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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na popis podnikatelského záměru, jehož náplní je 

vybudování ekologicky hospodařící drůbeží farmy. Teoretická část specifikuje 

jednotlivé fáze zpracování podnikatelského záměru a analyzuje současný stav ekofarem 

na území České republiky. V praktické části je zpracován podnikatelský záměr založení 

drůbeží ekofarmy s analýzou eventuálních dotací ze Strukturálních fondů. 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the description of the business plan whose main aim is 

the establishment of an organic poultry eco-farm. The theoretical part specifies the 

various stages of the business plan and analyzes the current status of organic farms in 

the Czech Republic. The practical part focuses on the business plan of the establishment 

of poultry farm and mainly on its creation and there is also the analysis of possible 

funding from the EU Structural Funds.  
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ÚVOD 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou podnikatelského plánu založení ekologicky 

hospodařící drůbeží farmy, která bude produkovat drůbeží maso a vejce. Farma se bude 

nacházet v obci Senetářov ležící v Jihomoravském kraji v okrajové části Moravského 

krasu.  

Zemědělství má v České republice dlouholetou tradici, ekologické zemědělství funguje 

v republice již několik let a stává se stále oblíbenějším způsobem obhospodařování 

zemědělské půdy. Ekologické zemědělství je takové hospodaření, které je šetrné k 

životnímu prostředí. K hlavním cílům ekologického hospodaření patří obnova dobrých 

praktik a zkušeností, které vedou k produkci kvalitních a zdravých potravin. 

V živočišné produkci je kladen důraz na přirozené životní podmínky chovu zvířat.  

V posledních několika letech došlo v České republice k dynamickému nárůstu počtu 

ekologických farem i výrobců biopotravin. Podíl ekologicky obhospodařované plochy 

dosáhl k 20. 8. 2011 10,47 % celkové zemědělské plochy vedené v katastru nemovitostí. 

Zájem o tento způsob hospodaření nastal zejména díky zvýšení a stabilizaci státní 

podpory v rámci Programu rozvoje venkova. Dalším faktorem je stoupající poptávka po 

biosurovinách ze strany výrobců biopotravin a zahraničních odběratelů a v neposlední 

řadě i zájem spotřebitelů vyvolaný řadou informačních kampaní státu i maloobchodních 

řetězců, které propagovaly biopotraviny zejména jako součást moderního a zdravého 

životního stylu. 

Diplomová práce se zaměří také na podporu pro ekologické zemědělce. Dotace na 

plochu zařazenou do ekologického zemědělství, je v současné době vyplácena z 

Programu rozvoje venkova 2007-2013 a Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického 

zemědělství v letech 2011-2015, kde je ekologické zemědělství jedním z tzv. 

agroenvironmnetálních opatření. Podpora se liší podle obhospodařované kultury. 

Diplomová práce se dělí na tři hlavní části. V teoretické části se zaměřuji na specifikaci 

jednotlivých fází zpracování podnikatelského záměru. Analytické část rozebírá 

současný stav ekofarem na území České republiky. V závěrečné části je zpracován 

podnikatelský záměr založení drůbeží ekofarmy s analýzou eventuálních dotací nejen ze 

Strukturálních fondů. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu založení drůbeží 

ekofarmy, která bude místem produkce kvalitních biosurovin. Pro vyprodukované 

biopotraviny budou nalezena vhodná odbytiště, která zajistí farmě v dalších letech od 

založení zisk. 

Práce dále uvádí dotační možnosti z fondů Evropské unie pro uvedený projekt. 

Při zpracování mé diplomové práce jsem vycházela především z odborné literatury, 

která se danou problematikou zabývá. Důležitým zdrojem poznatků byla návštěva 

jediné drůbeží farmy v Moravskoslezském kraji.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této úvodní části nazvané „Teoretická východiska práce“ se zaměřím na objasnění 

pojmů ekologické zemědělství, podnikatelský plán a jeho struktura. 

 

1.1 Podnikatelský plán 

Podnikatelský záměr je dlouhodobá strategie podnikání, která přehledně zobrazuje 

záměry podnikání. (24) 

Podnikatelský plán je dokument, který charakterizuje veškeré faktory související se 

založením, činností podniku. Tento dokument přesně definuje v jaké fázi se podnik či 

podnikatelská myšlenka nachází a kolik úsilí bude pro zahájení podnikání či jeho rozvoj 

potřeba. Podnikatel tímto dokumentem oslovuje konkrétní podnikatelskou oblast. 

Během zpracování se podnikatel dozví předmětné informace o firmě, cílové skupině, 

finanční náročnosti a návratnosti. Rozsah podnikatelského plánu závisí do značné míry 

na typu a náročnosti podnikatelského záměru. Důležitým faktorem je také fáze, ve které 

se záměr nachází. U projektu nové a začínající firmy, je nutné podnikatelský záměr 

vypracovat podrobněji než u zaběhnuté firmy. (25) 

Obsah podnikatelského záměru zahrnuje všechny důležité informace týkající se různých 

aspektů podnikání - cíle podnikatele, financování, rizikové faktory, silné a slabé stránky 

konkurence či strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů. Pomáhá lépe se orientovat 

jak v začátcích, tak v průběhu podnikání. Existují různé varianty, záleží tedy na 

podnikateli, jakou formu bude podnikatelský plán mít. (25) 

Podnikatelský plán popisuje základní význam založení firmy, dlouhodobý cíl a způsob 

k jeho dosažení. Úkolem dokumentu je objasnit podnikatelské úmysly, konkurenci a 

potřebnost finančních prostředků. Umožňuje rovněž srovnat plány s realitou, a pokud se 

liší, identifikovat, jak a proč. (25) 

Úspěšně sestavený plán nám napoví, zda je projekt životaschopný, poukáže na možné 

problémy ještě před samotným začátkem podnikání. Nevyhnutelné je plán sestavit 

jestliže usilujeme o finanční prostředky od banky, investora či chceme sehnat 

společníka pro společné podnikání. Písemně zpracovaný dokument se doporučuje v 

každém případě, i pokud jde jen pro soukromé potřeby. Při jeho sestavování si 

nastíníme jednotlivé kroky, které nás čekají a kolik nás budou stát. 
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1.1.1 Struktura podnikatelského plánu 

Obvyklou strukturu řešených problémů respektuje následující osnova podnikatelského 

plánu, která navíc zohledňuje některé formální náležitosti zpracování. 

 

a) Titulní strana 

Titulní strana obsahuje základní identifikační údaje, jako je jméno společnosti, sídlo, 

jména společníků, kontakty a IČO. 

 

b) Shrnutí 

Na začátku dokumentu uvedu jasné, stručné a výstižné shrnutí celého 

podnikatelského plánu. Vyzdvihnu hlavní myšlenku, přínosy podnikání. Shrnutí je 

nejdůležitější částí dokumentu, zde se investor rozhoduje, zda projekt bude číst celý 

či nikoliv.  

Shrnutí by mělo obsahovat: 

 Podnikatelský záměr – stručný popis zaměření podnikání, charakteristika 

produktu, služby, definice velikosti trhu a cílových skupin. 

 Faktory úspěchu – zdůraznění předností projektu, popis konkurenčních 

výhod a přidané hodnoty pro zákazníky.  

 Podnikové cíle – specifikace vize a strategie a způsob jak jí dosáhnout, 

stanovení si dlouhodobých i krátkodobých podnikatelských cílů. (23) 

 

c) Profesní a osobní údaje o vlastnících firmy 

V dokumentu je nutné představit všechny osoby, které za projektem stojí. Mnoho 

bankovních institucí a investorů posuzuje podnikatelské plány právě podle 

jednotlivců, které jsou zodpovědné za řízení projektu. Důležité je zdůraznění 

pracovních i osobnostních předpokladů, zkušeností v dané oblasti či jiné dovednosti 

předkladatelů. (23) 
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d) Popis podniku 

Před samotným začátkem podnikání je nezbytné zvolit vhodnou právní formu 

podnikání v závislosti na počtu společníků, organizační struktuře, oblasti podnikání 

či počtu zaměstnanců. 

Volba sídla společnosti či místa provozovny ovlivňuje podnikatelskou činnost. Proto 

je nutné věnovat maximální pozornost jejich výběru. V podnikatelském plánu se 

uvádí sídlo společnosti i adresa provozovny, popis lokality, kde se místo podnikání 

nachází a důvody, které vedly k výběru dané lokality. Při výběru objektu zvažuji 

finanční možnosti ze střednědobého hlediska. 

Vedení účetnictví je dáno legislativně dle typu podnikání. Ve vazbě na organizační 

strukturu a velikost podniku je nutné zvážit rozhodnutí, zda najmout účetní případně 

službu řešit externě. 

e) Popis podnikatelské příležitosti 

V této části dokumentu je nezbytné stručně popsat podnikatelskou příležitost, 

specifikovat výrobek či službu a velikost trhu. Orientace na existující trh nebo 

naopak vyplnění mezery na trhu. 

f) Popis výrobku, služby 

V dokumentu uvedu vlastnosti produktu, technické parametry, náročnost výroby (v 

mém případě chovu), popř. materiály, ze kterých by byl vyráběn. Podrobnější popis 

může být doložen přiložením technické dokumentace. Dále je potřebné uvést pro 

jakou cílovou skupinu je produkt (výrobek) primárně určen, představit doplňkové 

služby a zda je společnost bude také poskytovat. Je dobré uvést zda-li se jedná o 

výrobek (produkt) zcela nový nebo již známý na trhu. (Existuje i varianta známého 

výrobku při použití nových výrobních postupů či materiálů, které umožní snížit 

náklady a tím i cenu oproti konkurenci.) Dále nezapomenu uvést potencionálního 

zákazníka. V případě poskytování služeb se definuje: jakým způsobem bude služba 

poskytována, na co se při tom zaměří, místo poskytnutí služby, a co k tomu bude 

zapotřebí za zařízení a personální zajištění. 

Při vstupu na trh je významné nabídnout zákazníkovi vyšší přidanou hodnotu. 

Definice konkurenční výhody je další součástí podnikatelského plánu. Důležitým 

faktorem je, aby tyto výhody byly objektivní, nejlépe podpořené průzkumem či 

zkušenostmi ze zahraničí.(23) 
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g) Zajištění potřebných vstupů a dodavatelů 

Hodnotu potřebných vstupů (základní materiál a suroviny, energie, komponenty, 

součásti, náhradní díly aj.) vyjádřím, jak v naturálních, tak v peněžních jednotkách. 

V závislosti na důležitosti daného vstupu v produktovém procesu či poskytování 

služby, se zaměřím jen na ty vstupy, které jsou pro podnikání významné, tvoří 

například velkou část nákladů. 

Důležitými faktory k volbě jednotlivých vstupů jsou: 

 Kvalita, 

 vzdálenost zdrojů, 

 dostupnost zdrojů, 

 možnost substituce, 

 cena, 

 míra rizika. 

Důležitým složkou při plánování podnikatelské činnosti je časový harmonogram 

všech činností a jejich dodavatelské zajištění. Jde o projektové zpracování realizace 

podnikatelského záměru. Nejprve si určím veškeré důležité postupy a aktivity, které 

podniknu; milníky, kterých chci dosáhnout a v jakých termínech. Kromě aktivit 

určím osoby, které za danou činnost budou zodpovídat. Pro potřeby projektového 

zpracování je eventuálně možné použít tabulku s jednotlivými činnostmi, milníky a 

jejich zabezpečením. (23) 

U výběru dodavatele pro jednotlivé činnosti je vhodné provést nejdříve průzkum 

potenciálních možností a později se rozhodnout, kdo je pro podnikatelskou činnost 

nejvýhodnější. Pro pokles rizika můžeme využít několik dodavatelů. 

