladněné nakoupené zásoby. Jsou známy následující metody 

ocenění vyskladněných zásob: 

 

• metoda FIFO (první do skladu-první ze skladu) znamená postupné 

vyskladňování nejstarších zásob při použití ocenění při jejich pořízení. U každé 

dodávky je zaznamenáno množství a ocenění. 

 

• vážený aritmetický průměr 

 

• metoda „ pevných skladových cen a odchylek k těmto cenám“ znamená, že 

účetní jednotka stanoví pevnou cenu zásoby a každá přijatá a vydaná zásoba se 

účtuje na dva majetkové účty a to na účet pevné ceny a současně na účet 

odchylky od pevné ceny. Při vydávání se použije účet pevné ceny i účet 

odchylky úměrně množství vyskladňované zásoby.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Maturita.cz [online]. [2007] [cit. 2008-05-16]. Dostupný z WWW: <http://mechatronik.blog.cz/0711/5-
zasoby-ve-vyrobnim-podniku-a-jejich-rizeni>. 
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4. Analytická část 

Analytická část se zaměřuje na globální analýzu a detailní popis 2 hlavních procesů a 

také na analýzu 4 procesů podpůrných. Součástí provedené analýzy je i současná 

podpora procesů informačním systémem. 

 

4.1.    Procesní mapa 

Procesní mapa zahrnuje hlavní a podpůrné procesy ve firmě (viz Obrázek 2 Procesní 

mapa) 

 

 

 

Obrázek 2 Procesní mapa 
 

Hlavní procesy v podniku Agrospol jsou dva: 

 

1) Rostlinná výroba 

2) Živočišná výroba 

 

Průběh hlavních procesů se liší dle typu výroby. Na Obrázek 3 Úvodní mapa procesů 

rostlinné výroby je zobrazena úvodní mapa procesů rostlinné výroby v podniku. Tento 

hlavní proces se skládá z fází plánování rostlinné výroby, což zahrnuje plánování 

rostlinné výroby z hlediska typu osevu, množství a lokality. Další fází rostlinné výroby 

jsou příprava, vlastní výroba, sklizeň příprava půdy na další sezonu a poslední fází jsou 
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další procesy prováděné se sklizenými plodinami. Detailní popis jednotlivých fází 

rostlinné výroby je v kapitole 4.2. 

 

 

 
 
Obrázek 3 Úvodní mapa procesů rostlinné výroby 

 

Na Obrázek 4 Úvodní mapa procesů živočišné výroby je zobrazena úvodní mapa 

procesů v živočišné výrobě. Součástí živočišné výroby jsou fáze, které jsou blíže 

popsány v kapitole 4.2. 

 

 
Obrázek 4 Úvodní mapa procesů živočišné výroby 
 

 

 

4.2. Detailní popis procesu rostlinná výroba 

Mapa všech procesů rostlinné výroby je zobrazena na Obrázek 5 Schéma rostlinné 

výroby 
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Obrázek 5 Schéma rostlinné výroby 
 

1. Plán rostlinné výroby 

Ještě předtím než se začne v družstvu s vlastní výrobou, je třeba naplánovat postup jaké 

plodiny se budou během roku pěstovat a také množství, které hodlá podnik nakoupit a 

později vysít. Je také nutné naplánovat, jaké činnosti se budou v průběhu roku provádět 

s půdou. 

O těchto skutečnostech je pověřeno rozhodovat představenstvo společně s ředitelem 

družstva, kteří pověří vedení podniku takovýto plán vyhotovit. Jakmile jej vedení 

vytvoří musí počkat, jestli tento plán členové představenstva odsouhlasí. 

Je tedy vhodné ponechat vedení na vypracování tohoto „návrhu“ dostatečně dlouhou 

dobu. Tento plán předseda představenstva zapíše do databáze resp. do rozborových 

tabulek, které se archivují pro pozdější potřebu. 

Poté, co se příslušný plán odsouhlasí představenstvem, je na řadě předání pravomocí 

nad určenými úkoly příslušným vedoucím jednotlivých úseků rostlinné výroby. Ti poté 

dále přenášejí pravomoc na své podřízené, tedy většinou na techniky v podniku a ti 

vykonávají zadané činnosti. 
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2. Příprava rostlinné výroby 

Nákup osiv 

V podniku se v rostlinné výrobě nejprve nakoupí dostatečné množství osiv, kterými se 

posléze oseje připravená půda. Nákup těchto osiv je naplánován na začátku rostlinné 

výroby (viz výše). Pověřená osoba, v tomto případě agronom má za úkol propočítat, 

kolik bude na plánovaný nákup vynaložit finančních prostředků, aby bylo patrné jak 

bude tímto nákupem podnik finančně zatížen. Tyto propočty nákladů agronom 

zaeviduje do databáze.Agronom je dostatečně proškolen, proto ví kolik podnik musí 

nakoupit osiv v tunách. Jeho povinností je poté najít nejlevnějšího dodavatele a osevní 

plodiny nakoupit. Tato procedura je doprovázena především zakládáním faktur za 

nákup osiva, jejich zaplacením dodavatelům a přepravě zboží do skladu, tuto operaci 

eviduje skladová účetní na přijatou fakturu od dodavatelů12. Tuto fakturu je poté třeba 

zaplatit a to se zpravidla provádí buď platbou v hotovosti přímo při převzetí zboží od 

dodavatele nebo převodem příslušné peněžní částky na účet dodavatele. 

 

Příprava půdy 

Příprava půdy obnáší především podzimní hnojení půdy, z důvodu dostatečného 

množství živin v půdě. O těchto činnostech rozhoduje proškolený agronom v podniku, 

který na základě rozborů půdy, které provádí příslušná najatý laboratorní technik, 

rozhodne jaké množství hnojiv se do půdy aplikuje. Laboratorního technika najímá sám 

agronom. Technik provádí odběr a analýzu složení půdy. Tento proces je naplánován na 

počátku výrobního procesu vedením podniku. Laboratornímu technikovi je pak nutné 

zaplatit za rozbor půdy(faktura přijatá). 

Příprava půdy na setí obnáší také fyzickou úpravu půdy, která se provádí zemědělskou 

technikou. Náklady na tyto činnosti se evidují jako výkazy práce a o jejich evidenci se 

stará odpovědný technik, který tyto výkazy předává nebo posílá mzdové účetní, jež 

musí zaúčtovat mzdy.Aby bylo předem jasné kdo se o přípravu půdy postará, je třeba 

aby se příslušní zaměstnanci řídili příkazy svých nadřízených, tedy vedoucích 

jednotlivých výrobních úseků. Tito vedoucí přijímají příkazy od představenstva 

podniku. I plánování těchto činností je popsáno výše v plánu. 

 

                                                 
12 Seznamy a oběhy dokladů jsou uvedeny v příloze  
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3. Vlastní výroba 

Osev půdy 

Dalším procesem v rostlinné výrobě je samotný osev půdy, při kterém se opět použije 

strojová technika a probíhá stejný evidenční postup jako při přípravě půdy. Na osel lze 

použít jak plodiny nakoupené od dodavatel, tak plodiny, které ve výrobě zbyly od 

minulého roku. Tímto způsobem může podnik ušetřit nemalé finanční prostředky za 

nákup osiv. V tomto případě je třeba aby podnik rozhodl jaké množství lidských zdrojů 

pošle na pole, aby provedli osev půdy zemědělskou technikou(tedy traktory a 

příslušnými stroji). Odpovědnost a starost leží vždy na vedoucím úseku rostlinné 

výroby, který je pověřen představenstvem. Plánování osevu je naplánováno na počátku 

výrobní sezony vedením podniku. 

 

Chemická ochrana půdy 

Proces chemické úpravy půdy obnáší většinou ošetření typu prášková ochrana, poté 

další přihnojování půdy, postřiky půdy atd. tyto činnosti sou velmi důležité pro zlepšení 

kvality půdy, proto je nutné aby byly prováděny každoročně několikrát. Příkazy o tom, 

jaké množství postřiků a v jakých lokalitách se bude realizovat, dává zpravidla 

proškolený odborník, kterého si podnik najme, musí s ním sepsat smlouvu. Proces 

chemické úpravy se musí evidovat také v účetnictví pomocí výkazu práce, aby bylo 

jasné kdo tuto práci prováděl, což je úkol pro vedoucího, který touto prací pověří své 

podřízené, většinou řidiče. I plán tohoto procesu je dopředu pečlivě naplánován 

vedením Agrospolu. 

 

Přihnojení půdy 

Přihnojení umělými hnojivy se většinou realizuje jako dodatečná činnost, pro zlepšení 

kvality půdy. V této činnosti se pracuje se stejnými doklady jako u procesu chemické 

úpravy půdy. Přihnojení se provádí opět podle výsledků rozboru půdy, rozhoduje o něm 

znovu agronom, který dostane zprávu od najatého laboratorního technika. Plán 

přihnojení půdy je stanoven opět vedením, které předá pravomoc na tímto úkolem 

agronomovi. 
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4. Sklizeň plodin 

Asi nejdůležitější částí rostlinné výroby je samotná sklizeň plodin, při níž je vytížený 

největší počet zaměstnanců za celý rok. Někdy je také možno najmout pomocnou 

pracovní síly ze strany důchodců a brigádníků, za něž nemusí podnik vynakládat tak 

vysoké výdaje, v této alternativě jim musí ale ředitel personálního oddělení sepsat 

smlouvy, resp. dohody o provedení práce. Tento proces se přináší přepravu sklizených 

plodin na vážení do podniku, kde se musí všechny sklizené plodiny a jejich množství 

zaevidovat do deníku vážení. Aktualizace tohoto dokladu se poté posílá do kanceláře 

skaldové účetní, která musí všechny přivezené plodiny do skladu zaevidovat  na 

příjemku. Také u tohoto procesu je nutné rozhodnout jaké množství lidí bude sklizeň 

vykonávat a jaká zemědělská technika bude použita. 

 

5. Příprava půdy na další sezonu 

V další fázi rostlinné výroby se musí půda tzv. podmítnout, což představuje následnou 

úpravu půdy zemědělskými stroji, půda se tímto procesem vlastně připravuje na další 

osev. Přípravu půdy naplánuje agronom, na základě příkazů představenstva podniku a 

z plánu, stanoveného na počátku sezony. Tato činnost vyžaduje ještě zaevidování úkonů 

do účetního dokladu výkaz práce, ze kterého může opět účetní vyčíst odpracovanou 

dobu zaměstnanců a zaúčtovat jim z něho mzdy.  

