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Jak efektivně využít dostupné datové zdroje  
a systémy ukládání záznamů? 

 data z KU 

 data z inseminace 

 údaje z dojírny 

 záznamy léčení 

 spotřeba krmiv 

 záznamy o provozu technologických 
zařízení 

 další zootechnické záznamy 
 



Klíčové ukazatele výkonu 
KPI - Key Performance Indicators  

Které jsou ty pravé? 

 

 na základě snadno dostupných a objektivních 
údajů 

 mají význam pro danou fázi rozvoje farmy 

 (souvisí s nastavenými cíli)  

 jednoznačná definice (čitatel a jmenovatel) 

 nejlépe denně měřitelné 

 ekonomický význam 

 

 
Klíčové ukazatele jsou diagnostickými nástroji, které umožňují zlepšit 
výkonnost a tím i ekonomický výsledek.  



Klíčové ukazatele výkonu 
KPI - Key Performance Indicators  

Hlavní oblasti hodnocení: 

1. Mléčná užitkovost 

2. Výživa zvířat 

3. Reprodukce 

4. Odchov jalovic  

5. Zdravotní stav zvířat 

6. Genofond a prodej zvířat, marketing 



Mléčná užitkovost 

 průměrná denní dojivost krav 

 celkový denní nádoj (produkce T+B) 

 průměrný nádoj na vrcholu laktace 

 průměr laktačních dnů krav (DIM) 

 perzistence laktace 

 denní tržba za mléko na dojnici 

 denní příjem bez nákladů na krmiva (IOFC) 

 výroba tržního mléka na jednoho pracovníka za rok 
 

 



Výživa zvířat 

 Příjem sušiny krmiva na krávu 

 Cena krmiva na krávu a den (1 kg S TMR) 

 Cena za tunu zkrmeného krmiva  

 Kvalita objemných krmiv 

 Podíl nakupovaných krmiv v KD 

 Podíl jadrných krmiv v KD 

 Náklady na nakoupená krmiva 



Reprodukce 

 počet dní po otelení při první říji 

 % zabřezlých (PR 21) 

 % inseminovaných 

 % zabřezávání 

 počet porodů v měsíci  

 Podíl zabřezlých krav do 120 (100) DIM (z počtu 
otelených krav - 70 až 80%) 

 Podíl nebřezích krav po 120/150 dni po otelení 

 Podíl nezapuštěných krav po 90 dnech pp 

 délka SP 

 mezidobí (podíl otelených krav do 400 pp) 

 průměrný počet ID na zabřeznutí 

 inter-inseminační interval (18-22 dní) 



Odchov jalovic 

 počet živě narozených jalovic na 100 krav 

 % mrtvě narozených jalovic 

 % úhynů jalovic do odstavu 

 živá hmotnost jalovic při odstavu  

 % zabřezlých jalovic z počtu živě narozených 

 náklady na odchov jalovic (cena jalovice při otelení) 

 věk a hmotnost při prvním otelení 

 



Zdravotní stav zvířat 

 % brakovaných krav 

 % krav na 3. a dalších laktacích 

 % krav, které ukončí 2. laktaci z počtu živě narozených 
jalovic 

 průměrný PSB 

 počet nových případů mastitid denně  

 % kulhajících krav (aktuálně, v měsíci, v roce…) 

 náklady na veterináře a léky na jednu krávu za rok 



Genofond a prodej zvířat, marketing 

 průměrná hodnota SI očekávaného potomstva  

 průměrný počet bodů za hodnocení zevnějšku prvotelek 

 příjem z prodeje chovných zvířat  na krávu a rok 

 počet návštěv webových stránek farmy za měsíc 

 

 

  
 
 



Vyhodnocení ukazatelů chovu dojnic 99 zemědělských podniků  

VÚŽV, v.v.i. 



Ekonomická hodnota KPI? 
 

Zisk není něco, s čím by se skončilo na konci roku.  
Spíše něco, co je nutné kvalifikovaně naplánovat. 
      (Fuhrmann, 2010)  

 

Celkové roční tržby na:  

    dojnici ve stádě,  
    zaměstnance 

    ..................... 

 

 

  
 
 







     NAZV QJ1510191 
Ekonomické modely pro hodnocení a optimalizaci 
managementu stáda 

http://ksz.agrobiologie.cz/ekomodel 

http://ksz.agrobiologie.cz/ekomodel


Děkuji za pozornost! 
 

Těšíme se na spolupráci. 

kontakt: 
 
Ing. Mojmír Vacek, CSc. 
produktový manažer pro technologie v chovu skotu  
 
tel.: 601 394 153    mvacek@farmtec.cz  
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