 

h) Postavení firmy na trhu, konkurence a marketing 

 

Trh 

V počátcích plánování projektu je důležité udělat podrobnou analýzu stávajícího 

trhu. Zjistit si všechny dostupné informace o velikosti trhu, chování všech 

zúčastněných na daném trhu jako jsou zákazníci, konkurence, dodavatelé. Popsat 

eventuální bariéry vstupu na trh. K této analýze využívám jak veřejných pramenů 

(internet, tisk, statistické úřady, orgány státní správy, marketingové průzkumy aj.), 
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tak neveřejných, např. „utajovaných či chráněných zdrojů“. Prospěšné jsou též 

vlastní průzkumy či jiné formy pozorování. Podstatné je získávat nejenom aktuální 

informace, ale usilovat o získání informací do budoucnosti, o dalším vývoji trhu a 

předpokládaném růstu. 

Snažím se rozlišit celkovou velikost trhu a cílový trh. Podstatné jsou oba trhy, ale 

podrobně je nutné zabývat se trhem cílovým. Celkový trh pojímá všechny, kteří by 

mohli teoreticky použít danou službu, produkt. Cílový trh je třeba segmentovat. 

Segmentace probíhá podle nejrůznějších kritérií ve vazbě na charakter podnikání do 

několika kategorií. Významným měřítkem při výběru cílových skupin je bonita 

potencionálních zákazníků. 

 

Konkurence 

Pokud známe trh, na který chceme vstoupit, musíme podrobně zanalyzovat 

potencionální konkurenci. Konkurenci tvoří podniky působící na identických trzích a 

poskytujících totožný či podobný výrobek (produkt), službu. 

Konkurenty lze rozdělit na: 

 Hlavní = podniky s podstatnou pozicí na trhu, v nedalekém okolí nabízející 

identické či velmi podobné výrobky, 

 Vedlejší. 

Pro důkladnější průzkum je nutné zaměřit se pouze na hlavní konkurenty. Získat 

informace o konkurenci je vždy složité. Zjistit, jak přednosti, tak i nedostatky 

konkurence je složité. Chování konkurence je příležitost pro dané podnikatelské 

aktivity. 

Cenová politika 

Vhodné nastavení cenové politiky je jedním z klíčových faktorů marketingové 

strategie. Při tvorbě ceny je nezbytné respektovat následující faktory: 

 Tvorba ceny – podle nákladů, konkurence. 

 Politika cenové úrovně – nízké ceny, vyšší ceny. 

 Cenová strategie – cenová diferenciace. 

 Politika slev a obchodních rabatů. 

 Platební podmínky, dodavatelská politika. (23) 

Pokud je cílem projektu zaměřit se na movitější klientelu s nabídkou kvality a luxusu 

nestavíme ceny vyšší. Zámožnější zákazník nemá v levné zboží důvěru a raději si za 
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kvalitu připlatí. Cenová politika tedy musí korespondovat s vybraným cílovým 

segmentem. 

Součástí veškerých marketingových strategií by měly být marketingové cíle, kterých 

chce projekt docílit. Např. vytyčit si tržní podíl, ke kterému chce dospět a do kolika 

let, jaké bude zaujímat postavení na trhu. Jak chci, aby to vnímal zákazník. 

 

i) Personální zdroje 

Rozsah zpracování projektu se odvíjí od oboru, na která se zaměřuje daná 

podnikatelská činnost. Jestliže se jedná o malý podnik, kde figuruje pouze vlastník a 

pár zaměstnanců, postačí, když je představen v popisu podniku. 

Při zhotovení personálního plánu je podstatné si uvědomit, do jaké míry 

kvalifikované zaměstnance podnikatelská činnost vyžaduje a jaká je jejich 

dostupnost na trhu práce. Čím více kvalifikované a nedostatkové zaměstnance 

podnikatelská činnost potřebuje, tím dříve je nutné začít s jejich výběrem. V této 

části projektu je podstatné kvantifikovat výši osobních nákladů.  

j) Finanční plán 

Stěžejní částí každého podnikatelského plánu je finanční plán, který zahrnuje: 

 Základní kalkulaci, 

 zakladatelský rozpočet, 

 provozní rozpočet, 

 investiční rozpočet, 

 celkovou náročnost na finanční zdroje, 

 základní účetní výkazy: 

 výkaz cash-flow, který popisuje finanční toky, 

 výkaz zisků a ztrát, který vyčísluje výnosy a náklady společnosti a 

její hospodářský výsledek za jednotlivé roky, 

 rozvaha je soupis aktiv a pasiv podniku, struktury majetku, sleduje 

jeho vývoj a zdroje financování, 

 analýza bodu zvratu, která určuje v jakém okamžiku nebo při jakém 

množství dosáhneme rovnosti nákladů a výnosů, 

 soupis vlastních a cizích zdrojů – struktura kapitálu. (23) 
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Primárním úkolem je realizace základní kalkulace jednotky výsledného výrobku 

(produktu) či služby, důležitým krokem je nalezení bodu zvratu a nakonec tvorba 

vlastního finančního výhledu, z něhož budou následně vypočteny hodnotící 

ukazatele.  

 

Základní kalkulace 

Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, 

zpravidla nějakého výkonu (výrobku nebo služby). Ke kalkulaci úplných nákladů na 

jednotku výkonu je třeba oddělit náklady fixní od nákladů variabilních resp. přímé 

náklady od nákladů režijních.  

 Fixní náklady – nemění se s objemem produkce (například nájemné prostor, 

ve kterých jsou služby poskytovány či vyráběny výsledné produkty). 

 Variabilní náklady – rostou s každou dodatečnou jednotkou produkce 

(příkladem může být spotřeba materiálu)  

 Přímé náklady (jednicové) – přímo je lze přiřadit jednotlivým druhům 

výrobků či služeb (typickým příkladem jsou spotřebované suroviny nebo 

přímé mzdy). 

 Nepřímé náklady (režijní) – náklady vynakládané na určité společné 

množství výrobků, které není možné přiřadit přímo ke konkrétní kalkulační 

jednici výrobku). 

 

Analýza bodu zvratu 

Bod zvratu vyjadřuje vztah mezi obratem, náklady a ziskem a to formou tzv. 

kritického bodu (break even point), který vyjadřuje okamžik, kdy obrat kryje celkové 

náklady podniku. Výpočet bodu zvratu pomůže identifikovat vliv změny tržeb, 

fixních a variabilních nákladů na rentabilitu podnikání a je jedním z klíčových prvků 

pro finanční řízení a plánování firmy. (21) 

Cílem analýzy bodu zvratu je nalézt takový objem produkce výrobků, při kterém je 

dosaženo nulového zisku. Pro analýzu je nutné náklady z druhového členění rozdělit 

podle jejich fixní či variabilní povahy. Další údaj, který pro výpočet potřebuji je 

jednotková cena produkce. (8) 
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QBZ =FN/ p-b 

FN  … celkové fixní náklady 

p  … je cena jednotky produkce 

b  … je výše variabilních nákladů na jednotku produkce  

 

Finanční plán 

Velkou chybou, které se hodně začínajících podnikatelů dopustí, je neznalost rozdílů 

mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a hodnotou CF. Proto je nutné 

plánovat finance jak v úrovni cash-flow tak výsledovky. V rámci Cash Flow sleduji 

reálný vývoj peněžních toků ve firmě, kdy fakticky firma má peníze na účtu a může s 

nimi disponovat. Naopak výkaz zisků a ztrát podává informace účetním stavu 

podniku. A o jeho účetním hospodářském výsledku. Je nutné sestavovat oba tyto 

výkazy společně. (23) 

Na počátku podnikání sestavujeme výkazy měsíčně, v dalších letech na čtvrtletně, 

ročně. Hodnoty, které se v čase mění, pak hodnotíme dle trendů z minulosti. 

Jednotlivé výkazy podnik vystaví v jedné variantě. (23) 

 

k) Rizika projektu 

Každý projekt v sobě skrývá riziko. Čím detailněji, podrobněji a kvalitněji je 

podnikatelský plán sestaven, tím se může riziko snížit. Důležité je tedy zpracovat tzv. 

analýzu rizik. Ta se snaží předcházet negativním výsledkům budoucího vývoje, 

vyhodnotit možné rizikové faktory a „řídit“ riziko. 

Rizikem v podnikání se chápe nebezpečí, že dosažené výsledky podnikání se liší od 

výsledků předpokládaných. Riziko v podnikání je značné, svědčí o tom i skutečnost, 

že přibližně polovina nových firem v průběhu prvních let existence zbankrotuje. 

Příčiny rizika jsou rozdílné a podle nich je možné i identifikovat jednotlivé druhy 

rizika. (9) 
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Identifikace rizikových faktorů: 

 trhy, 

 produkt, 

 obchody, 

 management, 

 vlastní vývoj, 

 kvalita, 

 zdroje, 

 produktivita, 

 klíčovost, 

 sklady, 

 investice, 

 informační technologie, 

 cash – flow, 

 makroekonomická rizika. 

Snahou vlastníků je minimalizovat riziko podnikání.  

Riziko každého investičního záměru lze vyjádřit jako nebezpečí, že skutečné 

dosažené kapitálové výdaje a peněžní příjmy budou odlišné od předpokládaných. (9) 

 

Kvantifikace rizika 

Pro kvantifikaci rizika lze použít různých statistických a matematických metod k 

vyhodnocení číselného vyjádření daných rizik. Riziko lze kvantifikovat pomocí 

pravděpodobnosti vzniku různých variant peněžního toku. Jestliže dovedeme 

vymezit jednotlivé varianty peněžních toků a stupeň jejich pravděpodobnosti, 

můžeme na jejich základě určit tzv. průměrnou očekávanou hodnotu peněžních toků 

jako vážený aritmetický průměr. (9) 

Investice je pro investora přijatelná, pokud platí vztah, že očekávaná výnosnost je 

větší nebo rovna požadované výnosnosti. (9) 

 

Měření rizika 

Pro vyjádření stupně míry rizika projektu je důležité porovnávat odchylky 

jednotlivých peněžních příjmů od průměrné očekávané hodnoty. Projekt, který 

vykazuje vyšší odchylky je považován za riskantnější. Jako míra pro vyjádření rizika 
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se používá směrodatná odchylka, která představuje druhou odmocninu rozptylu 

peněžních příjmů. Rozptyl peněžních příjmů projektu představuje součet druhých 

odmocnin odchylek peněžních příjmů od jejich průměrné očekávané hodnoty, 

násobený ukazatelem pravděpodobnosti vzniku těchto příjmů.(9) 

 

Plánování krizových scénářů  

Důležitá je též příprava plánů a strategií, pokud by se některé riziko stalo skutečností. 

 

Monitoring a „řízení“ 

Pro orientaci je klíčová průběžná a trvalá kontrola faktorů, které jsou spjaté s 

rizikem. Pokud se riziko objeví, společnosti implementuje krizové scénáře. 

Dalším nástrojem používaným v rámci hodnocení rizika je tzv. analýza citlivosti, 

která udává citlivost hospodářského výsledku na změně faktorů, které ho ovlivňují. 

Výsledky této analýzy jsou velice individuální a pro každý podnik rozdílné. 

 

l) Příloha 

Doplňková část podnikatelského plánu je příloha. V příloze je uvedeno vše, co je sice 

pro daný podnikatelský plán relevantní, ale do předchozích kapitol moc detailní. 

Jedná se například o technickou dokumentaci k výrobku, ceníky, smlouvy s 

obchodními partnery, leasingové smlouvy apod. (23) 
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1.2 Etapy investičních projektů 

Investiční záměr můžeme rozdělit do čtyř případných etap. Pro jednotlivé etapy jsou 

charakteristická vlastní specifika  

 

1.2.1 Předinvestiční fáze 

Časté podceňování přípravné fáze výstavby investičního projektu vede ke ztrátám v 

další přípravě a realizaci. Má-li v závěru přípravné fáze investor rozhodnout, zda bude 

projekt realizován a v případě kladného rozhodnutí - jaké budou jeho ověřitelné cíle, a 

která koncepční varianta bude nejvhodnější, musí management investičního projektu v 

předinvestiční fázi připravit kvalitní podklady pro rozhodnutí investora. (3) 

Této fáze se týkají zejména náklady na administrativní zpracování ekonomického 

projektu. Podstatné je, že veškeré příjmy a výdaje spadající do této etapy jsou vedlejší, 

to znamená, že nesmí ovlivnit hodnocení smysluplnosti investice. Tyto náklady 

označujeme jako tzv. sunk costs, neboli utopené náklady. Investor musí tyto náklady 

vynaložit v každém případě, a to i v tom případě, že se investice neuskuteční. (3) 

 

1.2.2 Investiční fáze 

Tuto fázi tvoří investování do vlastní realizace, čili uvedení do provozu. Během 

investiční fáze je nutno získat finanční prostředky a vytvořit projektový tým. Po přijetí 

investičního rozhodnutí je uvažováno z jakých zdrojů bude projekt financován. Pro 

životaschopnost a efektivnost projektu je rozhodnutí finanční otázky velmi důležité. 

