
Informační systémy HELIOS 

Zemědělství
Řešení pro zemědělskou výrobu



Oproti ostatním odvětvím má zemědělství jedno specifikum. Jedná se o  vliv klimatu a  s ním související důsledky. Vždy na počátku 
hospodářského roku je na základě plánu zřejmé, co je cílem, nikdy však není jisté, zda tohoto cíle bude dosaženo. Proto možná více než 
v jiných oborech potřebují zemědělci nástroj pro řízení, sledování stavů a kalkulace výsledků v průběhu měnících se podmínek, ve kterých 
usilují o dosažení maximální produkce. Takovým nástrojem je informační systém HELIOS.

Nedokončená výroba
Systém HELIOS v rámci zpracování zemědělské výroby využíva 
tzv. hospodářský rok, který začína na podzim a končí sklizní v létě 
následujícího roku. Obsahuje nástroje pro výpočet nákladů podle 
struktury jednotlivých výrobků s možností rozpuštění přímých re-
žií. Je zde obsažena podpora automatického účtování v měsíč-
ních intervalech na uživatelsky definovanou účetní předkontaci, 
např. 121/611.

Vnitropodnikové účtování práce
Systém HELIOS podporuje vnitropodnikové účtování práce, jako 
funkcionalitu, která slouží k převodu nákladů strojů, posklizňových 
technologií, dílenských prací, apod. na  jednotlivé výrobky, podle 
skutečně odvedené práce. Podporuje jak zadávání dat (několika 
možnými způsoby), tak i  následné výpočty pro vnitropodnikové 
převody. Současně je podporováno automatické účtování. Zpětně 
je zajištěna i kontrola a přepočet, resp. korekce vnitropodnikových 
nákladů na základě výpočtu kalkulací jednotlivých strojů.

Sklad zvířat a karty zvířat
Systém HELIOS umožňuje účetní evidenci zvířat, podporuje čle-
nění dle kategorií zvířat, umístění (stáje) a druhů pohybů, sleduje 
hmotnostní a vzrůstové přírůstky. Evidence zvířat je prováděna 
na  základě pohybů zvířat — příjemky a  výdejky s  automatickou 
podporou přeskladnění. 

Měsíční uzávěrka generuje pohyby typů vzrůstových přírustků 
a uzavírá měsíc pro zadávání pohybů. Měsíční uzávěrka může být 
v  případě potřeby provedení oprav zrušena a  po  opravách ná-
sledně znova provedena. Vazba na účetnictví je v celém systému 
HELIOS jednotná a to platí i pro funkční oblast evidence, takže 
po provedení uzávěrky skladu zvířat je možné provést zaúčtování 
jednotlivých pohybů s využitím účetních kontací.

Karty zvířat rozšiřují možnosti skladu zvířat o  evidenci pohybů 
každého jednotlivého kusu, pro který je zavedena karta obsahu-
jící všechny potřebné identifikační údaje. Při použití tohoto „detail-
ního“ způsobu evidence pohybů je možné generovat elektronické 
hlášení pro Centrální evidenci zvířat.

Zemědělské kalkulace
Systém HELIOS umožňuje výpočet podrobných kalkulací jednot-
livých výrobků, resp. zemědělských výkonů. Při výpočtu kalkulací 
jsou využívány jak finanční hodnoty, tak i hodnoty naturální jejichž 
sumarizací lze získat finanční sumy nákladů a příjmů a také sumy 
vyrobených a prodaných produktů. Výsledky výpočtu jsou zobra-
zovány prostřednictvím předdefinovaných ukazatelů. 

Funkční oblast Kalkulace obsahuje základní přednastavení běž-
né pro zemědělskou prvovýrobu, umožňuje však definici vlastních 
ukazatelů, režií i nastavení způsobu rozpouštění režií nebo pravidel 
výpočtu jednotlivých ukazatelů. Řešení umožňuje sledovat i vnitro-
podnikové převody, (například výrobky střediska rostlinné výroby 
– krmiva, spotřebovává jiné středisko – živočišná výroba) a podpo-
ruje možnost mezistřediskových kalkulací, jejichž cílem může být 
např. stanovení vnitropodnikového zisku.

Evidence a sledování mechanizace
Systém HELIOS prostřednictvím modulu Doprava umožňuje 
evidovat nejenom traktory, kombajny, sekací stroje, ale i  tažená 
zařízení. Společně se základními parametry těchto mechanizmů 
umožňuje systém HELIOS pracovat i s takovými parametry, které
jsou nezbytné pro následné zpracování, například pro výpočet 
spotřeby pohonných hmot na jeden km nebo motohodinu, po-
třebné pro zpracování výkazů o dotované naftě nebo používané při 
zpracování zemědělských kalkulací.