V neposlední řadě následuje další přihnojování půdy kvůli zlepšení její úrodnosti. Je 

tedy třeba použít znovu zemědělskou techniku, případně půdu pohnojit (především 

hnojení chlévskou mrvou)  a výjimečně podnik nechává půdu také popráškovat tzv. 

letecky. Přihnojení opět zařizuje agronom, který zadá příkazy svým podřízeným(v 

tomto případě řidičům traktorů). Plán přihnojení je stanoven za počátku roku vedením, 

případně podle konkrétního stavu půdy, opět provedeného rozborem, dostává agronom 

za úkol plán podle potřeby případně změnit. Tato skutečnost je na jeho vlastním uvážení 

a měl by k těmto rozhodnutím být proškolený.  

Tato činnost musí také být zaevidována, kolik se použilo na který pozemek hnojiva a 

tím pádem kolik podnik vynakládal nákladů.  Tento úkon se opět zaúčtuje do výkazu 

práce a na fakturu za nakoupené hnojivo a práškovou ochranu plodin. Letecké 

práškování je ovšem velmi finančně náročné, proto je třeba dostatečně detailně 

naplánovat, na kterých lokalitách, budou půda takto chemicky ošetřena. Proto musí 
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vedení společnosti zajistit, aby byla najata pracovní síla, zpravidla externí zaměstnanec, 

k čemuž je pověřen personální ředitel podniku.   

Následně je třeba půdu zaorat jinak by hnojení ztratilo potřebný účinek, tato práce by se 

měla provést nejpozději do 24 hodin po přihnojování půdy. Nezbytnou součástí tohoto 

procesu je zanesení do účetních dokladů, v tomto případě opět do výkazu práce. 

 

6. Další postup se sklizenými plodinami 

Dalším částí rostlinné výroby je rozhodovací proces, nabízí se možnost buďto prodat 

sklizené plodiny nebo druhá možnost, přepravit sklizené plodiny na sušení, což je 

obvyklejší postup, tímto úkolem je od vedoucího rostlinné výroby pověřen opět řidič, 

který traktorem s návěsem zaveze plodiny z rostlinné výroby do výroby živočišné, 

v případě že se tyto plodiny nebudou prodávat odběratelům.  Při procesu sušení se musí 

sklizené plodiny opět zvážit, což se musí opět zaevidovat do deníku vážení. Pokud tedy 

plodiny budou putovat do živočišné výroby mohou se ještě dodatečně upravit  pro 

dobytek namletím a namícháním s minerálními látkami, nakoupenými od 

certifikovaných dodavatelů (např. pro krmné směsi pro dobytek) nebo použít pro další 

opětovný osev půdy (tyto plodiny se opět kvůli evidenci zváží a výsledek se zapíše do 

deníku vážení). V případě, že se družstvo rozhodne sklizené plodiny prodat odběrateli, 

tak ten musí podniku zaplatit vystavenou fakturu.  

Všechny procesy v rostlinné výrobě je nutné naplánovat na počátku sezony. 
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4.3. Detailní popis procesu živočišná výroba 

Mapa všech procesů živočišné výroby je zobrazena na Obrázek 6 Schéma živočišné 

výroby 

 

 
Obrázek 6 Schéma živočišné výroby 
 

1. Plán živočišné výroby 

Aby hospodaření podniku nebylo ztrátové, je zapotřebí i v živočišné výrobě naplánovat 

chov skotu pro nadcházející rok, hlavně množství chovaných kusů. Toto nutné 

plánování je opět v péči vedení společnosti a pověřených odborníků pro tuto 

práci(zpravidla agronomové v podniku), kteří plán předloží představenstvu, a to poté 

vytváří zisk z výroby. Pravomoc od agronomů je dále přenášena na vedoucí úseků 

živočišné výroby a na jejich podřízené. V podniku se musí naplánovat jak množství 

chovaného skotu, tak i ostatní procesy s chovem skotu související, tedy např. dojení, 

porážka skotu, atd.   
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2. Příprava živočišné výroby 

Nákup skotu 

Živočišná výroba v podniku a Agrospol se specializuje pouze na chov skotu, tedy býků 

a krav. Skot je tedy potřeba  nakoupit od dodavatelů (to provádí Agrospol výjimečně), 

kteří podniku vystaví fakturu přijatou za nákup. Plán nákupu skotu je stanoven ještě 

před vlastním nákupem resp. chovem skotu (viz výše). 

 

Vlastní chov-plánování zapuštění 

Druhou možností je že, si Agrospol skot vychová sám ve vlastní stáji, což obnáší 

vlastnit svoje býky a krávy na chov. Po narození je skot zvážen, tento údaj se zapíše do 

deníku vážení. Poté se přepravuje do stáje kde se označí příslušnou známkou resp. 

náušnicí s registračním číslem stáje a kusu. Tyto informace je třeba zadat do počítačové 

databáze a do účetního dokladu změna stavu zvířat a do karty zvířat, aby se mohly 

evidovat pozdější přírůstky tohoto kusu dobytka. Dalším fází živočišné výroby je další 

přemístění dobytka buď k samicím nebo samcům, o tomto procesu rozhodne příslušný 

odborník v Agrospolu. Tato činnost se musí evidovat do karty zvířat a do dokladu 

změna stavu zvířat.  

 

Samice tedy krávy se přemisťují na zapouštění do stáje k býkům, určeným na 

rozmnožování (v Agrospolu se provádí inseminace), ovšem až po určité době, kdy jsou 

toho schopny, což se musí opět zavést do dokladu o této činnosti tedy do karty zvířat. 

O tom, kdy budou krávy zapuštěny musí rozhodnout proškolený technik. Za zapuštění 

skotu musí podnik zaplatit přijatou fakturu. V podniku se totiž většinou skot nezapouští.    

 

 

3. Vlastní chov dobytka 

Plán nákupu krmení 

Pro to aby mohlo družstvo dobytek ve stájích chovat je samozřejmě nutné mu zajistit 

dostatečný přísun krmení. O tuto činnost se musí postarat vedoucí úseku, který zadá 

patřičné úkoly svým podřízeným. Řidič se musí postarat o to, aby bylo do živočišné 

výroby z výroby rostlinné přepraveno určené množství zpracovaných krmných směsí a 

objemných krmiv (siláž, senáž, seno, sláma). Dovezené krmivo se převede ve 
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skladových zásobách do zásob živočišné výroby, což se musí evidovat ve skladové 

kartě.   

 

 

Dojení skotu 

Další procesem je přeprava na dojírnu, kde se z krav pomocí automatických dojících 

zařízení získává mléko. Množství mléka, které se tímto způsobem získá je třeba také 

zaznamenat do počítačové databáze.  Mléko je později prodáno smluveným 

odběratelům, kterým se posléze vystaví faktura vystavená. 

 

Sledování přírůstků 

Z dobytka se v podniku nezískává pouze mléko, ale také hovězí maso, které je na trhu 

velmi žádané. U každého kusu dobytka (pouze u býků) jsou sledovány každodenní 

přírůstky, které se zaznamenávají do karty zvířat. O tuto práci se musí postarat pověřený 

zootechnik, který odpovídá za vedení příslušného úseku živočišné výroby. Podnik za 

tyto váhové přírůstky inkasuje od odběratelské firmy finanční kompenzaci za výkrm 

skotu (až při jejich prodeji na jatka). Tyto finanční prostředky mohou podniku posloužit 

např. pro další investice a modernizaci techniky. 

V evidenci se sleduje hlavně  počet narozených kusů dobytka, jejich váha při narození, 

produkce dobytka (tedy počet krmných dnů x průměrný přírůstek na den). 

Tato evidence se hodnotí zálohově každý měsíc, ale pro formální evidenci je třeba 

jednotlivé kusy býků zvážit jednotlivě každého čtvrt roku.  

 

4. Prodej skotu  

Poté je ve výrobě na řadě další rozhodnutí, co se bude se samicemi skotu provádět. 

Odpovědnost nad tímto procesem leží na příslušném zootechnikovi, resp. vedoucím 

úseku živočišné výroby a byl výše stanoven v plánu chovu skotu vedením družstva. 

První možnost je přemístit skot zpátky do stáje k ostatním kusům ať už z dojírny nebo 

ze stáje, kde se skot zapouštěl, nebo se bude pokračovat v chovu (tzn. opakovat předešlé 

procesy od procesu přeprava do stáje) nebo ho odvézt rovnou na porážku na jatka  

( samozřejmě až po určité době chovu, zpravidla přibližně 5 let, samozřejmě záleží na 

zdravotním stavu příslušného kusu – tento údaj je zaznamenán v kartě zvířat ). Jejich 



 

 33 

případná přeprava na jatka se musí zaevidovat do karty zvířat ( část této karty putuje 

s dobytkem na jatka), do evidence změny stavu zvířat a do faktury vystavené za prodej 

tohoto dobytka odběrateli na jatkách.  

Co se týče samců skotu – býků, jsou prováděny jiné činnosti, které sou popsány dále. 

Samci se ze stáje pro mladý skot přemístí k dospělému stádu. Po určité době chovu 

(zpravidla po 18 měsících) se rozhodne i u samců o jejich dalším osudu ve výrobě 

podniku. Rozhodnutí je opět na technikovi, který musí nahlédnout do záznamů v kartě 

zvířat, kde je zapsáno vše o zdravotním stavu jednotlivého kusu. Poté se zde postupuje 

stejným postupem jako u samic tedy buď přeprava na  jatka (faktura vystavená) nebo 

pokračování v chovu a přemístění k ostatním býkům do stáje13 (karta zvířat).   

O evidenci dokladů ve výrobě (jak v rostlinné tak živočišné) se stará příslušná pověřená 

osoba, v tomto případě zootechnik, který posílá doklady emailem do hlavní kanceláře 

příslušné účetní (skladové, popř.účetní zvířat), která je eviduje ve svém počítači a poté 

archivuje. 

Každý z prováděných procesů v živočišné výrobě je nezbytné naplánovat na počátku 

výrobní sezony. 

 

 

 

4.4. Podpůrné procesy 

 

4.4.1. Skladové hospodářství 

Jedním z nejdůležitějších částí podniku je skladování zásob materiálu (krmné směsi, 

hnojiva,aj.) Je nezbytné pro chod celého podniku. Bez zásob by podnik nemohl vyrábět 

a později prodávat svoje produkty (statky a služby). Je velmi důležité určit kolik bude 

v určeném skladu materiálu, poněvadž přebytek materiálu by se mohl nepříznivě 

promítnout do hospodaření podniku. O tom, kolik jakého materiálu bude ve skladu 

rozhoduje vedoucí jednotlivých skladů jak v rostlinné tak v živočišné výrobě. 