Financování investice můžeme rozdělit do dvou základních zdrojů. 

a) Vlastní zdroje 

 interní zdroje (nerozdělený zisk, odpisy, změna čistého pracovního kapitálu) 

 externí zdroje (vklady vlastníků, dotace, dary) 

b) Cizí zdroje 

 pouze externí zdroje (investiční úvěry, provozní úvěry, dodavatelské úvěry, 

emitované dluhopisy, leasing, směnky) 

O samofinancování hovoříme tehdy, pokud jsou pro financování použity pouze interní 

zdroje. Tím nevznikají náklady na externí kapitál, firma se nezadlužuje. Z interních 



22 

zdrojů firma financuje investiční projekt, pokud vlastní výrobní činností podniku 

vznikne dostatek finančních prostředků. (17) 

Cizí zdroje jsou využívány především ve formě bankovních úvěrů. Pro dosažení 

takového úvěru je nutno předložit bance podrobný podnikatelský záměr a předběžný 

rozpočet. Samozřejmě ani tyto podklady nejsou zárukou, že podnik úvěr dostane. Firma 

musí odůvodnit účel půjčky, dát záruky pro případ, že podnik se stane insolventním, 

tzn. ručit aktivy podniku nebo osobním majetkem.(17) 

 

1.2.3 Provozní fáze 

Během tohoto období jsou již produkovány výrobky či služby. O ekonomické 

efektivnosti investice vlastně rozhodují finanční toky, které jsou v tomto období 

generovány a jejichž výše by měla převyšovat investiční výdaje. (17) 

Podnik vynakládá snahu minimalizovat provozní náklady, optimalizovat pracovní 

zatížení, identifikovat možnosti rozšíření projektu s ohledem na jeho potenciál, 

identifikovat „morální“ zastaralost případně nedostatečnou efektivitu určitých částí 

projektu. (3) 

 

1.2.4 Poprovozní fáze 

Proces ukončení s sebou nese nejen zastavení výroby, ale také činnosti s tím spojené. 

Prodej majetku, zásob, demontáž, sanace lokality apod. (17) 

Tzv. likvidační hodnota projektu vznikne rozdílem mezi investičními příjmy a výdaji. 

Tato položka je součástí cash flow v posledním účetním období života projektu. (3) 

 

1.3 Hodnocení projektu 

Pro správné hodnocení podnikatelských záměrů se používají různé hodnotící kritéria. 

Samozřejmě se porovnávají investiční výdaje s příjmy z investice. Kritéria pro 

hodnocení investic jsou výnosnost, rizikovost a doba splacení. (17) 

Pro hodnocení efektivnosti investic se v praxi používá několika metod. Rozdělují se na 

dva základní typy, na metody statické a dynamické. Rozdíl mezi těmito kritérii spočívá 

v zohledňování faktoru času. Statistické metody nepřihlíží k působení faktoru času a 
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vychází z nominálních hodnot, např. metoda doby splacení a metoda návratnosti 

investice. (17) 

U dynamických metod je zohledňován faktor času, diskontují se budoucí příjmy a 

výdaje, tzn., že budoucí hodnoty se přepočítávají na hodnotu současnou: 

 čistá současná hodnota (Net Present Value Of Investment - NPV) 

 diskondovaná doba úhrady (Payback Method - PM) 

 vnitřní výnosové procento (Internal Rate Of Return – IRR) 

 index ziskovosti (Profitability Index – PI) (17) 

 

1.4 Ekologické zemědělství 

Ekologické zemědělství je moderní formou obhospodařování půdy bez používání 

chemických vstupů s nepříznivými dopady na životní prostředí, zdraví lidí a zdraví 

hospodářských zvířat. Tento zemědělský produkční systém, který umožňuje produkovat 

vysoce kvalitní potraviny, je nedílnou součástí agrární politiky ČR.  

Kromě produkce biopotravin přispívá ekologické zemědělství k lepším životním 

podmínkám chovaných zvířat, k ochraně životního prostředí a ke zvýšení biodiverzity 

prostředí. (19) 

Ministerstvo zemědělství je garantem dodržování pravidel pro ekologické zemědělství, 

a to jak národní, tak evropské legislativy. Ministerstvo zemědělství dále administruje 

státní podporu pro ekologické zemědělce v rámci národních dotací a Programu rozvoje 

venkova a má v gesci realizaci strategických dokumentů rozvoje ekologického 

zemědělství. Formou finančních podpor se aktivně se podílí na podpoře marketingu, 

osvěty a vzdělávání. (19) 

 

Hlavní cíle ekologického zemědělství: 

 udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy a její ekologickou funkci (zvyšovat 

obsah organické hmoty a humus v půdě, zlepšovat její fyzikální vlastnosti a 

umožnit bohatý rozvoj společenstva půdních organismů) 

 vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělského podnikání 

(využívání všech odpadů pro výrobu organických hnojiv) 

 pracovat v co nejvíce uzavřeném systému, využívat místní zdroje, minimalizovat 

ztráty 
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 produkovat potraviny a hnojiva o vysoké nutriční hodnotě a v dostatečném 

množství (kvalita není dána jen přítomností nutričně hodnotných látek, ale 

znamená také praktickou absenci cizorodých látek, dobrý vzhled, jakostní chuť a 

vhodnost pro skladování a další zpracování) 

 minimalizovat používání neobnovitelných zdrojů energie (odmítnutí 

syntetických minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin) 

 hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich 

fyziologickým a etologickým potřebám a humánním a etickým zásadám (způsob 

chovu musí zvířatům umožnit přirozené chování včetně pohybu venku, jejich 

zdravý růst, vývoj a reprodukci) 

 umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální rozvoj a 

uspokojení z práce (ekologický způsob hospodaření vyžaduje hluboký zájem a 

zodpovědnost) 

 udržet osídlení venkova a tradiční ráz kulturní zemědělské krajiny (22) 

 

1.4.1 Legislativa ekologického hospodaření 

Podnikatel, který chce ekologicky hospodařit, je povinen především projít dvouletým 

tzv. přechodným obdobím. Od počátku tohoto období musí respektovat veškerá pravidla 

a směrnice EZ. Tato etapa poskytuje majiteli jistotu, že se v jeho bioproduktech 

nenachází rezidua prostředků na chemické ošetření rostlin.  

Kontroly ekologického hospodaření provádí kromě soukromých kontrolních subjektů 

také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). 

Společnosti ABCERT AG, BIOKONT, s.r.o. a KEZ o.p.s., dohlíží na to, zda ekologicky 

hospodařící podnikatelé dodržují všechna pravidla, která souvisí s osvědčením o původu 

bioproduktu. Podnikatelé jsou kontrolování minimálně jedenkrát ročně. Tyto intervaly 

udává NR. č. 834/2007. (25) 

Úřední kontrolou se ověřuje dodržování právních předpisů zaměřených na krmiva a 

potraviny. Dalším stupněm kontroly ej dodržování zásad životních podmínek zvířat. 

Úřední kontroly jsou vymezeny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

882/2004 o úředních kontrolách s cílem ověření dodržování právních předpisů.  
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Legislativa upravující ekologické hospodaření obsahuje následující listiny:  

 Zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, 

 Nařízení Komise (ES) 889/2008 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 

produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, 

 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování 

ekologických produktů. 

 

1.4.2 Ekologicky hospodařící farmy  

Zákon o ekologickém zemědělství vymezuje ekofarmu jako je samostatnou, uzavřenou 

hospodářskou jednotku. Zemědělsky hospodařící podnikatel nemusí vykonávat 

ekologické zemědělství na veškerých pozemcích, které vlastní nebo užívá, musí ale pro 

ekofarmu vymezit a jednoznačně vymezit základní produkční prostředky. Od běžných 

pozemků tak musí být jednoznačně izolován pozemek, hospodářské budovy, 

zemědělská mechanizace, hospodářská zvířata, které slouží k ekologickému 

zemědělství. (29) 

Ekofarma je místo, kde se při produkci plodin či při chovu hospodářských zvířat 

nepoužívají žádné chemické prostředky. Klade se zde důraz na ochranu životního 

prostředí, ohleduplné zacházení se zvířaty, která zakoušejí méně stresu, nepoužívají se 

žádné pesticidy, umělá hnojiva, chemické přípravky, postřiky, hormony, umělé látky, 

krmiva pro zvířata jsou co nejpřirozenější. Jedná se tedy o ekologický způsob 

hospodaření - dle Nařízení Rady EU 2092/1991 a dle zákona 242/2000 Sb. o 

ekologickém zemědělství.  

Cílem ekologického zemědělství je udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy a její 

ekologickou funkci (zvyšovat obsah organické hmoty a humusu v půdě, zlepšovat její 

fyzikální vlastnosti a umožnit bohatý rozvoj společenstva půdních organismů). 

Vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělského podnikání 

(využívání všech odpadů pro výrobu organických hnojiv), pracovat v co nejvíce 

uzavřeném systému, využívat místní zdroje, minimalizovat ztráty. Produkovat potraviny 

a hnojiva o vysoké nutriční hodnotě a v dostatečném množství (kvalita není dána jen 

přítomností nutričně hodnotných látek, ale znamená také praktickou absenci cizorodých 

látek, dobrý vzhled, jakostní chuť a vhodnost pro skladování a další zpracování). 
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Snaha minimalizovat používání neobnovitelných zdrojů energie (odmítnutí syntetických 

minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin). 

Cílem ekofarmy je hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich 

fyziologickým a etologickým potřebám a humánním a etickým zásadám (způsob chovu 

musí zvířatům umožnit přirozené chování včetně pohybu venku, jejich zdravý růst, 

vývoj a reprodukci), umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální 

rozvoj a uspokojení z práce (ekologický způsob hospodaření vyžaduje hluboký zájem a 

zodpovědnost). Neméně důležitým kolem je udržet osídlení venkova a tradiční ráz 

kulturní zemědělské krajiny 

1.4.3 Bioprodukty 

Výsledkem snažení ekologických zemědělců jsou bioprodukty. Bioprodukt je surovina 

rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená k 

výrobě biopotravin, krmiv, osiva a sadby a dalších ekologických výrobků, na níž bylo 

vydáno osvědčení o původu bioproduktu. Může to být například zelenina, ovoce, 

obiloviny, luskoviny, olejniny, přadné a aromatické rostliny, ale také syrové mléko, 

vejce nebo živá zvířata. 

Biopotraviny jsou potraviny vyrobené ze surovin, které pocházejí z ekologického 

zemědělství. Poptávka po nich roste, lidé se naučili jíst bio kvalitu. Ať už si je kupují ve 

velkých řetězcích, které biopotraviny nabízí, což je cca 70% kupujících nebo právě na 

ekofarmách. Mezi bioprodukty, které lze běžně koupit patří: čaj, káva, pečivo, 

luštěniny, sladidla, koření, těstoviny, dětské výživy, mouka, maso vepřové i hovězí, 

mléčné výrobky, víno, a další. Mezi dovážející se biopotraviny patří např. vejce, ovoce, 

zelenina, mléko, protože jejich nabídka není dostatečná a nepokrývá poptávku. Zcela u 

nás chybí produkce oleje a kuřecího masa.  

Biopotraviny nesmí obsahovat žádné přidané látky a "éčka" - tedy žádné látky 

obsahující ztužený tuk, přidaný cukr (aspartam) či glutamát sodný. Biopotraviny 

pocházejí z důvěryhodných zdrojů, protože všichni ekologičtí zemědělci jsou 

minimálně 1x za rok kontrolování a je jim vydáváno osvědčení o původu biopotraviny. 

