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Referenční list      
Zemědělské družstvo Haňovice 

& Plasty Mladeč 
 

Družstvo se rozkládá v okrajové části Hané, západně od Litovle. Svojí severní části 
zasahuje do CHKO Litovelské Pomoraví. Podnik má dlouholetou tradici. Družstvo 
vzniklo postupným slučováním původních 16 celků. Dnes obhospodařuje 
katastrální území části Litovle a patnácti dalších okolních obcí. Společnost se 
zabývá zemědělskou prvovýrobou s provázaností na posklizňovou výrobu a 
provozuje bioplynovou stanici. Družstvo je dále první velkopěstírna cherry rajčat 
v České republice.  

 

 

Přidružená výroba Plasty Mladeč Zemědělského 

družstva Haňovice se zabývá výrobou plastových 

technických profilů a také tiskových strun do 3D 

tiskáren světového formátu. Provoz PM byl 

založen již v roce 1992, ale s výrobou tiskových 

strun začal v roce 2013. Kromě tiskové struny se 

zabývá výrobou dalších plastových technických 

profilů, trubek, trubiček a jiných výrobků.

 

 

 

 

WWW adresa: www.zdhanovice.cz  

www.plastymladec.cz  

Obor činnosti: Zemědělská výroba 

Typ činnosti: Výroba 

Město/obec: Chudobín 

Implementace: 

Implementováno s: 

2018 

IF System Helios s. r.o.  

Počet uživatelů: 12 

Ostrý provoz od: 2019 

Počet zaměstnanců: 200 

  

 

http://www.zdhanovice.cz/
http://www.plastymladec.cz/
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Přínosy získané implementací řešení HELIOS Orange: 

• Získání přesných informací ohledně výkonů jednotlivých pracovišť, strojů, středisek i 

zaměstnanců  

• Efektivnější práce s účetními daty  

• Sledování poptávkově nabídkového řízení v informačním systému 

• Zefektivnění plánování výroby a materiálových potřeb pro výrobu  

• Propojení řešení eShop a výrobních procesů 
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Procesy využívané IS: 

• Jádro 

• Nástroje vizualizace 

• Nástroje pro řízení procesů  

• Nástroje customizace 

• Účetnictví 

• Dodatečné související náklady  

• Banka 

• Pokladna 

• Majetek 

• Oběh zboží – sklad 

• Nabídky, objednávky a rezervace  

• Čárové kódy 

• Zakázky 

• Firemní aktivity  

• Kalendáře 

• Fakturace, Pošta 

• Mzdy 

• Personalistika 

• Manažerské rozhraní 

• Výroba – technická příprava výroby 

• Řízení výroby 

• Odvádění výrobních operace 

• INTRASTAT 

• Zemědělství – Sklad zvířat  

• Kalkulace  

• Karty zvířat  

• Agrotechnické zásahy + karty strojů 

• Půdní bloky a osevní postupy 

• Použití hnojiv 

• Použití postřiků 

• Zelená nafta 

• Povolené vazby  

• Konektor APV KUPSON (plugin)  

 

 

 