 

 

                                                 
13 Seznamy a číselníky strojů a vozidel jsou uvedeny v příloze  
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4.4.2. Řízení zásob 

 

Za jednotlivé sklady odpovídají technici jednotlivých středisek, kteří mají v náplni 

práce i vedení skladové evidence. Ti vedou skladové karty (v naturálních jednotkách) 

v sešitě nebo v počítači (větší sklady především sklad náhradních dílů) a zodpovídají za 

to, že pohyby a zůstatky jednotlivých položek odpovídají se stavem skutečným. 

Veškeré změny zaznamenávají do "Změnových dokladů", které odevzdávají skladové 

účetní do účtárny. Ta vede evidenci v množství a v korunách. Na základě předložených 

změnových dokladů (příjemek, výdejek a převodek) zpracuje účetní měsíčně přehled o 

pohybu zásob na jednotlivých skladech a stav zásob ke konci měsíce. Ten se vždy 

odsouhlasí měsíčně se skladníkem. Minimálně 1x za rok se provádí řádná inventura - 

určená komise, která kontroluje, zda souhlasí stav ve skladech se stavem v účetnictví. 

 

Metoda řízení zásob 

V podniku se využívá metoda váženého aritmetického průměru, tato metoda se jeví pro 

Agrospol jako nejvhodnější. Tato metoda znamená vypočítat průměrnou cenu 

uskutečněných dodávek a vyskladňovat v průměrných cenách. 

 

 

4.4.3. Účetnictví 

Centrální účetnictví v sobě zahrnuje několik různých subsystémů. Je to jednak:  

 

• evidence skladová (viz výše) 

 

• evidence zvířat (zootechnik a účetní zvířat zabezpečují průběžnou evidenci 

pohybů zvířat),  

 

• evidence hmotného majetku (tato evidence není rozsáhlá, protože v podniku 

není velký pohyb ve strojích a budovách - vzhledem k vysokým cenám 

hmotného majetku jsou během roku nákupy spíše ojedinělé) 
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• evidence mezd - poměrně hodně rozsáhlá. Technici denně popř. měsíčně 

vyplňují mzdové výkazy, které odevzdávají mzdové účetní, ta je zpracovává a 

výsledkem její práce jsou jednak výplatnice, odesílání peněz na účty pracovníků, 

výpočty sociálního a zdravotního pojištění a provádění těchto plateb, mzdové 

listy a další sestavy a podklady potřebné především pro roční zúčtování mezd, 

sledování daně z příjmů fyzických osob a statistické výkazy. 

 

 

 

 

Ze všech těchto subsystémů vstupují data do účetnictví, kde se k nim přidávají: 

 

• faktury přijaté - u veškerých nákupů, které podnik provádí (materiál, služby) 

vystaví dodavatel fakturu, ta se zapíše v účtárně do knihy přijatých faktur, předá 

se k odsouhlasení příslušnému technikovi (ten potvrdí správnost toho co je na 

faktuře, zda se to skutečně stalo), vrátí se zpět do účtárny k zaúčtování a 

zaplacení. 

 

• faktury vystavené - na veškeré výrobky, popř. služby, které podnik provádí je 

nutné vystavit fakturu. Na základě výdejky, kterou napíše příslušný technik, 

vystaví účetní daňový doklad - fakturu vydanou - musí být zřejmé co se 

prodávalo, komu, kolik a za kolik. Vystavené faktury se evidují v knize 

vydaných faktur, v účtárně se provede jejich zaúčtování a musí se sledovat jejich 

zaplacení odběratelem. 

 

• pokladna - ty operace, které se provádí za hotové peníze se sledují v pokladně. 

Na základě dokladů (paragon, faktura za hotové,...) předložených jednotlivými 

techniky vystaví pokladní výdajový pokladní doklad (pokud se jedná o výdej 

peněz z pokladny) nebo příjmový pokladní doklad (pokud se jedná o příjem 

peněz do pokladny). Denně tiskne pokladní knihu, jejíž zůstatek musí souhlasit 

se zůstatkem peněz v pokladně. 
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• banka - evidence veškerých pohybů na účtu. Podnik využívá internetové 

bankovnictví. Denně se provádí tisk výpisů z banky, který dává přehled o 

příjmech a výdajích na účtu. Tyto údaje se přenášení do účetnictví, takže podnik 

má průběžně přehled výši svých pohledávek a závazků. 

 

V účetnictví se potom všechny výše uvedené subsystémy zpracují dohromady a měsíčně 

tisknou různé sestavy: 

 

• přehled DPH vč. daňového přiznání - to se odevzdává měsíčně na finanční úřad 

 

• hlavní kniha - přehled o jednotlivých syntetických a analytických účtech sumárně 

 

• karty účtů – jednotlivé položky účtované v daném měsíci  

 

• saldokonto - v této sestavě je zachycen přehled o dodavatelích a odběratelích a  

úhradách jednotlivých faktur 

 

• výsledovky - tyto slouží k vnitřní potřebě podniku - jednak výsledovky za střediska, 

výkony, stroje, stáje, apod. 

 

Tyto slouží k sledování nákladovosti jednotlivých výrob a k rozhodování vedení, které  

plodiny pěstovat, popř. kterým směrem vést podnik. 

 

Z účetnictví se sestavuje 1x ročně účetní závěrka - výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a 

ztrát, Příloha k účetní závěrce, Výroční zpráva, Daňové přiznání právnických osob. 

V průběhu roku rovněž podnik sestavuje různé výkazy pro Český statistický úřad - o 

živočišné výrobě - stavech a produkcích, o osetých plochách, o sklizni, Roční výkaz, 

výkaz o mzdách, 

  

Značnou část příjmů podniku tvoří dotace - především dotace od Státního zemědělského 

intervenčního fondu. Několikrát v průběhu roku se předkládají žádosti o tyto dotace - 

jsou to zejména dotace SAPS - na zemědělskou půdu, dotace TOP-UP na chov 
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přežvýkavců a zemědělskou půdu, dotace na pěstování meziplodin, dotace na 

integrovanou produkci v sadech, dotace na pěstování energetických plodin aj. 

 

4.4.4. Údržba 

Další důležitou činností v podniku je údržba prováděných procesů. Družstvo musí 

zajistit prostřednictvím techniků, aby všechny důležité procesy byly prováděny správně 

a pokud už někde v podniku dojde k chybě, aby bylo na snaze problém co nejrychleji 

vyřešit a později vše napravit do původního stavu, který byl před potížemi. 

O údržbu všech procesů se v tomto podniku starají převážně technici, kteří jsou na 

takovou práci dostatečně proškoleni. Je také nutné aby se od příslušných zodpovědných 

techniků doslali zprávy o současném stavu až k vedení společnosti resp. 

k představenstvu společnosti. 

V případě že pověřená osoba nesplní požadavky a nepodává průběžně hlášení o stavu 

výroby, může za to být penalizována a budou jí odebrána část příjmů. 

 

 

 

4.5. Analýza informačních technologií v podniku 

 

Firma má k dispozici cca 16 počítačů různého stáří (některé bohužel i starší 10 let - ty 

většinou využívají technici k vedení operativní evidence na střediscích).  

Základním programem, který AGROSPOL využívá je program firmy PROFEX Blatná a 

má název ZEIS_93 (zemědělský ekonomický informační systém), který je využívaný 

převážně v rostlinné výrobě. Tato firma zajišťuje průběžně veškerou aktualizaci 

programů - tak jak se mění zákony. Servis tohoto programu a technickou pomoc zde 

zajišťuje firma AG Comp Boskovice. Tento systém se využívá ke kompletnímu 

zpracování veškeré účetní agendy vč.účetních výkazů (viz moduly níže) Program je 

zatím ještě v DOS, ale postupně se začínají jednotlivé subsystémy přebudovávat do 

WINDOWS. 

Systém Zeis obsahuje i moduly pro živočišnou výrobu a ekonomické moduly, zejména 

subsystémy - zvířata, mzdy, skladová evidence, evidence hmotného majetku. Z těchto 

subsystémů se data převádí pomocí spojovacích souborů do účetnictví. Zde jsou k nim 
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přidávány i údaje z financí - tj. faktury přijaté, faktury vystavené, pokladna, banka a 

všeobecné účetní doklady. V účetnictví se všechny údaje kompletně zpracovávají, 

tisknou se potřebné sestavy – účetní i rozborové. 

 

Pro bližší informace o programu, popř. o firmě PROFEX, je možno nalézt na 

www.profex.cz, zde firma nabízí svoje služby (licence informačních systémů). 

Dále firma využívá některých ostatních programů, které slouží k operativní evidenci. V 

současné době jsou kladeny stále větší nároky na evidenci půdy a vlastnických vztahů k 

půdě. K této evidenci je využíván program firmy AGINFO Jičín - program EVIDENCE 

PUDY. Je to program ke sledování jednotlivých půdních bloků, ke sledování 

vlastnických parcel, nájemních smluv a pod. Tento program se požívá také k 

sestavování daně z nemovitostí. Součástí programové nabídky firmy AG INFO je i 

program AGRONOM, který využívají ke své práci agronomové. V tomto programu se 

sledují jednotlivé karty honů - hnojení, chemické postřiky, jednotlivé práce provedené 

na honech.Další programy využívají  zootechnici ke své evidenci - informace o 

zvířatech, která mají na svém hospodářství. Na základě čipů, které jsou propojeny s 

počítačových programem, je zajištěna veškerá evidence o užitkovosti zvířat i o jejich 

zdravotním stavu, březosti, apod. Tyto čipy jsou umístěny v obojku každého 

kusu.Podnik Agrospol využívá 2 programů - stř. Sudice - program firmy FARMTEC 

Tábor a stř. Vanovice - program firmy LUKROM Zlín. 

K evidenci čerpání nafty je využíván program AVP. Většina počítačů má dnes připojení 

k internetu - bezdrátový internet. Počítače jsou  vybaveny antivirovými programy AVG. 

Podnik AGROSPOL každoročně modernizuje svoje IT a rozšiřuje výpočetní techniku 

širšímu okruhu zaměstnanců. Staré počítače odepisuje a vyřadí v účetnictví. 

 

V současné době je v podniku 18 PC + software                                                                           

Náklady za  licenci informačního systému  Zeis činí v roce 2008 částku     58 430 Kč. 