V České republice platí ustanovení zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, 

o povinném označování veškerých produktů ekozemědělství značkou BIO. Od roku 

2005 je tato značka převedena do vlastnictví státu a její používání je upraveno novelou 

zmíněného zákona. Tato značka má dnes největší marketingový význam a její používání 

na obalech potravinářských výrobků je srozumitelné spotřebitelské veřejnosti.(26) 
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1.4.4 Označení bioproduktů 

Pravé certifikované biopotraviny jsou označené stejným logem v celé EU - zelené logo 

ve tvaru lístku z hvězdiček. Známá národní „zebra“ je již dobrovolná. 

 

Obr.č.1: Logo Česká národní značka pro biopotraviny (24) 

 

Dále má označení biopotravin obsahovat identifikační kód kontrolního orgánu (v ČR: 

CZ-BIO-KEZ-01 nebo CZ-ABCERT-02 nebo CZ-BIOKONT-03). Tato označení 

zaručují, že produkty byly kontrolovány na každém kroku od výrobce až ke konečnému 

spotřebiteli. Potraviny, které nepochází z ekologického zemědělství, se jako “bio” či 

“eko” označovat nesmí. Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství výrazně 

napomohl.(26) 

Národní značení biopotravin - již dobrovolné Označení biopotravin ve světě není 

jednotné, každý stát používá pro biopotraviny svoji vlastní značku. Z těchto důvodů se 

Evropská unie rozhodla sjednotit systém označování a od 1. července 2007 platí v celé 

EU nové stejné povinné logo. Národní loga zůstávají dobrovolná. 

 

1.5 Dotační podpora v ekologickém zemědělství 

Česko i EU chce motivovat především produktivní oblasti ekozemědělství, proto 

vzrostly dotace nejen na ornou půdu, pěstování zeleniny a trvalé porosty. Ekozemědělci 

jsou stabilně podporováni státem prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007-

2013, a to jak v rámci agroenvironmentálních opatření a platbami na plochu zařazenou 

do ekologického zemědělství, tak formou bodového zvýhodnění při hodnocení 

investičních projektů.  
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1.5.1 Program rozvoje venkova 2007-2013 

Tento program přináší výrobcům biopotravin podporu mimo jiné v rámci opatření 

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Spolu s ekologickými 

zemědělci jsou výrazně zvýhodněni při bodovém hodnocení podaných projektů. Nárok 

na získání zvýhodňujících bodů má pouze výrobce biopotravin nebo biofarmář, který je 

současně jejich zpracovatelem. Podmínkou pro získání bodů za ekologické zemědělství 

je, aby měl žadatel osvědčení o původu biopotraviny. Podmínky podpory pro výrobce 

biopotravin platí obdobným způsobem také pro výrobce biokrmiv. (38) 

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje také ekologické zemědělce dotací na 

plochu zařazenou do ekologického zemědělství. Od roku 2003 je tato podpora součástí 

Programu rozvoje venkova, kde je dotační titul „Ekologické zemědělství“. Další 

podporou v rámci zmiňovaného programu je Podpora cestovního ruchu, kdy jsou 

ekologičtí zemědělci bodově zvýhodněni při hodnocení investičních projektů např. v 

oblasti agroturistiky. Opatření diverzifikace činností nezemědělské povahy přináší 

ekologickým zemědělcům bodové zvýhodnění při hodnocení investičních projektů (v 

oblasti rekonstrukce nebo nové výstavby budov, ploch pro nezemědělskou činnost či 

nákupu výrobních zařízení sloužících pro nezemědělskou činnost). 

 

1.5.2 Podpora z EU 

Po vstupu do Evropské unie (EU) se České republice otevřela jedinečná možnost 

využívat Strukturální fondy EU. Tyto fondy jsou nástrojem regionální politiky Unie, 

která si klade za cíl pomoci těm regionům EU, které jsou v rámci Unie chudší, nebo čelí 

nějakému aktuálnímu problému. Strukturální fondy pozitivně přispívají ke snižování 

regionálních rozdílů a ke zlepšování životního prostředí. Různou měrou se podílejí na 

výstavbě infrastruktury, investují do lidských zdrojů a podporují podnikatelské 

prostředí. Nyní probíhá programové období 2007-2013. V těchto letech má Česká 

republika k dispozici 26,69 miliard EUR z uvedených strukturálních fondů. (27) 

Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: 

 Strukturální fondy: 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

 Evropský sociální fond (ESF) 

 Fond soudržnosti (FS) 
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Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF - European Regional Development Fund) 

ERDF je objemem peněz největším ze strukturálních fondů EU. Prostředky jsou určeny 

na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do 

dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj místního 

potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových 

regionech), výzkum a vývoj a investice zaměřené na životní prostředí. 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD - European Agricultural 

Fund for Rural Development) 

EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který nepatří mezi strukturální 

fondy EU a nespadá tak do politiky hospodářské a sociální soudržnosti, nýbrž spadá do 

společné zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení 

konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských 

oblastí. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova 

ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. 

Evropská unie nyní projednává novou společnou zemědělskou politiku, která bude 

platná po roce 2013. Pro české zemědělce je to šance pro vyjednání lepších podmínek. 

Nejen o dotacích, ale také o budoucnosti evropského zemědělství v kontextu ochrany 

životního prostředí se nyní v Evropě diskutuje.  
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2 ANALÝZA  

2.1 Analýza situace na trhu 

Česko zažívá obrovský vzestup ekologického způsobu hospodaření. V roce 1990 byly v 

ČR registrovány pouze 3 ekofarmy, dnes je jich více než 2500 a hospodaří na cca 1/10 

plochy zemědělské půdy u nás. Centrem rozvoje jsou horské a podhorské regiony, kde 

je vyšší podíl trvalých travních porostů. (20) 

Dominantní postavení v počtu ekofarem s chovem zvířat mají kraje Zlínský, 

Karlovarský a Plzeňský. V roce 2011 také vzrostla celková produkce certifikovaného 

masa a to až o 30%. Nejvíce se vyprodukovalo bio hovězího masa, ovčího a bio 

vepřového masa. Nejčastěji se na ekologických farmách choval skot (65,4%), následně 

ovce, drůbež, kozy, koně, a nakonec prasata. 

 

2.1.1 SWOT analýza ekologického zemědělství v ČR  

1. Silné stránky 

 Mnozí zástupci organizací, které se problematikou ekologického zemědělství 

systematicky zabývají, jsou angažovaní a jsou natolik zodpovědní, že na nich lze 

stavět realizaci vytvořených strategií. 

 Technické zázemí těchto zástupců je vyhovující. 

 Ekologické zemědělství má fungující systém kontroly, akreditovaný na národní i 

mezinárodní úrovni, který zahrnuje také mechanismy zpětné vazby (řešení 

sporných případů atd.). 

 V ČR je stabilní skupina výrobců biopotravin a zpracovatelů (stále je zde 

potenciál pro rozšíření kapacit a počtu zpracovatelů). 

 Existují pravidla pro dodržování principů pohody zvířat. 

 Jsou zavedeny podpory ekologického zemědělství v Programu rozvoje venkova. 

 Je ustanoven právní rámec ekologického zemědělství (evropská legislativa a 

zákon o ekologickém zemědělství), jehož znění (a navazujících předpisů) je 

nezbytné průběžně aktualizovat. 

 Proběhlo několik kampaní na zvýšení informovanosti spotřebitelů o 

biopotravinách. 



31 

2. Slabé stránky 

 Nedostatečný stupeň koordinace a společného postupu při prosazování většiny 

klíčových faktorů v rozvoji ekologického zemědělství v okruhu hlavních aktérů 

(nízká komunikace, nevládní aktéři nejsou v mnoha případech dostatečným 

partnerem pro Ministerstvo zemědělství). 

 V postojích producentů, zpracovatelů, členů odbytových organizací, prodejců a 

ostatních aktérů je značný prostor pro zlepšování postojů a názorů, 

odpovídajících principům ekologického zemědělství (spolehlivost, přesvědčení, 

příklad ostatním atd.), které usnadní tvorbu odbytových vazeb. 

 Výzkum, vzdělávání a poradenství v ekologickém zemědělství nejsou v ČR v 

současné době dostatečně rozvinuty, a proto je nedostatečná znalost situace a 

především příčin některých jevů. Např. je nedostatečná znalost 

rozsahu/potenciálu trhu jednotlivých komodit, není dostatek odborných lektorů. 

 Zpracování a odbyt čeká značný rozvoj, přitom je roztříštěná produkce a tento 

fakt není vyvážen odbytovými organizacemi (nízký stupeň organizace trhu), 

nové zpracovatelské organizace často nejsou stabilní. 

 Vztah k životnímu prostředí není dostatečně vyzdvižen v komunikaci se 

spotřebiteli a dostatečně posilován při školení zemědělců. Ekologické 

zemědělství má značné možnosti zvýšit svůj kladní vliv na životní prostředí. 

 Je velký prostor pro zvyšování jakosti surovin v ekologickém zemědělství, 

cílenější zveřejňování výsledků kontroly a pro zpřísnění postihů při úmyslném 

porušení pravidel. 

 Ekonomická životaschopnost a schopnost zemědělců podnikat jsou pro 

ekologické zemědělství, jako rostoucí odvětví zemědělství, klíčové. Řada farem 

nedostatečně zvládá přípravu podnikatelských záměrů, farmáři nejsou schopni 

zajistit financování projektů a účinně se tak ucházet o podpory ze strukturálních 

fondů i ze státního rozpočtu. 

 Spolupráci s mnohými důležitými organizacemi a státní správou na celostátní i 

regionální úrovni je nezbytné zlepšit (krajské úřady a místní správa, výzkumné 

ústavy, university). 
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3. Příležitosti 

 Aplikace zahraničních zkušeností. 

 Důvěra spotřebitele a rostoucí vnímání hodnot ekologických produktů 

spotřebiteli v ČR a EU zemích (vývoj spotřebního koše). 

 Spolupráce s médii. 

 Regionální speciality (místní/regionální tradiční znalosti nebo inovace, tvorba 

nových produktů, krajové odrůdy rostlin a místní plemena hospodářských 

zvířat). 

 Stabilita politiky (ČR i EU). 

 Podpora veřejnosti. 

 Nové možnosti v získání finančních podpor ekologického zemědělství. 

 Využití konvenčních struktur, zejména již vybudovaného trhu a obchodní sítě. 

 EU – otevření trhu, využití nových podpůrných programů. 

 

4. Hrozby 

 Nedořešené vlastnické vztahy k půdě. 

 Nízká koupěschopnost obyvatelstva. 

 Nízká dostupnost úvěrů na běžném finančním trhu. 

 Zrušení podpor, změna politiky.  

 Nízká stabilita ekonomického prostředí, nestabilita trhu 

 Klamavé označení produktů EZ 

 Zavádění GMO v Evropě i ve světě. 

 Negativní přírodní a klimatické jevy. 

 Stále nízké ekologické vědomí populace. 

 

2.1.2 Ekonomická situace ekologického hospodaření 

V ČR se zatím ekonomika ekologických farem nesleduje v požadovaném rozsahu, 

avšak první základní údaje jsou již dostupné v rámci FADN CZ (Farm Accountancy 

Data Network), a díky pravidelnému šetření ÚZEI (Ústav zemědělské ekonomiky a 

informací). 

Ekonomická výkonnost farmy je ovlivňována zejména hektarovým výnosem, 

užitkovostí chovaných zvířat (také intenzitou chovu), realizační cenou a výší nákladů. 
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Snížení výnosů se pohybuje až k 50 % u některých plodin. U hospodářských zvířat je 

pokles produktivity ve srovnání s konvenčním zemědělstvím nižší než u plodin, avšak 

stále je ve srovnání se starými zeměmi EU vysoký. Intenzita chovu v ekologickém 

zemědělství je nižší, než v konvenčním zemědělství. Ne všechny farmy dostávají 

cenovou prémii, některé farmy stále prodávají svoji produkci jako konvenční. Z prvních 

údajů FADN CZ (Zemědělská účetní datová síť ČR) je patrné, že v ČR je výše 

podnikových výnosů i nákladů výrazně nižší v ekologickém zemědělství proti 

konvenčnímu zemědělství. 

