
1/ Projekt „vzd ělávací akce“ (16/002/01110/110/000054)  

Vzděláváním k vyšší odbornosti a kompetencím v zemědělství 
 
Projekt primárně pro zemědělce, ale možnost kohokoliv z oblasti zemědělství, potravinářství  
 
Navržené místa školení – 6 krajů v ČR – 14 jednodenních kurzů pro cca 10 osob/kurzu 
 
Navržený termín školení – leden 2017 až květen 2018 
 
 
Rámcové téma jednotlivých školení, které lze obsahově upravit pro Vaše potřeby: 
 

1/ Řízení a vedení zemědělských projektů v oblasti živočišné a rostlinné výroby 
- Nové metody vedení pracovních postupů v rámci současných trendů procesních postupů a řízení, který se v 
posledních několika letech zavádí téměř ve všech oblastech výroby a služeb 
- Obsahem kurzu budou teoretické znalosti z vedení projektů a procesů (základní pojmy) a následně bude uvedené 
aplikováno do aktuálního stavu běžících a připravovaných projektů daného beneficienta 
- Budeme zde prakticky vycházet ze současných procesů v organizaci, naučíme se popsat procesní mapu, stav 
procesů a jejich vyzrálosti spolu  a naučíme navrhovat taková opatření, abychom se v rámci těchto stavů posunuli k 
cílovému stavu 
   
2/ Specifika IT v zemědělství a administrativní nástroje 
- Uvedené témata aby byly inovační, předpokládají základní znalosti beneficientů v IT nástrojích (Internet, PC, 
kancelářský SW), které se v rámci těchto základních znalostí probírat nebudou, ale bude se naopak předpokládat 
jejich znalost a naváže se na ní aplikovatelností těchto nástrojů do zemědělsko-administrativní praxe. 
- V rámci zemědělského výkaznictví je potřeba monitorovat spoustu veličin a předávat je k dalšímu zpracování. A 
protože tyto požadavky nejsou vždy kompatibilní se současnou účetní a jinou metodikou (protože často vnikají 
AdHoc bez vazby na zákon o účetnictví a tím i příslušné účetní SW), tak se musí ze strany zemědělců generovat 
ručně. 
V tomto kurzu ukážeme efektivní nástroje, které uvedené budou umět a které stačí pouze aplikovat na své 
požadavky. Vzhledem k tomu, že použití uvedených nástrojů předpokládá vědomosti z oblasti administrativy a 
znalost IT, bude v rámci přípravy materiálů na toto poukázáno a beneficienti budou na uvedené výslovně 
upozorněni, co pro účast na kurzu mají umět (v rámci standardních znalostí matematiky, logického myšlení, 
pokročilých znalostí počítačů....) 
Inovačním tématem zde bude mimo jiné naučit se nastavit universální proces pro předávání výkazů a jejich 
souhrnování moderními IT nástroji (SQL, pokročilé manažerské nástroje MS Excelu, databázovými stroji a práce s 
přenosy dat pomocí DS, formáty xml, dbx atd....) 
 
3/ Rostlinná výroba a její moderní trendy 
- Uvedený velmi úspěšný kurz jsme již prováděli za přítomnosti hostujících lektorů z ČZU, kteří velmi odborně 
popisovali současné nové trendy v rostlinné výrobě a jejich nových inovačních metod. Tehdy bylo účastníků tolik, 
že jsme je museli odmítat. Nyní jsme tento kurz zaktualizovali a doufáme, že bude stejně úspěšný jako v minulosti. 
- Navíc bude kurz doplněn o velmi propírané téma technického využití potravinářských produktů a vůbec 
technologií tohoto pěstování, což je v současnosti snad nejdiskutovanější otázka v rámci efektivity co pěstovat. 
  
4/ Výrobní postupy provozu posklizňového zpracování 
- Nové navazující téma na předešlé, které se týká moderních posklizňových provozů, uchovávání plodin, skladování 
a jejich efektivita 
- Nově zde budeme popisovat nové možnosti technik a technologií, které vzhledem ke své ceně nejsou sice vždy 
finančně nejefektivnější, ale v dlouhodobém horizontu se vyplatí. 
 
  



 

2/ Projekt „vzd ělávací akce“ (16/002/01210/110/000053)  

Informační semináře ke zvýšení odborných vědomostí v zemědělství 
 
Projekt primárně pro zemědělce, ale možnost kohokoliv z oblasti zemědělství, potravinářství. 
 