 

  

4.6. Analýza programového vybavení v podniku 

Podnik má pro evidenci řízení výroby a výkaznictví instalovány jednotlivé programy, 

které ovšem na sebe navzájem nenavazují. Jsou v DOS verzích. 
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V následujícím textu jsou uvedeny zakoupené licence programů uvedené v tabulkách. 

Pro živočišnou výrobu je v podniku zakoupen informační systém FASTOS, díky 

kterému je na PC vedoucího úseků družstva živočišné výroby sledováno a evidováno 

vše potřebné v chovu skotu. Prostřednictví toho systému se sleduje jak dojivost mléka u 

skotu, tak jejich zdravotní stav z vyprodukovaného mléka. FASTOS pomáhá zlepšovat 

v podniku produktivitu práce, což pro Agrospol znamená úsporu času i pracovní síly. 

 

4.6.1. FASTOS 

FArmtec Stájová Technologie a Organizace chovu Skotu 

Sledování hodnocení mléčné produkce 

• sběr dat z měření mléka (nádoj, průtok, čas) 

• signalizace zdravotních problémů a separace mléka dojnice 

• uchování veškerých údajů z aktuální laktace s vyhodnocením užitkovosti 

• vyhodnocení odchylek naměřených veličin od očekávaných hodnot 

• číselné i grafické výstupy 

• statistické přehledy i vyhodnocení jednotlivých problémových dojnic 

 

Výhody systému Fastos 

• řízení technologických procesů dojení 

• jednoznačná, funkční a spolehlivá identifikace 

• systém vyhodnocování pohybové aktivity 

• reprodukční kalendář 

• stavebnicové řešení 

• vhodné pro stáda všech velikostí a pro všechny typy provozů 

• možnost propojení na kompletní program řízení chovu skotu 

 

 

 

 

 

 



 

 40 

4.6.2. ZEIS 

Systém ZEIS je v podniku zaveden od roku 1993 a od té doby s ním firma ušetřila velké 

finanční prostředky, výrobní čas i personální prostředky.  Program je využíván hlavně 

pro rostlinnou výrobu v družstvu. 

Společnost Profex Blatná zajišťuje v družstvu také servis a revizi tohoto informačního 

systému. Nutností je samozřejmě postupná aktualizace systému podle nových zákonů. 

 

Výhody systému ZEIS 

ZEIS je díky svému modulárnímu uspořádání vhodný pro komplexní řešení 

ekonomických a informačních systémů firem účtujících v systému podvojného 

účetnictví bez ohledu na jejich velikost a obor podnikání. Všechny moduly umožňují 

členění nákladů a výnosů až do 7 úrovní (např. závod, středisko, výkon, zakázka, 

pracoviště...) a každý modul poskytuje vlastní účetní výstup.  

ZEIS je neustále vyvíjen na základě požadavků zákazníků a legislativních změn pod 

dohledem daňových poradců a auditorů. Každý ze zákazníků má možnost odebírat 

podnikový časopis, kde se uvádí nejnovější změny legislativy, kursy podvojného 

účetnictví, řešené účetní a daňové příklady a mnohé další informace, které Vám 

pomohou v každodenní práci.  

ZEIS je poskytován formou pronájmu. V průběhu nájemního období se poskytuje 

zákazníkům bezplatnou aktualizaci - instalaci nových verzí programů. Samozřejmostí je 

české národní prostředí a zachování stávajících dat při přechodu na vyšší verze.  

ZEIS má v maximální možné míře jednotné ovládání a uživatelsky příjemné prostředí i 

pro začátečníky v oboru automatizovaného zpracování dat. Všechny moduly jsou 

dodávány s předem naplněnou účetní osnovou se základními typy účtování pro 

jednotlivé účetní případy. Zpracování dat všech modulů je možno libovolně opakovat. 

Zárukou dalšího vývoje jsou pětileté zkušenosti našich pracovníků spolu se stovkami 

instalací po celém území České republiky a komplexními službami na vysoké úrovni.  
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Moduly informačního systému ZEIS, používané v podniku Agrospol 

Název modulu Stručná charakteristika 

Pro všeobecné použití 

FINANCE  

Jednoduchost ovládání a tím i vysoká produktivita práce. Ideální 

program i pro menší a střední organizace v samostatném 

nasazení jako komplexní program podvojného účetnictví s 

evidencí zásob a hmotného investičního majetku. Komplexní 

zpracování finančních operací podniku... 

MZDY  

Zpracovává širokou oblast výpočtu mezd pro všechny typy 

organizací od pořízení vstupního dokladu až po vystavení 

převodních příkazů pro úhradu daní a pojistného... 

MAJETEK  
Komfortní program pro evidenci investičního majetku, drobného 

investičního majetku a drobného majetku (dříve DKP)... 

ZÁSOBY 
Program pro evidenci zásob. Součástí je naplněná účetní osnova 

pro nastavené druhy pohybu s možností změny... 

ÚČETNÍ VÝKAZY  Zpracovává data pořízená v modulu Účetnictví. Vypracuje 

výkaz zisků a ztrát, rozvahu, cash flow, ... 

Pro podniky zabývající se zemědělskou výrobou 

EVIDENCE ZVÍŘAT  

Modul Zvířata umožňuje sledovat stavy a obraty všech kategorií 

zvířat. Program provádí automatické zaúčtování s převodem 

účetních dat do účetnictví nebo tiskem rekapitulace zaúčtování 

pro ruční vstup do jiných účetních systémů... 

EVIDENCE 

MAJETKOVÝCH 

PODÍLŮ  

Analytická evidence majetku členů družstev s vazbou na 

transformaci, analytická evidence závazků vůči oprávněným 

osobám, analytická evidence členů, kteří nemají vazbu na 

majetek získaný v transformaci. Vypočítá a rozdělí podíl na 

hospodářském výsledku (zisku i ztrátě). Pokud se rozhodnete 

hospodářským výsledkem upravovat majetkové listy členů, 

automaticky účtuje... 

 

Tabulka 1 Moduly systému Zeis 
 



 

 42 

Tabulka 1 Moduly systému Zeis zobrazuje moduly, které v současné době využívá 

podnik Agrospol. 

 

Ceník licencí jednotlivých modulů systému ZEIS, používaných v podniku Agrospol 

 

MODUL Roční licence 

PC-MENU          0,- 

MZDY            - velké organizace 

 

  9.900,- 

  

ZÁSOBY   3.200,- 

MAJETEK - DHIM (DKP)   5.060,- 

ÚČETNICTVÍ 12.600,- 

ÚČETNÍ VÝKAZY    2.200,- 

ZVÍŘATA   6.000,- 

EVIDENCE MAJETKOVÝCH PODÍLŮ   4.000,- 

 
Tabulka 2 Ceník licencí modulů pro podniky 
 
Tabulka 2 Ceník licencí modulů pro podniky zobrazuje ceny jednotlivých modulů 

využívaných v podniku Agrospol.  

Uvedené ceny platí pro instalaci na jeden počítač. Zpracování DPH a Intrastat 

se platí při jakémkoliv jakémkoli počtu v rámci jednoho právního subjektu (účetní 

jednotky), s výjimkou síťových instalací, pouze jednou. 

 

Pro evidenci půdy má podnik podepsanou smlouvu s firmou AG info Jíčín a má 

zakoupeny licence následujících programů: 
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4.6.3. Program Agronom WIN 

Základní evidence každého zemědělce.  

• Evidence vedená ze zákona: Evidence použitých hnojiv, evidence ochranných 

prostředků, dále průběžně doplňováno dle legislativy a požadavků kontrolních 

orgánů. Plány hnojení včetně výpočtů bilancí živin.  

• Hlídání limit ů a omezení: Dle nitrátové směrnice, dle podmínek pro 

poskytování dotací atd. Evidenci plodin, sklizně, hnojiv, ochrany, provedených 

prací, výskytu škodlivých činitelů, uplatněných dotačních titulů, počasí atd.  

Program umožňuje import dat z internetu (iLPIS) a to včetně půdních rozborů. Program 

je nyní doplněn o moduly SKLADY a EKONOMIKA. K jednotlivým blokům lze 

přiřazovat fotografické snímky, mapy zásob prvků, výnosové mapy atd. Komfort 

programu podtrhávají množinové operace (hromadná zadání dat, výpisy pro sestavenou 

množinu,...). Program je určen i pro sady, vinice a chmelnice. Modul SKLADY a 

EKONOMIKA je funkční bez dalších doplatků pouze po dobu trvání technologické 

záruky. S programem MAPY lze vybírat pozemky pro agrotechnické operace na mapě 

nebo naopak zobrazovat pozemky s provedenou operací u plodiny. Podpora pro 

ekologické hospodaření.  

 

Evidence půdy 

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). Historie programu sahá do roku 1992 a 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.). 

 

Mapy 

Zemědělský grafický informační systém. S programem můžete snadno pracovat s 

mapou produkčních bloků, katastrální mapou, pozemkovou mapou a dalšími. Uživatel 

může provádět zákresy do map, vytvářet vlastní vrstvy a využívat množinové operace. 
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Veškeré digitální mapy pro import jsou snadno dostupné. Úzké provázání s dalšími 

programy umožňuje např. zobrazení pozemků ze smlouvy na mapě, automatickou 

identifikaci pozemků KN do produkčních bloků (Evidence půdy), zobrazení osetých 

ploch, hnojení v intervalu od-do (Hospodářský registr produkčních bloků), provedené 

práce na bloku (Zelená nafta). Součástí jsou i importy z GPS. 

 

Daně z nemovitosti 

Program pro výpočet daně z pozemků, staveb a bytů. Výpočty a tisky daňového 

přiznání, přehledové a rozborové sestavy, možnost přenosu dat z Evidence půdy. 

 

Sklizeň a vážní deník 

Program umožňuje denní evidenci sklizně v rozsahu: Hon, plodina, odrůda, výrobek, 

stroj, pracovník, váha atd. Možnost přepočtu váhy výrobku na základě vlhkosti a 

nečistot. Po dohodě možnost napojení na váhu, tj. automatické vážení. Import honů, 

číselníku plodin, odrůd atd. z programu Agronom. 

 

4.7. Zakoupené licence v podniku Agrospol 

 

Podnik Agrospol má u firmy Profex Blatná každoročně zaplacenou licenci, kterou pak 

postupně během roku splácí. 