Při srovnávání hospodářského výsledku v ekologickém zemědělství a konvenčním 

zemědělství, při současném zohlednění existujících státních podpor, lze konstatovat, že 

zisk u ekologicky hospodařících farem je v průměru shodný se ziskem farem 

konvenčních. Obecně lze tedy říci, že za současných podmínek si může farma konverzí 

zajistit budoucí ekonomický úspěch, rozdílnosti mezi farmami jsou ale značné.  

Na druhou stranu ekofarmy realizují nižší výnos, který není kompenzován snížením 

nákladů ani zvýšenou realizační cenou za bioprodukci a zisk je potom nižší než 

v konvenčním zemědělství. Potřeba práce je v ekologickém zemědělství o 10 až 20 % 

vyšší než u srovnatelných konvenčních farem. V ČR není zatím tento ukazatel 

pravidelně sledován, ačkoli jde o významný argument pro podporu ekologického 

zemědělství vzhledem k možnosti stabilizace pracovníků na venkově.  

Existuje vyšší procento farem s určitou nezemědělskou činností v ekologickém 

zemědělství proti konvenčním podnikům (např. zpracování bioprodukce na farmách, 

agroturistika). 

Důležitým faktorem růstu ploch ekologického zemědělství jsou podpory v rámci SZP. 

EZ je podporováno investičními a plošnými typy podpor. Ekologičtí zemědělci jsou 

částečně zvýhodněni při žádostech o investiční podpory. U plošných podpor dochází k 

jisté stimulaci změn ve struktuře a to v závislosti na výši podpor jednotlivých kultur. 

Výše plateb je v agroenvironmentálním opatření srovnatelná a u některých plodin vyšší 

než v dalších členských zemí EU. Bez těchto podpor by rozloha ekologického 

zemědělství byla výrazně nižší, zejména z důvodu nízkých cenových prémií u některých 

komodit, nerozvinutostí trhu s některými komoditami atd. 

Prioritou by mělo být vytváření takových podmínek, které umožní zvyšování podílu 

domácích, českých bioproduktů na celkovém objemu bioproduktů na trhu v ČR. Jednou 

z příležitostí, která se nabízí, je vybudování odbytových míst lokálního charakteru pro 
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možnost umístění produkce ekologického zemědělství, neboť prosazení se pro 

zemědělce nebo drobné bioproducenty v nadnárodních řetězcích bývá vzhledem k 

obecným podmínkám v některých případech problematické. 

Ekonomická udržitelnost ekologického zemědělství z dlouhodobého pohledu je kromě 

vyšších výkupních cen závislá na kompenzaci veřejných statků (formou dotací), které 

EZ poskytuje. Do roku 2013 jsou tyto kompenzace garantovány v rámci 

agroenvironmentálních opatření Programu rozvoje venkova. 

Důležité je tyto přínosy vyhodnotit a připravit nové nastavení dotačních podmínek EZ 

po roce 2013. Nové nastavení dotačních podmínek musí umožňovat další rozvoj 

systému EZ, i když primárně již nepůjde o kvantitativní nárůst ploch v EZ, ale o 

zkvalitnění celého systému. 

 

2.1.3 Analýza trhu s chovem drůbeže 

Analýza se zaměřuje na trh s chovem drůbeže v ČR a trh s bioprodukty.  

Stavy drůbeže v České republice letos vzrostly, odborníci však odhadují, že i přesto u 

nás bude pokračovat pokles produkce drůbežího masa. I přesto, že poptávka po 

drůbežím mase klesá, řadí se stále díky svým cenovým relacím i snadné kuchyňské 

úpravě na přední místo ve spotřebním koši. Uvádí to nedávno zveřejněná situační a 

výhledová zpráva ministerstva zemědělství o této komoditě. (16) 

Vlivem poklesu poptávky a nízkým nákupním cenám poklesly v loňském roce stavy 

drůbeže celkem meziročně o 4,5 procenta. Ve srovnání s předchozími roky se zvýšily 

pouze stavy krůt, které ale ovlivnily stavy drůbeže celkem. K opačné situaci podle 

soupisu hospodářských zvířat došlo letos, kdy se stavy drůbeže celkem zvýšily a to 

vlivem menšího dovozu, protože poptávka byla uspokojována větší měrou z domácích 

zdrojů. Nejvyšší nárůst zaznamenali statistici u kuřat na výkrm, které tvoří převážnou 

část produkce. (16) 

V loňském roce se produkce drůbežího masa poměrně výrazně snížila. Podle zprávy 

Ministerstva zemědělství je hlavní příčinou snižující se poptávka po tomto druhu masa, 

ačkoliv je to stále nejlevnější maso na tuzemském trhu. K této situaci přispěl také růst 

cen obilí, a tím i nákladů na krmení. 
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V prvním čtvrtletí letošního roku pokles prodeje drůbežích výrobků ve srovnání se 

stejným obdobím minulého roku pokračuje. Přispívají k tomu kromě snížené poptávky i 

vyšší ceny.  

Cena zemědělských výrobců jatečných kuřat vzrostla již vloni. Důvodem jejího růstu 

byla klesající nabídka, meziroční pokles dovozů a rostoucí cena obilí. Spolu s tím došlo 

i ke snížení zásob. Zpráva ministerstva zemědělství odhaduje průměrné letošní zvýšení 

cen zemědělských výrobců kuřat o zhruba osm až devět procent vlivem zdražujících se 

vstupů.  

Celý loňský rok se podle statistických údajů pokračovalo ve snižování dovozů 

drůbežího masa. Současně došlo v tomto období také ke snížení vývozů, zejména kvůli 

nižší poptávce na tuzemském trhu.  

V loňském roce pokračoval velmi pomalý růst produkce vajec, a to pouze o půl 

procenta, a jejich průměrná spotřeba byla na úrovni 251 kusů na obyvatele a rok. Letos 

se naopak předpokládá situace opačná. Produkce vajec by se měla snížit a jejich 

průměrná spotřeba dokonce až o čtyři procenta. To má zřejmě souvislost s opětovným 

zvyšováním jejich ceny. Vloni se cena zemědělských výrobců vajec zvýšila. (16) 

V roce 2011 výrazně posílil zahraniční obchod s vejci. Dovoz se zvýšil a dovezeno bylo 

největší množství vajec od roku 1993. Za první čtvrtletí letošního roku se pak objem 

dovozu konzumních vajec pohybuje na průměru stejného období vloni. Vývozy vajec i 

vaječných hmot však za loňskými vývozy výrazně zaostávají. (16) 

 

 

 

2.2 Analýza projektu 

 

2.2.1 SWOT analýza projektu 

SWOT analýza pomůže začínající farmě vyhodnotit stávající situaci a bude sloužit jako 

opora pro následný návrh vhodné strategie dalšího rozvoje. 
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Tab.č.1: SWOT analýza projektu. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

 přirozenost venkovské krajiny 

Moravského Krasu 

 vlastní nemovitosti pro 

podnikatelský záměr 

(pozemky, stavby) 

 ekologické zaměření 

 růst v oblasti zřizování ekofarem 

 silná poptávka po domácích 

drůbežích produktech 

 

 

 nezkušenost investora s takto 

rozsáhlým projektem 

 finanční náročnost plánu 

 komplikovaná administrativa při 

zakládání ekofarmy 

 neustálý provoz v péči o drůbež 

 nezbytnost plnění náročných 

podmínek eko-hospodaření 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 

 pravděpodobnost čerpání dotací z 

fondů 

 tržní potenciál pro bio-produkty 

 rozvinutá odbytiště bio-produktů 

 budování značky produktů 

 

 

 lhostejnost obyvatelstva o 

ekologické zemědělství 

 nákaza drůbeže, možný úhyn 

 neschválení žádosti o dotaci 

 aktuální ekonomická situace 

 

Pramen: vypracováno autorem 

 

2.2.2 Analýza regionu a prostředí 

Farma se bude nacházet v obci Senetářov, nacházející se v Jihomoravském kraji, 

v okrajové oblasti Moravského Krasu. 

Tato lokalita znamená pro projekt velmi atraktivní místo. Nejen geografická poloha, ale 

i rozloha farmy má pro založení podnikatelské činnosti velmi dobré předpoklady.  

Farmu bude vlastnit dvě hospodářské budovy, z nichž první bude plnit funkci kurníku, v 

druhé budově bude líheň. Třetí součástí objektu je stavba, jež bude plnit funkci 

prodejny. Pozemky, které k farmě patří, leží na 80 ha zemědělské půdy. 
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2.2.3 Analýza rizik pro ekofarmu 

Riziko představuje nebezpečí odchýlení skutečných výsledků podnikatelské činnosti od 

plánovaných ať už žádoucím nebo nežádoucím směrem. Následující rizika jsou 

rozdělena na skupinu spíše ovlivnitelnou podnikatelem (vnitřní rizika) a na skupinu 

podnikatelem spíše neovlivnitelnou (vnější rizika – vztažené k podnikatelskému okolí, 

zdrojem jsou externí faktory mikro- a makroekonomické povahy). 

K úspěšné identifikaci rizik rozčlením projekt do fází. Z pohledu na jednotlivé fáze lze 

snáze zjistit příslušná rizika, jež by mohla signifikantně ovlivnit projekt.  

 

Tab.č. 2: Rozložení projektu a potencionálních rizik. 

Fáze 

projektu 

Předinvestiční 

fáze 

Investiční 

fáze 

Provozní 

fáze 

Poprovozní 

fáze 

Možná 

rizika 

 

 problémy se 

získáním úvěru 

 

 získání 

stavebního 

povolení 

 

 možné 

komplikace při 

úpravě areálu  

 

 pozdržení 

stavby 

 

 prodražení 

stavby 

 

 zpoždění 

dalšího 

vybavení 

drůbežárny 

 

 

 nedostatek 

krmných směsí 

 

 nedodržování 

bezpečnosti 

práce 

 ztráta 

odběratele 

 živelné 

pohromy 

 růst cen energií 

a mezd  

 

 likvidace 

majetku 

Pramen: vypracováno autorem 

 

Vnější rizika 

 Odchýlení od plánovaného obratu: 

 Ztráta hlavních zákazníků 

Faktor ztráty hlavních zákazníků je pro firmu jeden z klíčových. 

 Příchod nového konkurenta na trh 

Faktor není považován za příliš významný z důvodu dlouhodobého vývoje na 

tuzemském trhu s drůbežími ekoprodukty. 

 Růst provozních nákladů 
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 Náklady na energii a materiál 

Z důvodu energetické náročnosti provozu je riziko považováno za středně velké 

až vyšší, i přesto, že s růstem energií počítám v plánu provozních nákladů 

 Mzdové náklady  

Riziko růstu mzdových nákladů považuji za středně významné vzhledem 

k jejich zhruba třetinovému podílu na provozních nákladech.  

 Zvýšení investičních nákladů 

 Riziko nedodržení platebních podmínek ze strany zákazníka 

Preventivně doporučuji mapování rizikových zákazníků a důsledné sjednávání 

platebních podmínek 

 Živelná rizika 

Doporučuji pojištění proti živelným pohromám a tím snížení rizika. 

 

Vnitřní rizika 

 Riziko zpoždění projektu. 

Riziko představuje zpoždění termínu dostavby drůbežárny a nedodání výrobního 

zařízení. Jako opatření navrhuji pečlivý výběr dodavatelů. 

 Struktura financování projektu. 

Projekt je financován i bankovním úvěrem, což by v případě tržeb pod 

předpokládanou hodnotou mohlo znamenat problémy při splácení, 

 Nedodržení požadované kvality produktů. 

Riziko nedodržení kvality produktů by mohlo mít fatální vliv pro 

životaschopnost farmy. 