Navržené místa školení – 6 krajů v ČR – 10 jednodenních kurzů pro min 15 osob/kurzu 
 

 
Navržený termín školení – leden 2017 až květen 2018 
 
 
Rámcové téma jednotlivých školení, které lze obsahově upravit pro Vaše potřeby: 
 

1/ Rostlinná výroba a její moderní trendy 
- Uvedený velmi úspěšný kurz jsme již prováděli za přítomnosti hostujících lektorů z ČZU, kteří velmi odborně 
popisovali současné nové trendy v rostlinné výrobě a jejich nových inovačních metod. Tehdy bylo účastníků tolik, 
že jsme je museli odmítat. Nyní jsme tento kurz zaktualizovali a doufáme, že bude stejně úspěšný jako v minulosti. 
- Navíc bude kurz doplněn o velmi propírané téma technického využití potravinářských produktů a vůbec 
technologií tohoto pěstování, což je v současnosti snad nejdiskutovanější otázka v rámci efektivity co pěstovat. 
- Přednáška bude uskutečněna jako informační akce s cílem seznámit účastníky s danou problematikou a navést je 
na potřebu řešení a ukázat jim inovační novinky v tomto řešení.  
 
2/ Administrativní nástroje, procesy a nové postupy přípravy a ošetřování půdy 
Tato informační akce souhrnně ukáže beneficientům tuto problematiku spolu s ukázkami a informacemi o 
současných možnostech: 
- Nové metody vedení pracovních postupů v rámci současných trendů procesních postupů a řízení, který se v 
posledních několika letech zavádí téměř ve všech oblastech výroby a služeb (zkrácená ukázka, podrobná bude v 
některé z následujících školicích akcí) 
- Obsahem kurzu budou teoretické znalosti z vedení projektů a procesů (základní pojmy) a následně bude uvedené 
aplikováno do aktuálního stavu běžících a připravovaných projektů daného beneficienta 
- V rámci této informační akce popíšeme současné procesy v organizacích, popíšeme si procesní mapu, stav procesů 
a jejich vyzrálosti a naučíme navrhovat taková opatření, abychom se v rámci těchto stavů posunuli k cílovému stavu  
- Dále se bude informační akce zabývat administrativními nástroji, resp. jejich popisem a ukázkami včetně IT 
techniky. Ukážeme efektivní nástroje pro řešení výkaznictví a vedení zemědělských projektů včetně vyšší úrovně IT 
technologií a jejich možností. Vzhledem k tomu, že použití uvedených nástrojů předpokládá vědomosti z oblasti 
administrativy a znalost IT, bude v rámci přípravy materiálů na toto poukázáno a beneficienti budou na uvedené 
výslovně upozorněni, co pro účast na kurzu mají umět (v rámci standardních znalostí matematiky, logického 
myšlení, pokročilých znalostí počítačů....) 
Inovačním tématem zde bude mimo jiné naučit se nastavit universální proces pro předávání výkazů a jejich 
souhrnování moderními IT nástroji (SQL, pokročilé manažerské nástroje MS Excelu, databázovými stroji a práce s 
přenosy dat pomocí DS, formáty xml, dbx atd....) 

  



3/ Projekt „vzd ělávací akce“ (16/002/01110/153/000096)  

Vzděláváním k vyšší odbornosti a kompetencím v potravinářství 

 
 
Navržené místa školení – 6 krajů v ČR – 20 jednodenních kurzů pro cca 10 osob/kurzu 
 
Navržený termín školení – leden 2017 až květen 2018 
 
 
Rámcové téma jednotlivých školení, které lze obsahově upravit pro Vaše potřeby: 
 

1/ Podnikové procesy - modelové případy a aplikace do praxe 
Jedná se o ucelený vzdělávací blok školení, který je prováděn na několika místech ČR. 
Uvedené školení je připraveno "na míru" jako komplexní vzdělávací kurz pracovníků v potravinářství - 
pivovarnictví  a zahrnuje následující témata a postup školení: 
- Rozdíl mezi "starými" modely řízení a procesním řízením, jeho přednost, výhody,nevýhody a kontrolní 
mechanismy 
- Procesní mapy, vyzrálost procesů a jejich popis včetně možností optimalizace procesů   
- Kurz je ukáže podstatu procesu v organizaci a nastaví moderní způsob procesního řízení jako inovaci postupů 
vedoucí k efektivitě 
- Kurz ukáže modelový případ s takto nastavenými specifikami 
- Dále kurz ukáže skutečné možnosti aplikovatelnosti těchto poznatků do praxe daného beneficienta  
- Finálně lektor nastaví specifika jednotlivých beneficientů tak, aby byl nastartován inovační proces těchto změn 
vedoucí k efektivitě a úsporám 
 