Tabulka 3 Fakturace licence smluvených modulů zobrazuje jednotlivé předplacené 

moduly v podniku Agrospol a jejich cenu. 
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Modul Počet hlavních modulů Cena Kč Počet 

satelitů 

Cena Kč Cena 

celkem 

Kč 

MENU     0 

MZDY MO VO 1 9900 1 2970 12870 

ZÁSOBY 1 3200 1 1000 4200 

ZVÍŘATA 1 6000   6000 

EVIDENCE MAJETKU 

DKP ANO  
1 

5060 

 

 5060 

ÚČETNICTVÍ      

ÚČETNÍ VÝKAZY 1 2200   2200 

MAJETKOVÉ PODÍLY 1 4000   4000 

POD. SPŘITELNA     0 

EVIDENCE PŮDY     0 

MARKETING     0 

FINANCE-MAJETEK     0 

FINANCE-INTRASTAT     0 

FINANCE 

P.=počet instalací 

Došlé/Vyst.faktury (A) Banka, 

pokladna 

(B) 

Účetnictví 

komplet 

(C) 

Zásoby 

(D) 

Evidence 

DPH (E) 

P. Rezerva Cena P. Cena P. Cena P. Cena P. Cena P. Cena 

   1 2500 1 6000 1 12600   1 3000 

Licencí: 3 Z 

toho 

v síti 

3 MODUL FINANCE CELKEM 

KČ ------------------------------------- 

24100 

MODULY CELKEM KČ bez DPH  ---------------------------------------------------------------- 58430 

 

Tabulka 3 Fakturace licence smluvených modulů 
 

 

Podnikem zakoupené licence jsou požívány jak v rostlinné tak i v živočišné výrobě. 
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Firma Profex družstvu Agrospol vždy na konci roku vyfakturuje ceny jednotlivých 

licencovaných modulů. Podnik však platbu těchto licencí provádí zpravidla na splátky. 

Stará se také o to, aby měl Agrospol vždy aktualizované moduly, podle toho,jestli 

nastala v zákoně nějaká změna. Profex také zajišťuje kompletní servis na všech PC  

v podniku.  

 

Evidence půdy a ostatních skutečností s touto evidencí souvisejících 

Pro evidenci půdy má agrární družstvo Agrospol uzavřenou smlouvu s firmou AG info 

Jičín. Tato smlouvo umožňuje kvalitní evidenci půdy, mapování půdy i evidenci daně 

z nemovitosti vlastníků půdy.  

Součástí poskytované roční licence je také zajišťování automatického zasílání nových 

verzí softwaru a umožňuje využívat uživateli specifikované služby. Seznam software je 

uveden v  Tabulka 4 Licence software pro evidenci půdy 

 

 

Název software Datum 

ukončení TZ 

TZ prodlužena 

do 

Cena TZ Objednané 

TZ(licencí) 

Agronom WIN 

(Hosp.reg.p.bloků) 

31.12.2007 31.12.2008 
2700 Kč 1 

Daně z nemovitosti WIN 31.12.2007 31.12.2008 1000 Kč 1 

Evidence půdy WIN 31.12.2007 31.12.2008 2750 Kč 1 

Mapy-software 31.12.2007 31.12.2008 1400 Kč 1 

 

Tabulka 4 Licence software pro evidenci půdy 
 

 

Od letošního roku byl nabídnutý podniku Agrospol také doplňující software k programu 

Agronom WIN. Objednaná licence a její cena je v Tabulka 5 Doplňující sofware a jeho 

cena 
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Název Cena Objednaný 

počet licencí 

Doplňující software k programu: 

 Agronom WIN(Hosp.reg.p.bloků) 

1 

Sklizeň – software 4000 Kč  

  

Tabulka 5 Doplňující sofware a jeho cena 
 

 

 

 

 

4.8. SWOT analýza 

 

Silné stránky 

 

Dostatečné množství zemědělské techniky  

Evidence dokladů pomocí systémů ZEIS a FASTOS 

Téměř žádná konkurence(pouze z demografického pohledu) 

Know-how na vysoké úrovni 

Zkušenosti v oboru získané dlouholetou praxí 

 

Slabé stránky 

 

Nedostatek zaměstnanců 

Zastaralost strojů a IT 

Chybějící webová prezentace 

Většina dokumentů nezbytná pro řízení výroby je v papírové formě(viz např. plánování) 

Intuitivní rozhodování z důvodu složitého vyhledávání 

Nepropojenost jednotlivých programů v podniku 
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Příležitosti 

 

Expandování na další trhy 

Rozšíření sortimentu služeb 

Vytvoření marketingové strategie 

 

Hrozby 

 

Neefektivní výroba z důvodu nedostatku zaměstnanců 

Malé podvědomí zákazníků o podniku 

Slábnoucí česká koruna 

Stále přísnější ekonomické normy 

 

 

 

4.9. Příkazy v podniku 
 
Aby mohl podnik fungovat a vše pracovalo tak jak má, je potřeba řídit se organizační 

strukturou a vztahy nadřízenosti a podřízenosti(Obrázek 1 Organizační struktura 

podniku)  

Představenstvem jmenovaný ředitel se tedy musí poradit se vedením podniku, jaké 

plány má na začátku roku stanovit, a to jak pro rostlinnou tak pro živočišnou výrobu 

v podniku. Tyto plány ovšem není vždy snadné určit, neboť výsledek výroby je 

v průběhu roku většinou podstatně ovlivněn vývojem počasí, tak jak už to u 

zemědělských podniků tohoto typu bývá. Než se určený plán realizuje je potřeba 

zaměstnancům nařídit, aby se po celý rok tohoto plánu beze zbytku drželi, v opačném 

případě by se mohlo stát, že bude podnik pracovat neefektivně a nedodrží svoje plány. 
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5. Vlastní návrh 

Ve vlastní návrhové části řešení se zaměřím na podporu řízení a rozhodování v rostlinné 

výrobě, především v informačním systému pro řízení rostlinné výroby, resp. 

modernizaci stávajícího programového vybavení a výběr informačního systému. 

Prvním z cílů práce je úspora času v podniku, tedy efektivní řízení výroby. Tuto 

skutečnost bych chtěl realizovat tím, že navrhnu nákup informačního systému, který by 

v podniku potřebnou úsporu času přinesl, návrh bude pokrývat i nákup systému pro 

řízení výroby  

Vzhledem k tomu, že nákup nejmodernějších informačních systémů do podniku by 

nebyl finančně akceptovatelný, bude třeba nalézt řešení, které by splnilo požadovaná 

kritéria, tzn. jako jedno z významných kritérií volby informačního systému je nutné 

zvolit cenu. Jelikož je pro splnění tohoto cíle nutné, aby provedené změny sytému byly 

pro stávající zaměstnance přínosné, je třeba je proškolit, poněvadž je třeba, aby 

nakoupenou techniku užívali efektivně. Tato skutečnost se jeví jako velmi 

komplikovaná, z důvodu toho, že stávající zaměstnanci nebudou pravděpodobně příliš 

ochotni učit se s novým systémem pracovat. Poněvadž je nutné myslet na to, že 

jednorázová změna by u zaměstnanců mohla zapříčinit nespokojenost, resp. obavu o 

jejich neschopnost naučit se rychle a efektivně pracovat se systémem, musím 

podniknout kroky, které by tuto obavu u nich vyvrátili. 

Jako nejvhodnějším řešení se jeví možnost implementace informačního systému do 

podniku Agrospol postupně.  

Dalším z cílů mé práce je modernizace stávajících informačních systémů, lépe 

řečeno nakup systémů nových. Tento cíl se z části kryje s cílem prvním, tedy úsporou 

času v podniku. Podle informací získaných z podniku je zřejmě, že družstvo nebude 

ochotno ani schopno na nákup nových systémů uvolnit ze svého rozpočtu vysoké 

finanční náklady. Bude tedy na snaze navrhnout podniku východisko, které by bylo 

v této skutečnosti, pokud možno úspornější. Jednou z cest se jeví vybrat na trhu 

informační systémy, které by podniku poskytly co možná nejrychlejší zlepšení za 

minimum vynaložených nákladů. Jako schůdná možnost se naskýtá ve výběru 

specifických a důležitých modulů informačního systému Zeis, které jsou použitelné 

v družstvu celoročně nebo alespoň po většinu roku.    
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Důležitou věcí pro zlepšení marketingové strategie podniku je také poskytnout podniku 

určité „zviditelnění“. Proto by bylo na místě v budoucnu navrhnout a vytvořit pro 

Agrospol webovou prezentaci prostřednictvím www stránek. Podle mého mínění by 

taková propagace mohla podniku zajistit větší množství zákazníků a později tedy vyšší 

příjmy. 

 

5.1. Globální návrh podpory rostlinné výroby 

Informační systém by měl umožnit především podporu plánování, sledování nákupu 

osiv a také propojenost s ostatními programy používanými v podniku(např.export dat do 

MS Office atd.) 

Měl by také umožňovat pozdější porovnání plánu a skutečného stavu na začátku 

roku(sklizené plodiny apod.) Další důležitou výhodou systému je servisní podpora od 

dodavatele systému. 

 

5.2. Detailní návrh  

Informační systém musí podporovat procesy uvedené v kapitole 4.2. V následujícím 

textu jsou uvedeny požadavky podniku na jednotlivé moduly informačního systému. 

 

5.2.1.   Plánování rostlinné výroby 

Pro plánování rostlinné výroby je potřebné pořídit takový informační systém, který by 

umožnil plánování a řízení rostlinné výroby během celého roku. Je nutné aby se v něm 

daly evidovat všechny stanovené plány včetně těch z předchozích let výroby a také 

plány do budoucna. Nezbytnou součástí informačního systému musí být i funkčnost pro 

interaktivní úlohy. Pro zrychlení evidence je nezbytné aby byla evidence v informačním 

systému propojena s kancelářským balíkem MS Office.  

 

5.2.2. Nákup a prodej 

Informační systém musí umožnit také evidenci nákupu osiv, vč. dodavatelů a ceny. 

Takovýto systém by ideálně vyhovoval agronomovi v podniku, který by do něj mohl 

zaznamenávat jednotlivé dodavatelské nákupy a srovnávat jejich výhodnost atd. 

Prozatím se všechny plány ve výrobě evidovaly pouze v papírové formě. 

Také prodané plodiny je nezbytné evidovat do systému. 



 

 51 

5.2.3. Evidence postřiků a hnojiv 

Velmi důležitou částí systému by měla být také evidence chemických přípravků pro 

hnojení a postřiky. Především evidence množství použitých postřiků. Ta by měla 

odpovídat všem ekologickým normám, kladeným na zemědělskou půdu. 

 

5.2.4. Evidence sklizených plodin 

Nároky podniku jsou kladeny i na to, aby bylo možné do informačního systému 

zaznamenat odkud se plodiny sklidily, množství sklizených plodin, případně jejich 

prodej odběratelům. 