Propojení na aplikace pro evidenci pozemků a nájemních smluv
Systém HELIOS je otevřený systém, který prostřednictvím funkč-
ní oblasti nazvané Nástroje přizpůsobení umožňuje realizovat 
export, import nebo interaktivní propojení s  externím progra-
movým vybavením nebo externí technikou. Jedním z  možných 
propojení, které je často realizováno v oblasti zemědělské prvo-
výroby je propojení na programové vybavení Evidence pozemků 
a nájemních smluv.

Půdní bloky a osevní postupy
Oblast Půdní bloky podporuje evidenci územních celků, na kte-
rých hospodaří zemědělský podnik s přímým propojením na Por-
tál farmáře pro import dat (LPIS, mapy) a vytvořením vazby do 
systému HELIOS. 

Oblast Osevní postupy slouží k  vytvoření vazby mezi evidova-
nými půdními bloky a  plodinou s  časovým omezením vytvořené 
vazby, což uživateli následně poskytuje informace o plodinách na 
půdních blocích, jejich výměře a v jakých termínech byly jednotlivé 
plodiny na konkrétních blocích a rozlohách. Tyto informace ná-
sledně zabezpečují (kontrolují) správnost zadávání dat, například 
při agrotechnických zásazích, a tímto minimalizují (resp. odstraňuji) 
chybovost při prvotním zadávání dat.

Agrotechnické zásahy 
Slouží k primární evidenci veškerých agrotechnických zásahů. Tato 
evidence je výchozí pro generování záznamů do mezd, vnitropod-
nikového účetnictví, použití hnojiv, použití postřiků, zelené nafty. V 
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případě využívání propojení na GPS nám systém HELIOS umožňu-
je zvýšit efektivitu práce importováním dat přímo ze zemědělských 
strojů, snižuje čas pro pořizování a celkově minimalizuje chybovost.

Sledování vozidel – propojení GPS 
Slouží k online sledování aktuální polohy a činnosti zemědělských
vozidel s možností přenášení těchto údajů přímo do modulů sys-
tému HELIOS.

Oblast Denní aktivity umožňuje u každého zemědělského stroje 
sledování on-line  s dobou jízdy, přestávek, ujeté vzdálenosti, po-
čtem složených fůr, obdělané plochy v hektarech, motohodin, druh 
činnosti. Denní aktivity je možno sledovat přímo v systému HELIOS 
na kartě vozidel v modulu AGRO, nebo nezávisle odkudkoli pomocí 
webového rozhraní.

Oblast Trajektorie vozidla hlavně v hektických obdobích sklizně 
potřebujete mít přehled, kde se který stroj nachází a tak jen voláte 
a voláte. S naším systémem speciálně vyvinutým pro potřeby Vás, 
zemědělců, získáte okamžitý přehled o poloze stroje (do mapy do-
konce zavedeme i Vaše půdní bloky podle LPISu), o jeho aktuální 
rychlosti, a popřípadě i o jeho aktuální činnosti. Dále můžete zobra-
zit trajektorii pohybu vozidla za vybrané období. Využívat knihu jízd, 
která se automaticky generuje ze sledovaných jízd. 

Použití hnojiv (nitrátová směrnice) 
Umožňuje evidovat aplikaci hnojiv na jednotlivé půdní bloky a plo-
diny s  rozpadem za  jednotlivé chemické prvky (N,P,K atd.), sou-
částí je propojení na číselníky Portálu farmáře (číselník hnojiv). Evi-
denci je možné provádět přímým zápisem, nebo přidáním údajů 
do agrotechnických zásahů pro zjednodušení evidence a kontroly. 
Součástí je taktéž propojení do  skladové evidence – generování 
skladových výdejek.

Použití postřiků 
Umožňuje evidenci postřiků na  jednotlivé půdní bloky a  plodiny 
s  identifikací škůdce, nebo choroby, proti které je postřik použit. 
Součástí je propojení na číselníky Portálu farmáře (číselník postři-
ků, číselník škůdců). Evidenci je možné provádět přímým zápisem, 

nebo přidáním údajů do agrotechnických zásahů pro zjednodušení 
evidence a kontroly. Součástí je taktéž propojení do skladové evi-
dence – generování skladových výdejek.

Zelená nafta
Umožňuje evidenci spotřeby PHM tak, aby splňoval záznamní 
povinnost vůči celní správě – uplatnění nároků na  vrácení spo-
třební daně. V  rámci propojení na  modul Agrotechnické zásahy 
a možnost automatizovaného rozpočtu spotřeby PHM, minimali-
zuje čas při sledování této evidence. 

Sklizeň 
Slouží k denní evidenci sklizně. Primárně je řešeno pomocí zjed-
nodušeného vstupního formuláře pro obsluhu při prvotní evidenci 
(na váze). Formulář sleduje kromě skladové evidence – půdní blok, 
plodinu, odrůdu, vozidlo dovoz, kombajn, pracovník (osádka), váha 
(tara, brutto, netto), výpočet vlhkosti a nečistot, s možností napoje-
ní na vážní systémy, identifikační systém, GPS systémy.