 

Nejvýznamnější rizikové faktory:  

 Nedodržení kvality produktů 

 Ztráta hlavních zákazníků 

 Náklady na energii a materiál 

Středně významné faktory: 

  Živelná rizika 

  Růst mzdových nákladů 

  Struktura financování projektu 
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Nejméně významné faktory: 

  Zvýšení investičních nákladů 

  Riziko zpoždění projektu 

  Příchod nového konkurenta na trh 

  Nedodržení platebních podmínek zákazníkem 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST  

Na základě předchozích teoretických poznatků a zpracovaných analýz provedu samotný 

návrh podnikatelského plánu založení ekofarmy s chovem drůbeže v oblasti 

Moravského Krasu. 

3.1 Popis podnikatelského záměru 

Výběr zaměření mé diplomové práce souvisí s osobním zájmem o tento způsob 

podnikání. Na základě analýzy trhu s produkty ekologického hospodaření se podnikání 

v této oblasti jeví jako perspektivní.  

Založení ekologicky hospodařící farmy bude řešeno jen v jedné variantě. 

 

3.1.1 Popis podnikatelského záměru  

Projekt je zaměřen na založení farmy s chovem drůbeže – zejména slepic, kuřat, krůt, 

hus a kačen. Farma se orientuje na produkci kvalitního drůbežího masa a vajec. Bio 

drůbeží maso neobsahuje chemické látky, které by mohly být člověku škodlivé. 

Zákazník bude mít možnost koupě masa z ekologicky chované drůbeže s garantovanou 

zárukou kvality. 

Produkty drůbeží ekofarmy budou prodávány přímo v areálu farmy. Další odbytiště 

budou představovat prodejny zdravé výživy a jarmarky, které se každoročně 

v sousedních obcích pořádají. Předpokládaným potencionálním odbytovým kanálem 

jsou i veřejná zařízení. 

Výživa je jedním z nejdůležitějších ekologických vlivů, který výrazně ovlivňuje 

efektivnost chovů drůbeže, užitkovost a zdravotní stav zvířat, včetně jeho vlivu na 

biologickou hodnotu násadových vajec. Náklady na krmení tvoří 50% z celkových 

nákladů na chov drůbeže. Optimální složení krmné dávky odpovídající fyziologickým 

nárokům a podmínkám drůbeže a zákonu o ekologickém hospodaření bude tvořeno 

nakupovanou směsí a vlastní rostlinou produkcí. Od okamžiku zahájení hospodářské 

činnosti budou na farmě používány výlučně přírodní krmiva. 

V ekologickém zemědělství je drůbež chována v přirozených podmínkách, ptáci se 

pohybují na denním světle a čerstvém vzduchu, získávají přirozené návyky apod. 

Zároveň je umožněna i velmi důležitá komunikace v hejnu. V budově pro chov 
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s volným výběhem budou snášková hnízda, napájecí a krmný systém, hřady, popeliště a 

trusný pás. 

Každodenní veterinární kontrola zdravotního stavu drůbeže bude prováděna 

chovatelem. Rozsah povinné veterinární kontroly stanovuje stát. 

Bio drůbež bude chována klasickým způsobem na rozdíl od konvenčních chovů, a tudíž 

i více nákladně než běžná drůbež.  

Vize projektu předpokládá provoz farmy s respektováním veškerých nároků a 

požadavků na chov drůbeže, které vycházejí z platné legislativy.  

 

3.1.2 Jednotlivé etapy projektu 

Tato kapitola detailně popisuje jednotlivé etapy projektu. 

 

3.1.2.1 Předinvestiční fáze 

Tato fáze zahrnuje činnosti investora spojené s přípravou vlastní fyzické realizace 

projektu. Zahrnuje časový úsek 1,5 - 2 roky. Vysoká časová náročnost předinvestiční 

fáze je spojena zejména s vyřízením stavebního povolení, územním rozhodnutím, 

jednáním s distributory a vlivu projektu na životní prostředí.  

 

Hlavní činnosti předinvestiční fáze: 

 

 Zajištění projektové dokumentace 

Investor zadá zpracování projektové dokumentace ke stavbě drůbežárny. Za 

vystavení této dokumentace uhradí poplatek 30.000,- Kč. Jakmile bude 

dokumentace zpracována, zažádá o stavební povolení příslušný stavební úřad 

(Blansko). 

 Zápis do obchodního rejstříku. 

I přesto, že investor bude podnikat jako fyzická osoba, se dobrovolně zapíše do 

obchodního rejstříku. Podle Zákona o zemědělství č.252/1997 Sb., § 2e, je 

zemědělským podnikatelem fyzická nebo právnická osoba, která provozuje 

zemědělskou výrobu jako soustavnou samostatnou činnost vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. (37)  
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U příslušného živnostenského úřadu (pobočka Blansko) musí investor získat 

osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Poplatek za toto 

osvědčení je 1.000,-Kč. Pokud jsou dodrženy veškeré podmínky, je osvědčení 

vydáno do třiceti dnů od podání žádosti. Živnostenský list získá investor po 

splnění veškerých podmínek stanovených Živnostenským zákonem č. 455/1991 

Sb. Investor se dobrovolně zregistruje plátcem DPH. 

 Registrace hospodářství a zvířat. 

Vzhledem k předchozí zemědělské činnosti investora odpadá nutnost registrace 

u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Investor již vlastní číslo 

hospodářství i stájového registru, které nutně potřebuje k výkonu popisovaného 

podnikatelského záměru. 

 Zajištění podrobných technických a ekonomických studií k doložení při žádosti 

o úvěr. 

 Zajištění legislativních podmínek realizace projektu. 

Dle ustanovení § 22 Zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. Je nutností 

investora zažádat Krajskou veterinární správu o schválení registrace 

potravinářského podniku a to vzhledem k prodeji produktů živočišného původu 

(maso, vejce).  

Podle ustanovení § 117 Vodního zákona č.254/2001 musí investor, v rámci 

podnikatelské činnosti, získat povolení k odběru podzemních vod. 

 Zajištění zdrojů financování projektu. 

Jakmile investor obdrží podnikatelské oprávnění je schopen si vyřídit 

podnikatelský úvěr na zřízení účelové stavby ve výši 5.600.000,-Kč.  

 Žádost o dotaci na realizaci projektu 

Pokud investor dotaci získá je jeho povinností řídit se pokyny platnými pro daný 

dotační titul.  

3.1.2.2 Investiční fáze 

Investiční etapa zahrnuje hmotné zajištění záměru. V rámci této fáze bude zahájena 

stavba drůbežárny. Investor vlastní budovy, které vloží do podnikání a tyto budou 

přechodně sloužit samostatně jako drůbežárna do doby než se stavba dokončí. Dále 

bude upraven výběh pro drůbež, nakoupeno vybavení, zřízena líheň, nakoupeno chovné 

hejno a krmivo pro jednotlivé druhy drůbeže. 
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3.1.2.3 Provozní fáze 

Jakmile budou splněny veškeré legislativní podmínky a ukončené stavební úpravy, bude 

zahájen legálního provoz drůbeží farmy.  

3.1.2.4 Poprovozní fáze 

Poprovozní etapu nedokáži specifikovat, protože ukončení provozu ekofarmy není 

v tomto případě možné odhadnout. 

3.1.3 Cíl a strategie 

Cílem uváděného projektu je zřízení drůbeží ekofarmy s produkcí kvalitních 

biopotravin.  

 

3.1.3.1 Marketingová strategie 

Jako hlavní strategický marketingový cíl projektu si investor předsevzal do pěti let 

zásobovat svými produkty nejméně 160 domácností, 4 prodejny a 2 veřejné instituce 

(škola, domov pro seniory).  

Hlavním produktem je drůbeží maso a vejce přírodního typu. Biodrůbež bude chována 

tradičním způsobem s dostatkem prostoru, výběhem na louky. Např kuřata rostou 

přirozeně a téměř 3krát déle, než je tomu u běžných chovů. Při produkci se bude 

využívat pouze přirozených krmiv, která musí pocházet z ekologického zemědělství. 

Biomaso má obecně výraznější chuť. Nejvíce je rozdíl znát u biokuřecího. Maso je 

křehké a zároveň pevné. Tou největší výhodou masa z ekofarmy je jeho čistota, 

neobsahuje žádné přídatné látky.  

Další významným produktem farmy bude biovejce pocházející z chovů diametrálně 

odlišných než klasická konvenční vejce. Jejich žloutky totiž obsahují kromě řady 

vitaminů a minerálních látek také omega-3-polynenasycené mastné kyseliny. 

Tvorba ceny se odvíjí od cen konkurence. Cena biokuřete je vyšší než u kuřete 

konvenčního. V závislosti na typu prodejny se maloobchodní cena pohybuje od 150,- do 

239,- Kč/kg u chlazených kuřat a od 119,- do 179,- Kč/kg u mražených kuřat. Krůtí 

maso z ekologického chovu se prodává průměrně za 210,- Kč/kg. Cena husího biomasa 

je v rozmezí od 289,-Kč/kg do 309,-Kč/kg. Např. cena za 1/2kg husích jater 

z ekologického chovu se pohybuje okolo 700,-Kč. Kachní maso se prodává ve stejné 

cenové relaci jako maso krůtí.  
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Tab.č.3: Produktová řada 

Produkt Cena v Kč/kg 

Kuře chlazené 120 

Kuřecí prsa 140 

Kuřecí vnitřnosti (játra, žaludek, srdce) 60 

Krůta chlazená 160 

Krůtí prsa 180 

Krůtí vnitřnosti (játra, žaludek, srdce) 90 

Kachna chlazená 160 

Husa chlazená 180 

Husokachna chlazená 160 

Kachní játra 900 

Husí játra 1000 

Pramen: vypracováno autorem 

 

Zatímco cena vajec z konvenční produkce se v posledních měsících šplhala strmě 

vzhůru, ceny biovajec se nijak zvlášť nezměnily. V bioprodejnách se dají koupit za cenu 

kolem osmi korun za kus.  

Pro pozitivní vývoj podnikatelské činnosti budou důležité vlastní prezentace na 

jarmarcích pořádaných v blízkém okolí. Dále budou vytvořeny internetové stránky 

drůbeží farmy s kontaktem a popisem nabídky. Zřízení a následný provoz webových 

stránek bude přestavovat roční náklad ve výši 10.000,-Kč. Náklady na ostatní propagaci 

(ochutnávky, letáky) odhaduji ve výši 10.000,-Kč. 

 

3.2 Personální organizace 

Investor projektu je zároveň majitelem farmy a bude podnikat na základě 

živnostenského listu jako fyzická osoba, registrovaný zemědělec, který je dobrovolně 

zapsán v obchodním rejstříku a tudíž je jeho povinností vést finanční účetnictví. 

Zřízením ekofarmy vzniknou 4 pracovní místa: 

Ošetřovatel drůbeže:  

Každodenní pracovní náplní ošetřovatele bude kontrola drůbeže, její krmení a celková 

péče o hejna. 

Kontrolován bude hlavně zdravotní stav, značení a chování drůbeže, krmná dávka, 

snůška, potřebná chovatelská nebo veterinární opatření, čistota v drůbežárně, popeliště, 

čistota zvířat, krmítek a napajedel. Tato pozice vyžaduje dva zaměstance. 
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Zaměstnanec v líhni: 

Pracovník v líhni bude dohlížet na líheň. Důležitá bude kontrola teploty 

v elektronických líhních. Líhně budou v provozu pouze v produkčních měsících a 

pracovník na této pozici bude také zajišťovat každodenní prodejní činnost na farmě. 

Řidič, obchodní zástupce (investor): 

Jeho starostí bude zásobování jednotlivých odběratelů, propagace, sjednávání a 

obstarávání obchodních zakázek. Nutností je orientace v ekologickém hospodaření a 

dobré komunikační schopnosti a příjemné vystupování. Tuto funkci bude vykonávat 

sám investor.  

Provoz drůbežárny vyžaduje nepřetržitý provoz, a proto budou upřednostňováni 

zaměstnanci z blízkého okolí. Všichni zaměstnanci budou mít zdravotní průkaz. 

Externě bude podnik řešit účetnictví a veterinární péči. 