 

5.2.5. Zakázky   

V evidenci informačního systému je třeba evidovat prováděné zakázky v podniku pro 

zákazníky. Podnik poskytuje servis zemědělských strojů a vozidel, což se musí také 

zaznamenat do systému. 

 

 

 

5.3. Výběr informa čního systému 

Z předcházejícího návrhu a porovnání stávajícího programového vybavení(viz kapitola 

4.6.) vyplývá, že program Zeis je nevyhovující z důvodu, že nepokrývá všechny 

požadované funkce a navíc neumožňuje potřebnou komunikaci resp. propojenost 

s dalšími programy(např. účetnictví, potřebné exporty dat do MS Excel aj.) 

 

 

 

Pro výběr informačního systému byla zvolena následující kritéria: 

• Cena 

• Funkčnost 

• Servisní podpora dodavatele programu 

 

Na trhu jsou v současné době 2 produkty, vyhovující předešlému návrhu informačního 

systému. Jsou to systémy ZEIS a Premier systém enterprise.  
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Popis jednotlivých fnkcí systému Zeis byl popsán v kapitole 4.6. 

Popis systému Premiér následuje níže. 

 

5.3.1. Premier system enterprise 

 

PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení malých 

a středních firem. Nabídka modulů PREMIER system pokrývá všechny firemní agendy 

(ekonomické, obchodní, personální, výrobní technické) a ve spojení s nástavbovými 

moduly a specializovanými řešeními vytváří kompaktní celek vhodný pro téměř 

jakýkoliv obor a typ firmy. 

 
Modularita 

Modularita systému nabízí klientům možnost vybrat si svoji variantu modulů, která 

nejlépe odpovídá jejím požadavků na informační systém. Takto mohou především 

menší firmy (individuální uživatelé) nalézt zvýhodněné kategorie a balíčky, které 

mohou v budoucnosti snadno rozšiřovat. 

Vysoká universálnost a komplexnost programu (využití v jakémkoliv oboru). 

Modularita programu umožňuje vybrat si produkty dle potřeby s možností pozdější 

volby produktů dle růstu firmy. 

Růst a spolehlivost 

Volba softwaru PREMIER system bezesporu přinese do firmy spolehlivost, kvalitu a 

rychlost dostupnosti informací a především celkový růst firmy, který software 

bezpochyby přinese. Kvalita implementace a vývoje vychází z certifikace společnosti 

ISO 9001. 

 

 

Obtížnost programu a ovládání 

• Maximálně jednoduché ovládání a přehlednost obrazovek. 

• Princip logického vnořování a minimum funkčních kláves 

• Volby ovládání - klávesnice, myš 

• Vlastní volba klávesových zkratek pro nejčastější úkony a moduly 

• Práce s objektovými okny (více otevřených oken). 
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• Výjimečné grafické prostředí a precizní ergonomie 

• Neklade vysoké nároky na uživatele, minimální náklady na školení 

 

Výhody programu 

• Dokonalá provázanost všech modulů integrovaných v jeden kompaktní celek, 

vzájemná kontrola jednotlivých agend, speciální vazební systém mezi 

souvisejícími doklady 

• Moderní koncepce a ergonomie uživatelského prostředí 

• Kompatibilita s aplikacemi Microsoft Oficce (Word, Excel) 

• Výhodná cena oproti konkurenci ve stejné kategorii softwaru, nejlepší poměr 

cena/výkon 

• Netradiční procesní postupy při práci s programem - ergonomická a grafická 

dokonalost 

• Nadstandardní funkce a široká nabídka doplňujících modulů - produktů 

• Exporty do cizích formátů - *.doc, *.pdf, *.html, *. Jpg, *. Xml,  

• Otevřená řešení - oboustranný Homebankig (všechny banky v ČR, Faktoring, 

EDI formát 

• Nezávislost na jednom operačním systému - Microsoft, Linux, Novell 

• Vlastní databáze - bez nutnosti nákupu databázového stroje 

• Spolehlivý provoz v síťové konfiguraci, snadný způsob propojení vzdálených 

poboček, terminal server 

 

 
 

 

Co přináší PREMIER system 

Premier systém přináší kvalitu a spolehlivost do ekonomického a logistického řízení 

firmy a vytváří stabilní a přehledné prostředí pro práci uživatele a poskytuje rychle a 

včas informace pro správné rozhodnutí důležité pro úspěšný růst firmy. Profesionální a 

odborné služby ve spojení s kvalitním produktem dávají klientům dostatečnou záruku 

vývoje a jistoty budoucnosti našich produktů.  
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Moduly systému Premier 
 
Účetnictví-(Ekonomika)  

Banky, Pokladny, Periodické platby, Zápočty, Hlavní kniha, Rozvaha a další výkazy 

  

Fakturace-Odběratelé,Dodavatelé  

Pohledávky, Závazky, Upomínky, Šablony faktur, Přehledy  

 

CRM, plánování úkolů, work-flow 

Vztahy se zákazníkem, pošta, marketing, dealeři, hromadná korespond., napojení na OR  

  

Mzdy pro malé – velké organizace 

Personalistika, školení, mzdové listy, výkazy práce, veškeré sestavy  

  

Sklad - Velko-Maloobchod 

Skladové karty, Objednávky in-out, Nabídky, Zákaznické ceníky 

  

Evidence majetku, Leasing 

HIM, DHIM, kniha jízd, finanční majetek, přehledy, Evidence rezerv 

  

Zakázky, Servis 

Karty zakázek, Tok zakázky, práce na zakázkách 

  

Kompletace  

Kusovníky, výrobní příkazy, sledování a plánování kapacit  

Daňová evidence(Jednoduché účetnictví) 

Peněžní deník, Účetní operace  

 

Ukázka menu systému  je na Obrázek 7 Ukázka modulu zakázky a výroba systému 

Premier system enterprise 

a na Obrázek 8 Ukázka modulu sklad systému Premier system enterprise 
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Obrázek 7 Ukázka modulu zakázky a výroba systému Premier system enterprise 
 

 

 
Obrázek 8 Ukázka modulu sklad systému Premier system enterprise 

 

Menu 

Produkt Premiér system enterprise(dále jen PSE) nabízí přehledné menu vhodné pro 

evidenci výrobních podniků. Menu tvoří 8 základních funkčních záložek, mezi kterými 

je možné snadno přepínat. Jednotlivé položky dané záložky lze zapínat také pomocí 
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uvedených klávesových zkratek. Celkově má toto menu velmi pěkně vytvořený grafický 

vzhled a intuitivní ovládání. 

 

Záložky 

Jednotlivé funkční záložky obsahují dále vždy několik funkčních tlačítek. 

Například záložka s názvem Účetnictví obsahuje všechny důležité položky pro evidenci 

podvojného účetnictví. Je rozdělena na dvě hlavní kategorie, kterými jsou vstupy a 

výstupy (viz Obrázek 7 Ukázka modulu zakázky a výroba systému Premier system 

enterprise) 

 

 

 

 

5.4. Volba informačního systému 

Aby podnik Agrospol dosáhl úspory za každoroční licenci informačního systému, 

navrhoval bych nákup systému Premier systém verze 12.2 enterprise. 

Tento systém je velmi výhodný a nákup jeho licence by se podniku jednoznačně 

vyplatil. Systém obsahuje všechny potřebné moduly pro evidenci majetku, zásob, mezd, 

účetnictví i financí i plánování výroby. Jeho součástí je také evidence DPH. 

Navrhoval bych proto podniku nákup licencí těchto výše uvedených modulů sytému. 

Cena za uvedené moduly činí každoročně 37 098 Kč. 

Každoroční úspora by tedy činila(viz Tabulka 6 Srovnání cen licencí systémů Zeis a 

Premier system enterprise 
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Modul/cena 
Zeis + Evidence půdy + 

doplňkový software 

Premier 

system enterprise + Evidence 

půdy + doplňkový software 

Evidence DPH 3 000 

Faktury přijaté/ 

vystavené 

 

2 500  

Pokladna a banka 6 000 

Účetnictví 12 600 

Mzdy 12 870 

Zásoby 4 200 

Evidence majetku 5 060 

Účetní výkazy 2 200 

Zakázky a plánování 

výroby 
Chybí 

Majetkové podíly 4 000 

Agronom WIN 

(Hosp.reg.p.bloků) 
2 700 

Daně z nemovitosti 

WIN 
1 000 

Evidence půdy WIN 2 750 

Mapy-software 1 400 

Sklizeň  4 000 

Cena všech modulů je zahrnuta 

v ceně celého systému Premiér a 

programů pro evidenci půdy 

Cena celkem Kč 64 280 48 948 

 
Tabulka 6 Srovnání cen licencí systémů Zeis a Premier system enterprise 
   

Rozdíl mezi celkovými náklady je tedy: 64 280 Kč – 48 948 = 15 332 Kč 

 

Podnik by tedy za licenci systému Zeis uspořil každoročně 15 332 Kč. 

K realizaci úsporných opatření je tedy nutné zrušit objednané moduly systému Zeis, 

které jsou pro podnik zbytečně finančně nevýhodné. Tyto moduly budou nahrazeny 

nákupem licence systému Premier system enterprise. Srovnání 2 nejvýhodnějších 
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informačních systémů pro podnik je zobrazeno v Tabulka 7 Srovnání pro podnik 

výhodných systémů 

 
 
 
 
 
Název produktu Premier systém enterprise + 

evidence půdy + doplňkové 
programy 

Zeis + evidence půdy + 
doplňkové programy 

Účetnictví + + 
Pohledávky 
a závazky 

+ + 

Banka + + 
Pokladna + + 
Nákup a prodej + + 
Majetek + + 
Personalistika + + 
Finanční plánování 
a analýza 

+ - 

Skladové 
hospodářství 

+ + 

Výroba + - 
Propojení 
s MS Office 

+ - 

Aktivní  
daňový kalendář 

+ - 

Výkaznictví  
dle jiných norem  

+ - 

Doprava + - 
Evidence půdy + + 
Plánování výroby + - 
Servisní podpora + + 
Cena 48 948 Kč 64 280 Kč 
 
Tabulka 7 Srovnání pro podnik výhodných systémů 
 
 

 

Z tabulky je patrné, že při srovnání nejvýhodnějších informačních systémů na trhu lépe 

obstál systém Premier system enterprise. 

Je nejlevnější mezi srovnávanými produkty a zároveň má nejvíce funkcí, využitelných 

pro podnik Agrospol. 