Pastevní deník
Slouží k evidenci pasoucích se zvířat na půdních blocích (pastev-
ních areálech) s výpočtem VDJ dle kategorie zvířat a propojením 
do modulu Použití hnojiv pro evidenci produkce statkových hnojiv 
na pastvě. 

Podniková spořitelna 
Umožňuje vést vnitropodnikovou banku.

Rozšiřující funkcionalita
Modul Akcionáři — umožňuje evidovat podílníky zemědělského 
podniku (akcionáře i družstevníky), průběh a historii nabytí a pře-
vodů podílů, vyplácení naturálií. Dále umožňuje provádět výpočet 
a vyplácení dividend včetně návazné generace platebních příkazů 
a složenek.

Zootechnická evidence — tato funkcionalita rozšiřuje modul 
skladu zvířat o možnosti evidence doplňkových zootechnických 
úkonů jako např. připuštění, vakcinace, nadojené litry nad jed-
notlivou kartou nebo nad stádem.
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Výhody a přínosy systémů HELIOS v návaznosti na daný obor
Hlavními výhodami systému, které lidé z tohoto oboru jistě ocení, jsou především připravenost a přizpůsobivost pro oblast země-
dělství. Oblast zemědělství rozšiřuje funkcionalitu systému o řízení zemědělské prvovýroby jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. 
Specializované moduly a funkce této oblasti jsou propojeny se základními moduly tak, aby pokryly veškeré procesy ve společnos-
tech zabývajících se klasickou polní výrobou, pěstováním zeleniny, vinohradnictvím či chovem skotu, prasat, ovcí, drůbeže nebo 
koní. Komplexnost systému HELIOS zajišťuje možnost použití u společností s vedlejším aktivitami, např. maloobchod, velkoobchod, 
přidružená výroba (strojírenská, dřevozpracující, potravinářská), stavebnictví či služby.

Úněšovský statek
Hospodaří na 7.000 hektarech, z nichž asi 5.000 hektarů představuje 
orná půda. Jsou zaměřeni zejména na pěstování pšenice, řepky a v po-
sledních letech i máku. V živočišné výrobě se zabývají výrobou mléka, 
výkrmem skotu a chovem skotu masného plemene.

D-K zemědělská 
Hospodaří na 1950 hektarech zemědělské půdy, na které pěstuje obi-
loviny, řepku olejnou, kukuřici a další krmné plodiny. V živočišné výrobě 
je významná výroba mléka a chov prasat. Společnost je vlastníkem velmi 
známého šlechtitelského chovu prasat. 

Karsit Agro
Hospodaří na 2780ha půdy, zasahujících do 20 katastrálních území. 
Produkce rostlinné výroby je zaměřena především na produkci obil-
nin, krmných plodin a řepky. V živočišné výrobě se zabývají především 
chovem dojného a masného skotu.

AGRO Brno - Tuřany
Středisko rostlinné výroby provozuje svou produkci na rozloze 1 600 
ha. Je zaměřeno na pěstování obilovin, především na vysoce kvalitní 
sladovnické ječmeny, ozimou i jarní pšenici pro potravinářské účely. 
Významná je i výroba ozimé řepky a slunečnice. Živočišná výroba se 
zabývá produkcí vepřového a hovězího masa.

LÍŠNO
Hospodaří na necelých 600 ha rybniční plochy v okresech Praha východ 
a  Benešov. Chov ryb je z  velké části orientován na  kapra v  různých 
věkových kategoriích (plůdek,násada, tržní ryba). Dále hospodaří na 1430 
ha vlastního lesa v přírodním parku Džbány — Žebrák. 

ADW AGRO
Společnost hospodaří na  3600 ha zemědělské půdy. Nosným pro-
gramem rostlinné výroby  je produkce obilovin a  olejnin. Základem 
živočišné výroby je produkce mléka a hovězího žíru.

ZD Všestary
V současné době hospodaří na přibližně 2 300 ha zemědělské půdy 
a věnuje se především pěstování zeleniny, cukrovky, krmných plodin 
i produkci mléka a hovězího masa.

Statek Pohořelice 
Hospodaří na  2400 ha zemědělské půdy a  věnuje se především 
pěstování obilovin, ole jnin a cukrové řepy. Hlavní činností je produkce 
vajec.

Agra Olbramovice
Hospodaří na 2300 ha zemědělské půdy a věnuje se pěstování obil-
ovin (pšenice a ječmen).

Bonagro 
Hospodaří na  4000 ha zemědělské půdy. V  ros tlinné výrobě se 
zaměřuje na  obiloviny a  cuk rovou řepu. Živočišnou výrobu tvoří 
především 1100 dojnic a 3000 prasat.

Vinofrukt 
Hospodáři na 1950 ha zemědělské půdy z toho jsou 480 ha vinice, 90 
ha sady a 1380 ha je orná půda, na které pěstují především obiloviny, 
olejniny a zeleninu.
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