 

Tab.č.4: Náklady na zaměstnance  

Pracovní pozice 
Počet 

míst 

Požadavky na 

vzdělání 

Požadavky 

na praxi 

Právní 

forma 

Celkové 

mzdové 

náklady 

(měsíční v Kč) 

Ošetřovatel 

drůbeže 
2 

SŠ vzdělání v 

oboru 

2 roky v 

oboru 
HPP 46.000 

Zaměstnanec 

v líhni, prodavač 
1 SŠ vzdělání  2 roky HPP 18.000 

Řidič, obchodník 1 
Řidičské 

oprávnění 
2 roky HPP 20.000 

Pramen: vypracováno autorem 

 

Odvody zaměstnavatele činí v souhrnu 34 % z hrubé mzdy zaměstnance. 

Měsíční náklady za zaměstnance 84 000 ,- Kč 

Měsíční odvody za zaměstnance 28.560,- Kč 

Celkové roční náklady cca 1.350.720,- Kč 

Organizace podniku bude mít liniový charakter. Management společnosti bude v 

kompetenci majitele farmy. Osmihodinová pracovní doba zaměstnanců bude 

nepravidelná díky nepřetržitému provozu farmy. Ošetřovatelé drůbeže se budou střídat 

v ranní a odpolední směně.  
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3.3 Technické aspekty  

Odpad z hospodářské produkce bude využíván jako hnojivo k zúrodňování půdy. 

Splašková voda z ustájení drůbežích hejn bude svedena do nepropustné železobetonové 

jímky. Drůbežárna vznikne v účelové stavbě, která bude vybudována na náklady 

investora, který k tomuto účelu bude čerpat úvěr ve výši 5.600.000,- Kč.  

Drůbežárny budou vybaveny snáškovými hnízdy, napájecím a krmným systémem, 

hřadami, popelištěm a trusným pásem. 

Fyzická aktivita a pastva jsou rozhodujícími důvody vyšší kvality biodrůbežího masa. 

Rozdílem oproti běžnému chovu je větší životní prostor a omezení počtu chované 

drůbeže na maximálně 4800 kusů na jedné farmě. Takovéto hejno musí mít výběh 

minimálně o velikosti 2 hektary. Předpokládám nákup chovné drůbeže v celkovém 

počtu 2500ks. Tento počet chovných kusů bude mít k dispozici výběh o rozloze 2 

hektary. Výběh bude přímo z drůbežárny. 

 

3.4 Investiční majetek 

Do investičního zajištění ekofarmy je zahrnuto vybudování drůbežáren s výběhem, 

vybudování faremní líhně, prodejny a pořízení drůbežích hejn. Volný výběh bude 

ohrazen vhodným pletivem s hrazením a část bude zastřešena. Vyhláška č. 191/2002 o 

technických požadavcích na stavby pro zemědělství upravuje skutečnosti, které musí 

zřizovatel při stavebních úpravách respektovat.  

V tabulce č.5 jsou uvedeny jednotlivé položky a jejich náklady související s úpravou 

drůbežáren. Počet krmných zařízení a napájecích žlabů zvolen tak, aby vystačil pro 

veškerou chovanou drůbež. V prostorách pro odchov (líheň) dojde k úpravě podlah a 

jiným drobných úpravám. Vybavení líhně, je standardní vybavení, které bude splňovat 

základní podmínky pro líheň všech chovaných druhů drůbeže.  

Dodavatelé materiálu a vybavení budou schváleni na základě ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky.  
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Tab.č. 5: Vybavení a materiál na úpravu drůbežárny a líhně. 

Položka ks 

Cena v 

Kč/ks 

Celková 

cena v Kč 

Krmný systém 25 1 500 37 500 

Napájecí zařízení  35 1 500 52 500 

Materiál na hrazení    60 000 60 000 

Materiál na přístřešek  20 000 20 000 

Materiál pro úpravu podlahy    18 000 18 000 

Ostatní drobné úpravy    10 000 10 000 

Univerzální líheň 1440 x 720 x 900 3 50 000 150 000 

Celkem      348 000 

Pramen: vypracováno autorem 

 

Prodejna bude vybavena dle požadavků veterinární správy a bude odpovídat potřebám 

hygienických předpisům. Její zařízení bude závislé na objemu prodeje. Nutnou součástí 

vybavení bude chladící zařízení a prodejní pult. Vybavení prodejny je uvedeno 

v tabulce č.6. 

 

Tab.č. 6 : Vybavení prodejny. 

Položka ks 

Cena v 

Kč/ks 

Celková 

cena v Kč 

Chladící systém 2 9 000 18 000 

Stolek 3 2 000 6 000 

Podlahová krytina 1 2 000 2 000 

Umyvadlo 1 1 500 1 500 

Prodejní pult 1 2 000 2 000 

Police 4 500 2 000 

Váha 1 8 000 8 000 

Celkem      39 500 

Pramen: vypracováno autorem 

 

V tabulce č. 7 je uveden všechen materiál, který bude nutný pro rekonstrukci stávajících 

hospodářských prostor, tak aby vyhovovaly podnikatelské činnosti. Upraveny budou 

prostory líhně, prodejny a skladu krmiva. Uvedený materiál bude dodán externí stavební 

firmou, která provede i drobné stavební úpravy - přidaná hodnota externí firmy.  
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Tab.č.7: Stavební náklady externí firmy. 

Položka Cena v Kč 
Celková 

cena v Kč 

Zdění  30 000 30 000 

Materiál na omítku  10 000 10 000 

Montáž dveří  8 000  8 000 

Materiál na opravu stěn líhně  2 000  2 000 

Elektroinstalační materiál   5 000  5 000 

Odpady   5 000  5 000 

Položení podlah  30 000 30 000 

Omyvatelné nátěry 15 000 15 000 

Ostatní materiál  2 000  2 000 

Práce  50 000 50 000 

Celkem   157 000 

Pramen: vypracováno autorem 

 

Veškerá drůbež je nakoupená z ekologického chovu. Pořizovací cena všech kusů byla 

uvedena jako průměrná cena vzhledem k průzkumu na současném trhu. 

 

Tab.č.8 : Nákup chovné drůbeže. 

Položka ks Cena v Kč 
Celková 

cena v Kč 

Housata 300 150 45 000 

Kachňata 300 70 21 000 

Husokachňata 300 60 18 000 

Krůťata 500 200 100 000 

Nosnice 1 100 150 165 000 

Celkem     349 000 

Pramen: vypracováno autorem 

 

3.5 Oběžný majetek 

Krmivo 

Bio musí být i krmivo, které drůbež dostává. Jejich krmná dávka se odlišuje od běžných 

krmných směsí, protože splňuje přísná kritéria pro certifikovaná ekologická krmiva. 

Příjem krmiv bude v sezóně zabezpečen převážně z vlastních zdrojů, které budou 

doplňovat ekologické vitamínové příkrmy. Veškeré krmivo bude zajišťováno vždy na 

jeden celý rok a skladováno přímo v objektu farmy. 
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Tab.č. 9: Krmivo. 

Položka t Cena v Kč/t 

Celková 

cena v Kč 

Brambory 5 400    2 000 

Biopšenice 10 10 000 100 000 

Biokukuřice 10 12 000 120 000 

Biosoja 5 15 000   75 000 

Kompletní krmné směsi 3 20 000   60 000 

Výživové doplňky 1 55 000  55 000 

Celkem     412 000 

Pramen: vypracováno autorem 

 

Traviny, které se přidávají do krmení, budou zajištěny z vlastních zdrojů - ekologicky 

obhospodařovaných luk.  

Voda pro drůbež bude zajištěna z vlastní studny, která se nachází na pozemku 

hospodářství. Kvalita vody a její využívání pro hospodářské účely farmy bude povoleno 

dle zákona. 

 

3.6 Finanční plán  

3.6.1 Počáteční kapitál a rozvaha 

Vklad investora tvoří počáteční kapitál farmy. Peněžitý vklad je z vlastních zdrojů 

investora a celková hodnota nepeněžitých vkladů je ohodnocena znaleckým posudkem.  

 

Tab.č. 10. Vklad investora. 

Vklad investora Finanční vyjádření 

Hospodářské budovy 4 000 000 

Pozemky 2 000 000 

Finanční vklad    500 000 

Celkem 6 500 000 

Pramen: vypracováno autorem 

 

Vzhledem k zahájení stavby drůbežárny předpokládám nutnost dlouhodobého úvěru. 

Investor využije investičního úvěru, který se využívá k financování investičních potřeb 

klienta. Předmětem úvěrování jsou nemovitosti, stavby, stroje a zařízení, nákup cenných 

papírů a další investice. Úvěr předpokládám ve výši 5.600.000,- Kč s dobou splácení    
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8 let a s úrokem 8 %. Při určení splátek vyjdu ze vzorečku: a = U * [ i (1+i)
n
 / (1+i)

n
 - 1 

]. Roční splátka je anuitní, tzn. ve stále stejné výši a činí 974.483,-Kč za rok. Pravidelné 

splátky úvěru jsou hrazeny na základě splátkového kalendáře.  

 

Tab.č. 11: Splátkový kalendář úvěru.  

Rok 
Splátka v 

Kč 

Stav úvěru 

k 1.1.  v Kč 
Úrok v Kč  Úmor v Kč 

Stav úvěru k 

31.12.  v Kč 

2013 974 483 5 600 000 448 000 526 483 5 073 517 

2014 974 483 5 073 517 405 882 568 602 4 504 915 

2015 974 483 4 504 915 360 393 614 090 3 890 825 

2016 974 483 3 890 825 311 266 663 217 3 227 608 

2017 974 483 3 227 608 258 209 716 274 2 511 334 

2018 974 483 2 511 334 200 910 773 573 1 737 761 

2019 974 483 1 737 761 139 021 835 462 902 299 

2020 974 483 902 299 72 184 902 299 0 

Pramen: vypracováno autorem 

 

Tab.č. 12: Zahajovací rozvaha k 1.1.2013 (v tisících Kč). 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva 6 000 Vlastní kapitál 6 500 

Dlouhodobý nehmotný majetek   Základní kapitál 6 500 

Dlouhodobý hmotný majetek 6 000 Výsledek hospodaření minul.let   

Dlouhodobý finanční majetek   Výsledek hospodaření účet.obd.   

Dlouhodobý drobný majetek       

        

Oběžná aktiva 6 100 Cizí zdroje 5 600 

Finanční účty (banka, pokladna) 6 100 Rezervy   

Zásoby   Dlouhodobé závazky   

Dlouhodobé pohledávky   Krátkodobé závazky   

Krátkodobé pohledávky   Bankovní úvěry a výpomoci 5 600 

        

Ostatní aktiva   Ostatní pasiva   

Časové rozlišení   Časové rozlišení   

Aktiva celkem 12 100 Pasiva celkem 12 100 

Pramen: vypracováno autorem 
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3.6.2 Plán nákladů pro rok 2013 

Tab.č. 13: Předpokládané roční náklady. 

Druhové členění 

nákladů 
Položka Cena celkem v Kč 

Výkonová spotřeba Obalový materiál 10 000 

Výkonová spotřeba Brambory    2 000 

Výkonová spotřeba Biopšenice 100 000 

Výkonová spotřeba Biokukuřice 120 000 

Výkonová spotřeba Biosoja   75 000 

Výkonová spotřeba Kompletní krmné směsi   60 000 

Výkonová spotřeba Výživové doplňky  55 000 

Výkonová spotřeba Podestýlka  100 000 

Výkonová spotřeba Nákup biokuřat 304 000 

Roční mzdy Mzdy 1 350 720 

Výkonová spotřeba Náklady na dopravu 150 000 

Výkonová spotřeba Náklady na energie 430 000 

Výkonová spotřeba Porážka 80 000 

Výkonová spotřeba Ost. služby (účetní, veter.) 40 000 

Výkonová spotřeba Marketingové náklady 20 000 

Výkonová spotřeba Drobný materiál celkem 39 500 

Nákladové úroky Nákladové úroky 448 000 

Celkem   3 384 220 

Pramen: vypracováno autorem 

3.6.3 Plán tržeb 

Očekávaná produkce 

Denně bude vyprodukováno v průměru 600 ks vajec. Produkce drůbežího masa bude 

převážně sezónní, v průměru 30 kg denně. Porážka bude zajišťována externě dle 

smluvního ujednání, tak aby odpovídala hygienickým předpisům. 50 % bude prodáno 

přímo z farmy, 50 % produkce vyváženo v rámci jednotlivých odbytových kanálů. Aby 

byla zaručena maximální čerstvost, budou vytvářeny minimální zásoby pro prodejnu 

farmy. Obalový materiál bude recyklovatelný. Roční náklady na obalový materiál a 

etikety předpokládám v celkové výši 10.000,-. 