Na základě uvedených kritérií se pro podnik jeví jako nejvýhodnější: 
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• Zakoupení systému Premier systém enterprise 

• Zanechání některých původních modulů systému Zeis a programů pro evidenci 

půdy 

Kombinace obou těchto možností může podniku Agrospol každoročně ušetřit vysoké 

náklady za stávající informační systém Zeis. 

  
Podnik by si měl ponechat pouze modul pro evidenci zvířat, evidenci půdy, program 
Agronom WIN a programy Mapy a Sklizeň 
 

 

5.6.   Zhodnocení návrhu informačního systému 

K nalezení vhodného informačního systému pro řízení výroby, který by umožnil 

podporu všech procesů v rostlinné výrobě bylo zapotřebí prozkoumat český trh s těmito 

produkty. Bylo nutné srovnat nalezené produkty z hlediska funkčnosti, ceny a servisní 

podpory dodavatele systému. Navržený systém Premier system splňuje všechna 

očekávání a podniku bych ho vřele doporučil k nákupu. Společně se zanecháním 

některých stávajících modulů systému Zeis (jmenovitě modulu pro evidenci zvířat, půdy 

a programů Agronom WIN, Mapy a Sklizeň) může být tento produkt pro podnik 

v budoucnu velkým přínosem.   
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6. Závěr 
 
Ve své bakalářské práci jsem podrobněji přiblížil podnik Agrospol Knínice a činnost 

jeho podnikání. Poté jsem provedl analýzu jednotlivých procesů, prováděných 

v rostlinné a živočišné výrobě tohoto zemědělského družstva. V další části práce jsem 

provedl také analýzu programového vybavení podniku, především pak používaných 

informačních systémů Zeis a Fastos. Dále jsem se zaměřil především na informační 

systém Zeis a zhodnotil jeho výhody a nevýhody. Z této analýzy jsem poté vycházel při 

sestavování návrhu nákupu modernějšího a efektivnějšího systému pro řízení všech 

procesů v rostlinné výrobě.  

Za tímto účelem bylo třeba analyzovat trh informačních systémů pro řízení a plánování 

výroby, které by podniku umožnili úsporu práce a hlavně času. Při průzkumu trhu jsem 

provedl srovnání předností a nedostatků systémů Zeis a Premier systém enterprise. 

V tomto srovnání se jeví jako výhodnější systém Premier system enterprise, který bude 

firmě doporučen k nákupu a bude doplněn některými  funkcemi stávajícího systému 

Zeis a programů pro evidenci půdy spolu s doplňkovými programy. Doporučuji 

podniku, aby některé moduly systému Zeis ponechal a ty nevýhodné zaměnil za moduly 

systému Premier. Tento systém ušetří každoročně podniku Agrospol vysoké finanční 

náklady. 

Dalším stanoveným cílem bylo zefektivnit pracovní výkon zaměstnanců při evidenci 

v hlavní kanceláři, čehož se dosáhlo zakoupením výkonnějších PC společně s nákupem 

přehledného informačního systému Premier. V podniku doporučuji využívat systém pro 

evidenci všech účetních dokladů, namísto stávající papírové evidence. 
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9.  Přílohy 

Příloha č.1 Oběh dokladů v podniku Agrospol 

Pořadové 
číslo 

Název 
dokladu Účel dokladu Počet 

Vyhotovení 
Termín 

vyhotovení 
Za vystavení 

odpovídá 
Kontroluje, 
schvaluje 

Termín 
odevzdání Zakládá Oběh 

dokladu 

1. 
Příjmový 
pokladní 
doklad 

slouží jako potvrzení 
o ověření drobných 
peněžních částek 

2 

při příjmu 
peněz 
souběžně 
se zápisem 
do 
pokladní 
knihy 

pokladní 

pokladní                                              
vedoucí 
účtárny                        
revizní komise 

1.pracovní 
den po 
skončení 
měsíce 

pokladní 
vystavení-
kontrola-
založení 

2. 
Výdajový 
pokladní 
doklad 

slouží k ověření 
výdajů v peněžní 
hotovost 

2 

před a při 
výdaji 
peněz 
souběžně 
se zápisem 
do 
pokladní 
knihy 

pokladní 
vedoucí 
účtárny       

1.pracovní 
den po 
ukončení 
měsíce 

pokladní 

vystavení-
vyplacení-
založení-
kontrola 

3. 
Pokladní 
kniha 

slouží k evidenci 
pokladních dokladů a 
ke kontrole čerpání 

1 

běžně při 
každém 
příjmu či 
výdaji 
peněz 

pokladní 

pokladní                                           
vedoucí 
účtárny                        
revizní komise 

1.pracovní 
den po 
skončení 
měsíce 

pokladní 
ponechává 
si pokladní 

4. 
Cestovní 
příkaz 

slouží k vyúčtování 
cestovních výloh a k 
náhradě cestovních 
výloh 

1 

do 10 dnů 
po 
ukončení 
služební 
cesty 

pracovník, 
který se 
zúčastnil 
služební 
cesty 

vedoucí 
střediska                  
sekretářka 

1.pracovní 
den po 
skončení 
měsíce 

pokladní 

vystavení-
vyúčtování-
založení-
kontrola 

5. 

Záznam o 
provozu 
vozidla 
osobní 
dopravy 

slouží k evidenci 
výkonů osobní 
dopravy 

1 

denně 
(vyplňuje 
se před 
každou 
jízdou) 

řidič vozidla 
vedoucí 
střediska                 

poslední den 
v měsíci 

skladová 
účetní 

vystavení-
odevzdání-
založení 

6. 

Zápis o 
odevzdání a 
převzetí 
budovy 

slouží jako příjemka 
budov a staveb do 
užívání 

1 
při 
přejímce 
stavby 

vedoucí 
stavební 
skupiny 

vedoucí 
odběratelského 
střediska 

po ukončení 
kolaudačního 
nebo 
předávacího 
řízení 

finanční 
účetní 

vystavení-
založení 

7. 

Zápis o 
převzetí 
stroje nebo 
zařízení 

slouží jako příjemka 
strojů pořízených 
dodavatelsky 

1 
při 
přejímce   

technik, který 
stroj pořídil 

vedoucí 
odběratelského 
střediska 

do konce 
měsíce, ve 
kterém se 
stroj pořídil 

finanční 
účetní 

vystavení-
založení 

8. 
Převodka 
HM 

slouží k trvalému 
převodu HM na jiné 
středisko 

1 při převodu 
vedoucí 
střediska 
vydávajícího 

vedoucí 
střediska 
přejímajícího 

při převodu 
finanční 
účetní 

vystavení-
založení 

9. 
Zápis o 
vyřazení HM 

zachycuje vyřazení 
HM(prodej,likvidace, 
vyřazení) 

1 

po 
schválení 
komisí o 
vyřazení 

odpovědný 
technik (viz 
podpis.vzory) 

vedoucí 
střediska popř. 
ředitel 

do konce 
měsíce, ve 
kterém došlo 
k vyřazení 

finanční 
účetní 

vystavení-
založení 

10. 
Faktura 
vystavená 

slouží k fakturaci a 
zúčtování tržeb za 
odběrateli 

3 

nejpozději 
do 15 dnů 
po 
skončení 
měsíce 

účetní (viz 
podpisové 
vzory) 

finanční účetní 
ihned po 
vystavení 

odběratel,         
fakturantka,          
finanční 
účetní 

vystavení-
zaúčtování-
odeslání-
založení 

11. 
Faktura 
přijatá 

slouží k zachycení 
dodavatelských prací  

1 
při přijetí 
faktury 

dodavatel 

odpovědný 
technik (viz 
podpisové 
vzory) 

nejpozději 
do konce 
měsíce 

finanční 
účetní 

příjem-
schválení-
zaúčtování-
založení 

12. 
Kniha 
přijatých 
faktur 

evidence faktur od 
dodavatelů 

1 
běžně při 
převzetí 
faktury 

finanční 
účetní 

finanční účetní běžně 
finanční 
účetní 

ponechává 
si  



 

 64 

Pořadové 
číslo 

Název 
dokladu Účel dokladu Počet 

vyhotovení 
Termín 

vyhotovení 
Za vystavení 

odpovídá 
Kontroluje, 
schvaluje 

Termín 
odevzdání Zakládá Oběh 

dokladu 

13. 
Kniha 
vydaných 
faktur 

evidence faktur 
odeslaných 

1 
běžně při 
vystavení 
faktury 

finanční 
účetní 

finanční účetní běžně 
finanční 
účetní 

ponechává 
si 

14. 
Bankovní 
výpis 

zachycuje pohyby na 
běžných účtech 

1 
denně při 
změně 

finanční 
účetní 

finanční účetní běžně 
finanční 
účetní 

vystavení-
zaúčtování-
založení 

15. 
Všeobecný 
účetní 
doklad 

slouží k evidenci 
dodatečných 
účetních změn a 
operací 

1 

když nelze 
použít 
ostatní 
doklad 

finanční 
účetní 

ředitel 
před 
zaúčtováním 

finanční 
účetní 

vystavení-
zaúčtování-
založení 

16. 

Příkaz k 
práci a výkaz 
práce ze 
dne… 

příkaz k práci na 1 
den 

2 denně 
odpovědný 
technik (viz 
podpis.vzory) 

hospodářka, 
odpovědný 
technik 

během 
měsíce, 
nejpozději 
2.den 
následujícího 
měsíce 

mzdová 
účetní            
pracovník 

hospodářka-
pracovník-
technik-
hospodářka-
mzdová 
účetní 

17. 
Výkaz práce 
za období 

výkaz práce za více 
dní 

2 
koncem 
měsíce 

odpovědný 
technik (viz 
podpis.vzory) 

vedoucí 
technik 

nejpozději 
2.den 
následujícího 
měsíce 

mzdová 
účetní            
pracovník 

vystavení-
kontrola-
účtování-
založení 

18. 
Výkaz práce 
(skupina 
pracovníků) 

evidence 
kalendářních dní, 
náhrady,… 

1 běžně 
mzdová 
účetní 

odpovědný 
technik (viz 
podpisové 
vzory) 

nejpozději 
2.den 
následujícího 
měsíce 

mzdová 
účetní                     

vystavení-
kontrola-
účtování-
založení 

19. 

Záznam o 
provozu 
vozidla 
nákladní 
dopravy 

sledování veškeré 
nákladní dopravy 

1 běžně 
pracovník                    
mechanizátor 

mechanizátor             
odběratel 

běžně hospodářka 
vystavení-
kontrola-
založení 

20. 
Evidenční 
list o době 
činnosti 

pro stanovení výše 
důchodu 

1 běžně 
mzdová 
účetní 

ekonomka běžně 
mzdová 
účetní 

vystavení-
odeslání-
založení 

21. 
Evidence 
docházky 

sledování docházky 
pracovníků 

1 denně 
odpovědný 
technik (viz 
podpis.vzory) 

mzdová účetní              
hospodářka 

2.den 
následujícího 
měsíce 

mzdová 
účetní 

vystavení-
založení 

22. 