2/ Finanční efektivita výroby a prodeje - praktické případy a aplikace 
Jedná se opět o ucelený vzdělávací blok školení, který je prováděn na několika místech ČR. 
Uvedené školení je připraveno "na míru" jako komplexní vzdělávací kurz pracovníků v potravinářství - 
pivovarnictví  a zahrnuje následující témata a postup školení: 
- Princip rozpočtování, finanční pojmy 
- Problematika Cash Flow a příklady 
- Finance - obchodní matematika, prodejní ceny 
- Kontrolingové nástroje  
- Kurz  ukáže financování a jeho efektivitu v organizaci a nastaví nové metody a optimalizace jako inovaci postupů 
vedoucí k vyšším ziskům 
- Následně lektor na kurzu ukáže modelový případ s takto nastavenými specifikami 
- Dále lektor ukáže skutečné možnosti aplikovatelnosti těchto poznatků do praxe daného beneficienta - nákladovost 
a cash flow   
- Finálně lektor nastaví specifika jednotlivých beneficientů tak, aby byl nastartován inovační proces těchto změn 
vedoucí k efektivitě a úsporám a finálně k vyššímu zisku 
  



4/ Projekt „informa ční akce“ (16/002/01210/132/000079)  

Informační semináře ke zvýšení odborných vědomostí v potravinářství 
 
 
Navržené místa školení – 6 krajů v ČR – 11 jednodenních kurzů pro min 15 osob/kurzu 
 
Navržený termín školení – leden 2017 až květen 2018 
 
 
Rámcové téma jednotlivých školení, které lze obsahově upravit pro Vaše potřeby: 
 

1/ Nové metody podnikových procesů vedoucí k udržení pozice na trhu 
Jedná se o ucelený vzdělávací blok školení, který je prováděn na několika místech ČR - jako informační školení. 
Uvedené školení je připraveno "na míru" jako komplexní vzdělávací kurz pracovníků v potravinářství - 
pivovarnictví  a zahrnuje několik dílčích částí (Příprava rozpočtů v potravinářské výrobě, Marketingový MIX v 
praxi pro zemědělce a potravináře, Efektivní a úsporné vedené potravinářského podniku, Správná výrobní a 
hygienická praxe) které jsou shrnuty do jedné informační akce na základě specifické osnovy lektora.  
Uvedený velmi úspěšný kurz jsme již prováděli v předchozích projektech, kde byl veden jako dvoudenní intenzivní. 
Nyní jsme kurz upravili do následujícího schématu: 
- jednodenní informační akce plošně pro všechny účastníky s uvedeným obsahem kurzu kde je předpokládaná 
vysoká obsazenost kurzu (min. 20 osob) 
Kurs je designovaný s ohledem na požadavky zákazníků. Tvoří souhrn školení zaměřených na specifické podmínky 
producenta piva - pivovary 
Specifičnost kursu spočívá především v tom, že je celý podřízen fungování podniku vyrábějícího pivo; vychází z 
jejich podmínek daných zejména sezónností produkce (vstupní suroviny se sklízí jednou do roka, produkce a 
distribuce běží 365 dnů v roce), která vyžaduje jiný přístup jak v otázce obchodních podmínek se smluvními 
partnery jak na straně vstupů, tak výstupů (dodací lhůty, splatnosti), tak v otázce výroby (kontrola, skladování 
surovin, technologie výroby piva) a distribuce (skladování hotových výrobků, obaly - ekologické aspekty, nárazová 
období - Vánoce, Velikonoce, vedra ..., legislativa = spotřební daně, ekologické daně ...) apod. 
Vše výše uvedené plus další specifika firmy (např. vysoký počet brigádníků v sezóně, reklamní kampaně aj.) udávají 
mantinely, ve kterých se musí pohybovat ekonomika podniku; zcela jinak než u firem s průběžným časem vstupů X 
výstupů. Technologie výroby a distribuce piva nutí podnik dívat se jinak na problematiku nákladů, cash flow, 
vytváření / tvorbu rezerv a jejich čerpání, provozního financování či plánování investic a dalších aspektů 
ekonomického fungování společnosti. 
Všemu uvedenému jsme tudíž   m u s e l i   podřídit přípravu, design i vedení programu, který je proto v hotové 
podobě zcela nepřenositelný protože nepoužitelný v jiných firmách. 