Kniha 
příchodů a 
odchodů (i 
elektronicky) 

sledování docházky    1 denně pracovníci 

mzdová účetní              
hospodářka              
vedoucí 
středisek 

2.den 
následujícího 
měsíce 

hospodářka            
mzdová 
účetní 

vystavení-
sumarizace-
založení 

23. 
Pracovní 
smlouva 

písemné ujednání 
mezi pracovníkem a 
organizací 

2 při nástupu 
vedoucí 
personálního 
odd. 

pracovník                        
ředitel 

při přijetí do 
PP 

personální 
odd.              
pracovník 

vystavení-
založení 

24. 

Dohoda o 
provedení 
práce 
(smlouva o 
dílo) 

evidence vedlejší 
činnosti 

2 
při 
sjednávání 
práce 

příslušný 
technik 

vedoucí 
pracovníci 

při sepsání 
smlouvy 

mzdová 
účetní                  
pracovník 

vystavení-
založení 

25. 

Dohoda o 
rozvázání 
pracovního 
poměru 

dohoda o ukončení 
pracovního poměru 

2 

při 
ukončení 
pracovního 
poměru 

vedoucí 
personálního 
odd. 

pracovník                        
ředitel 

při odchodu 
personální 
odd.              
pracovník 

vystavení-
založení 

26. 

Posudek o 
zdravotním 
stavu 
pracovníka 

doklad o zdravotní 
způsobilosti 

1 
při nástupu                         
periodická 
kontrola 

vedoucí 
personálního 
odd.,     lékař 

vedoucí 
personálního 
odd. 

při nástupu, 
průběžně 

personální 
odd.              
pracovník 

vystavení-
potvrzení u 
lékaře-
založení 
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Pořadové 
číslo 

Název 
dokladu Účel dokladu Počet 

vyhotovení 
Termín 

vyhotovení 
Za vystavení 

odpovídá 
Kontroluje, 
schvaluje 

Termín 
odevzdání Zakládá Oběh 

dokladu 

27. 
Dovolenka - 
žádanka 

evidence dovolené 1 běžně žadatel 

odpovědný 
technik (viz 
podpisové 
vzory) 

nejpozději 
1.den po 
skončení 
dovolení 

mzdová 
účetní 

vystavení-
schválení-
založení 

28. Propustka 
evidence povoleného 
odchodu z pracoviště 

1 běžně žadatel 

odpovědný 
technik (viz 
podpisové 
vzory) 

běžně 
mzdová 
účetní 

vystavení-
schválení-
založení 

29. Deník vážení 
slouží k evidenci 
hmotnosti veškerého 
materiálu 

2 denně vážný 

odpovědný 
technik (viz 
podpisové 
vzory) 

denně 

hospodářka                  
vedoucí 
střed.           
skladová 
účetní 

vystavení-
kontrola-
založení 

30. 
Zakázkový 
list 

slouží k evidenci 
práce dílen 

1 měsíčně hospodářka 
vedoucí dílen                 
odběratelského 
střediska 

měsíčně 
finanční 
účetní 

vystavení-
kontrola-
založení 

31. 
Změny stavu 
zvířat 

slouží k evidenci 
veškerých změn 
zvířat 

1 při změně 
zootechnik 
střediska 

zootechnik 
střediska,            
účetní zvířat 

skot - 1x za 
týden              
prasata  - 1x 
za měsíc 

účetní 
zvířat 

vystavení-
kontrola-
účtování-
založení 

32. 
Záznam o 
vážení 

slouží ke sledování 
inventurních stavů 

1 
při vážení 
zvířat 

zootechnik 
střediska 

ošetřovatel                    
vedoucí 
inventární 
komise 

po vážení 
účetní 
zvířat 

vystavení-
kontrola-
založení 

33. 
Karty zvířat 
(i 
počítačové) 

slouží k evidenci 
změn 

1 pří změně 
zootechnik 
střediska 

hlavní 
zootechnik 

ponechává si 
zootechnik 
střediska 

vystavení-
založení 

34. 
Příjemka-
výdejka-
převodka 

evidence pohybu 
zásob 

2 
při každé 
změně 

odpovědný 
technik (viz 
podpis.vzory) 

odběratel,                    
skladová 
účetní 
(kontrola) 

průběžně, 
nejpozději 
2.den 
následujícího 
měsíce 

skladová 
účetní 

vystavení-
kontrola-
účtování-
založení 

35. 
Skladová 
karta (i 
počítačová) 

evidence zásob na 
skladě 

1 běžně skladník vedoucí dílen               ponechává si skladník 
vystavení-
založení 

36. Dodací list doklad při výdeji 2 při výskytu skladník 
odběratel,                        
skladová 
účetní 

průběžně  
skladová 
účetní 

vystavení-
kontrola-
fakturace-
založení 
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Příloha č.2 Číselníky strojů  

 

Název Středisko Výkon Stroj  Název Středisko Výkon Stroj  

DESTA, GLIWICE 11 850 2 Rozmetadla WICON  2x 11 890 65 

BKA 11-41 11 860 3 Sběrací vozy NTVS 11 890 66 

BKA 22-36 11 860 5 Fekály HTS-100 11 890 67 

BKA 14-26 11 860 7 E301 obraceč 11 892 68 

Jeřáb 11 860 8 Secí stroj  Moore 11 890 70 

BKA 46-30 11 860 11 ŠT 180  BK 32-53 11 890 71 

Multikára elektro 19-53 11 860 12 Z 8111  BK 35-32 11 890 72 

Multikára ŽV  16-13    11 860 13 Z 8011  BOO 52-25 11 890 74 

John Deere 1 11 890 17 Z 7745  BK 37-97 11 890 75 

John Deere 2 11 890 18 Z 7711  BK 36-24 11 890 76 

V3S slamák 11 860 20 Z 7711  BK 36-25 11 890 77 

Secí stroj Amazone 11 890 21 Z 7245  BK 32-83 11 890 78 

MERLO 11 893 23 Z 7245  BK 38-56 11 890 79 

Traktory 11 890 24 Z 7211  BK 33-59 11 890 80 

Přívěsy,vlečky 11 890 25 Z 7211  BK 35-31 11 890 81 

Ostatní stroje RV 11 890 26 Z 7211  BK 33-17 11 890 82 

RMA8 + RU5 11 860 27 Z 7011  BK 29-89 11 890 83 

Deutz Fahr 2 11 891 29 Z 5211  BK 32-73 11 890 84 

Kombajn John Deere 11 891 30 Z 5211  BK 32-72 11 890 85 

Postřikovač HARDI 11 890 37 DT 75, radlice 11 890 87 

Postřikovač TECNOMA 11 892 38 LKT 120, radlice, vidle 11 890 88 

Senážní vozy 11 890 39 UNK 320 11 893 89 

Řezačka CASE 11 892 40 UN 053,2  HON 11 893 90 

Přívěsy osobní auta 11 960 41 Z 5211  BK 35-61 11 890 91 

Z 16245  BK 40-06 11 890 42 SHM 3-100 (grejdr) 11 893 92 

Z 16145  BK 37-02 11 890 43 Žací stroj CAT Nova 310 11 890 93 

Z 16145  BK 38-18 11 890 44 Z 7011 BK 30-15 11 890 94 

Z 16145  BK 39-18 11 890 45 Z 16245 BOO 80-97 11 890 95 

Z 12045  BK 31-03 11 890 46 Motocykly 11 960 96 

Z 12045  BK 44-69 11 890 47 Z 7011 BK 30-97 11 890 97 

Z 12045  BK 45-49 11 890 48 Kejdovač 11 890 99 

Secí stroj Farmet, BSK 600 11 890 50 Traktor CASE 190 11 890 100 

WIC vyorávač+ořezávač 11 890 51 Secí stroj Haybuster 11 890 101 

UNC 750 LOCUST 750 11 893 53 Horsch TIGER 11 890 102 

Pottinger nahrnovač malý 11 890 55 Nesený NOVA CAT (2x) 11 890 104 

Z 9540   BK 42-59 11 890 56 Nahrnovač Pottinger nový 11 890 105 

Přepravník UNC BK 45-07 11 893 57 Žací stroje ŽTR 11 890 106 

Název Stř. Výkon Stroj Název Stř. Výkon Stroj 

DH 112 11 893 58 Kompaktor NEPTUN 11 890 107 



 

 67 

Název Středisko Výkon Stroj  Název Středisko Výkon Stroj  

K162 Ostrovek 11 893 59 Obraceč píce EUROHIT 11 890 108 

Secí stroj Optima 11 890 61 Z 7245 (ŠS) 11 890 109 

Vály Slušovice,Hustopeče 11 890 62 Kombajn E 517 (ŠS) 11 891 110 

Pluh Europa, Rabeverk 11 890 63 Kombajn CLAAS 11 891 112 
Podmítací MERKUR, disky, 
smyky 

11 890 64 
Krm vůz NEVADA starý 24 890 19 

Krmný vůz TOREADOR 15 890 31 UNC Vanovice 24 890 32 

UNC 061 15 890 52 Krmný vůz LUCLAR 24 890 98 

Z 7011 BK 31-86 15 890 215 Z 7011 BK 33-10 24 890 230 

Z Prima BK 32-10 15 890 216 Z 7045 BK 49-71 24 890 231 

Z 8145 BK 36-76 15 890 217 Z 8145 BK 38-67 24 890 232 

Z 10045  BOO 52-47 22 890 49 Traktor CASE školky 30 890 111 

Krm vůz Šeb TOREADOR 22 890 103 Z 7011 BK 31-87 30 890 201 

Z 6945 BK 25-73 22 890 220 Z 7245 BK 49-79 30 890 202 

Prima Šebetov 22 890 221 Z 7011 BK 35-30 30 890 204 
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Příloha č.3 Číselníky středisek 

010 Brodek 

011 Středisko Knínice 

012 Prasata Knínice 

015 Skot Sudice 

022 Skot Šebetov 

024 Skot Vanovice 

025 Prasata Vanovice 

026 Tvarovací linka Šebetov 

030 Školky Vanovice 

040 Suška Knínice, Vanovice 

610 Kuchyň 

910 Celopodnik 

 

 

 

 

 