Plán tržeb 

Při plánu tržeb pro rok 2013 je přihlíženo k celkové roční produkci vajec - při produkci 

600ks vajec denně a jejich prodeji za průměrnou cenu 8,- Kč/ks jsou očekávány tržby 

1.752.000,- Kč za prodej vajec v prvním roce provozu. Produkce drůbežího masa se 

předpokládá 30 kg/den za průměrnou cenu 130,-Kč/kg, což představuje roční tržby ve 
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výši 1.423.500,-Kč. Odhad celkových ročních tržeb za první rok provozu činí 

celkem 3.175.500,- Kč.  

Ve druhém roce hospodářské činnosti předpokládám v jarních měsících i prodej 

14denních kuřat pro odchov za průměrnou cenu 100,-Kč/ks. Počet kuřat pro prodej 

bude omezen, proto předpokládám maximální celkové tržby z této činnosti 40.000,-Kč. 

Dále beru v úvahu průměrný přírůstek tržeb vlivem růstu produkce z rozšiřujícího se 

chovu o 15%. V roce 2014 předpokládám tržby ve výši 3.691.825,- Kč. 

V dalším roce provozu (rok 2015) skončí farmě přechodné období a začne bioprodukci, 

vzhledem k této situaci se navýší ceny masa na 150,-Kč/ks. Hodnota produkce se 

zvedne na 35 kg/den. Tržby z prodeje drůbežího masa tedy budou činit 1.916.250,- Kč. 

Denní produkce vajec se zvýší na 800 ks/den. Při zachování ceny 8,-Kč za 1 kus 

očekávám tyto tržby ve výši 2.336.000,-Kč. Roční přírůstek kuřat umožní zvýšení tržeb 

za prodej živých kuřat. Pro rok 2015 tyto tržby plánuji ve výši 60.000,-Kč. 

Předpokládané tržby ve třetím roce provozu jsou ve výši 4.312.250,-Kč. 

Záměrem je růst tržeb, a proto do budoucna počítám s rozšířením prodeje o drůbeží 

produkty. 

3.6.4 Výkaz zisku a ztrát 

Tab.č. 14: Technické zhodnocení. 

Položka Celková cena v Kč 

Krmný systém 37 500 

Napájecí zařízení  52 500 

Materiál na hrazení  60 000 

Materiál na přístřešek 20 000 

Materiál pro úpravu podlahy  18 000 

Ostatní drobné úpravy  10 000 

Zdění  30 000 

Materiál na omítku  10 000 

Montáž dveří  8 000 

Materiál na opravu stěn líhně  2 000 

Elektroinstalační materiál   5 000 

Odpady   5 000 

Položení podlah  30 000 

Omyvatelné nátěry 15 000 

Ostatní materiál  2 000 

Práce  50 000 

Celkem 110 000 

Pramen: vypracováno autorem 
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Výpočet odpisů 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů volím rovnoměrné odepisování.  

Z hlediska daňového je nutné zvířata základního stáda a tažná zvířata zařadit do 1. 

odpisové skupiny s dobou odpisování minimálně 3 roky (sem zařazujeme skot 

plemenný, skot chovný, ovce chovné a plemenné, kozy chovné a plemenné, osly, muly 

a mezky chovné a plemenné, prasata plemenná, prasata chovná, hejna husí plemenná, 

hejna husí chovná). Z ustanovení § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb. vyplývá, že za zvířata 

vykazovaná v rámci neodpisovaných zásob se považují mladá chovná zvířata, zvířata ve 

výkrmu a dále například kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, 

perliček a hus na výkrm. 

 

Tab.č. 15.: Odpisy majetku (v Kč). 

Název 
Vstupní 

cena 

Odp. 

sk. 

Počet 

let 

od. 

1.rok 

odep. 

Ostatní 

roky 

odep. 

Univerzální líheň 1440 x 720 x 900 50 000 2 5 5 500 11 125 

Univerzální líheň 1440 x 720 x 900 50 000 2 5 5 500 11 125 

Univerzální líheň 1440 x 720 x 900 50 000 2 5 5 500 11 125 

Nákladní užitkový vůz 200 000 2 5 22 000 44 500 

Husí hejno 45 000 1 3 9 000 18 000 

Pozemky 2 000 000 - - - - 

Hospodářské budovy 4 000 000 5 30 56 000 136 000 

Technické zhodnocení 110 000 5 30 1 540 3 740 

Celkem 6 505 000   105 040 235 615 

Pramen: vypracováno autorem 

 

Výkaz zisku a ztrát 

Při vývoji objemu výkonové spotřeby vycházím z předpokladu, že si farma bude 

zajišťovat vlastní reprodukci, a proto se již do těchto nákladů nepromítne nákup kuřat. 

Odhaduji tedy v roce 2015 výši výkonové spotřeby na úrovni roku 2014 a v dalších 

letech její navýšení o 5%. Mzdové náklady předpokládám v prvních třech letech 

podnikání neměnné. Do ostatních provozních nákladů jsem zařadila pojištění ve výši 

25.000,-Kč a silniční daň ve výši 3.600,- Kč za rok. V roce 2013 zařazuji do ostatních 

provozních nákladů také poplatky spojené s vyřízení požadovaných registrací     

35.000,-Kč. 
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Tab.č 16. Plánovaný výkaz zisku a ztrát (v Kč). 

Výkaz zisku a ztráty 2013 2014 2015 

Tržby za prodej vlastních výrobků  3 175 500 3 691 825 4 312 250 

Výkonová spotřeba (mat., energie, služby)  1 585 500 1 585 500 1 664 775 

Přidaná hodnota  1 590 000  2 106 325 2 238 710 

Osobní náklady  1 350 720 1 350 720 1 350 720 

Odpisy DM  105 040 235 615 235 615 

Ostatní provozní náklady  63 600 28 600 28 600 

Provozní VH  70 640  491 390 623 775 

Nákladové úroky  448 000  405 882 360 393 

VH za úč.období  -377 360  85 508 263 382 

Daň z příjmů  0 16 247 50 043 

VH po zdanění -377 360 69 261 213 339 

Pramen: vypracováno autorem  

 

Vzhledem k ekonomické náročnosti na výstavbu drůbežárny, je farma v prvním roce 

hospodaření ve ztrátě. Tato ztráta je způsobena výší nákladových úroků na investiční 

úvěr. Vývoj provozního výsledku hospodaření je od počátku kladný s rostoucím 

trendem, což je způsobeno plánovaným objemem tržeb. Objem tržeb je plánován 

optimisticky vzhledem k průzkumu tržního potenciálu v okolí a vysokého zájmu o 

drůbeží produkty jako takové.  

 

Graf.č 1. Vývoj hospodářského výsledku v letech 2013 - 2015 (v tis. Kč). 

 

Pramen: vypracováno autorem 
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V roce 2015 je patrný velký nárůst tržeb. V tomto roce již farma překonala tzv. 

přechodné období a začíná hospodařit organickým způsobem, tudíž je zřejmý nárůst 

prodejních cen. Důvodem lepšího hospodářského výsledku je také nepatrný růst nákladů 

výkonové spotřeby a stagnující hodnota mzdových nákladů. 

 

3.6.5 Plánovaný cash-flow 

V podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti 

podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním 

z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. Oproti 

výsledovce, která zobrazuje náklady a výnosy, výkaz CF sleduje příjmy a výdaje. Pro 

tento projekt volím nepřímou metodu výpočtu.  

 

Tab.č 17. Plánovaný CF(v tis.Kč). 

  2013 2014 2015 

Stav peněz k 1.1. 6 100 4 324 3 876 

Provozní CF   

HV před zdaněním -377 86 263 

Odpisy 105 318 318 

Změna zásob -386 -236 -236 

Daně 0 0 -50 

Změna závazků 113 113 113 

Změna pohledávek -200 -160 -120 

Celkem  -745 121 288 

Investiční CF   

Pořízení majetku 275 0 0 

Celkem  -505 0 0 

Finanční CF   

Úvěr -526 -569 -614 

Celkem  -526 -569 -614 

Celkem -1776 -448 -326 

Stav peněz k 31.12. 4 324 3 876 3 550 

Pramen: vypracováno autorem 

 

Stav zásob krmiva je snížen o polovinu, která bude ke dni sestavení rozvahy již 

spotřebována. Stav zásob roste v dalším roce o 5%. V roce 2015 zůstává stav zásob na 

úrovni roku 2014.  
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Ke konci každého účetního období předpokládám závazky za zaměstnanci ve výši  

112.560,-Kč. 

Vzhledem k uskutečněným obchodním činnostem odhaduji pohledávky ve výši 

200.000,-Kč ke konci roku 2013 a vzhledem k již prověřeným odběratelským vztahů 

předpokládám v dalších letech jejich snížení meziročně o 20%. 

3.6.6 Konečná rozvaha 

Tab.č 18. Konečná rozvaha(v tis.Kč). 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva 6 400 Vlastní kapitál 6 123 

Dlouhodobý nehmotný majetek   Základní kapitál 6 500 

Dlouhodobý hmotný majetek 6 400 Výsledek hospodaření minul.let   

Dlouhodobý finanční majetek   Výsledek hospodaření účet.obd. -377 

Dlouhodobý drobný majetek       

        

Oběžná aktiva 4 910 Cizí zdroje 5 187 

Finanční účty (banka, pokladna) 4 324 Rezervy   

Zásoby 386 Dlouhodobé závazky   

Dlouhodobé pohledávky   Krátkodobé závazky 113 

Krátkodobé pohledávky 200 Bankovní úvěry a výpomoci 5 074 

        

Ostatní aktiva   Ostatní pasiva   

Časové rozlišení   Časové rozlišení   

Aktiva celkem 11 310 Pasiva celkem 11 310 

Pramen: vypracováno autorem 

 

3.7 Zhodnocení efektivnosti podnikatelského záměru 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu a 

je tudíž zajímavý především pro majitele firmy. Výpočet rentability vlastního kapitálu 

provedu dle následujícího vzorečku: 

ROE = výsledek hospodaření/vlastní kapitál 

ROE (2014) = 69.261 / 6.500.000 =  0,011 

ROE (2015) = 231.339 / 6.569.261 = 0,035 
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V roce 2014 připadne na 1Kč vlastního jmění 0,01% zisku, v roce 2015 to bude 

0,035%. Celkově má rentabilita velmi pozvolný vzrůstající trend.  

 

Bod zvratu 

V následujícím grafu jsou znázorněny kumulativní hodnoty nákladů (modře) na provoz 

farmy a výkony (červeně), které se zvyšují lineárně.  

Bodu zvratu, ve kterém hodnota výkonů převýší hodnotu vynaložených nákladů, bude 

dosaženo ve třetím roce provozu farmy. 

 

Graf.č 2: Bod zvratu. 

 

Pramen: vypracováno autorem 

 

3.8 Dotační možnosti podnikatelského záměru 

Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele 

Investor má možnost využít dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající 

podnikatele., jelikož splňuje následující podmínky: 

 má bydliště (trvalý pobyt) na území Jihomoravského kraje, 

 je oprávněn k podnikání na území České republiky, 

 je registrována jako podnikatel a poplatník daně z příjmů, a to buď v roce podání 

žádosti o dotaci, nebo v roce předchozím; tato registrace musí být provedena 

buď poprvé, nebo minimálně po 5 letech od ukončení předcházející registrace, 
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 není zakladatelem či společníkem obchodní společnosti a nebyl jím před 

podáním žádosti o dotaci, 

 nemá ke dni podání žádosti o dotaci žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči 

Jihomoravskému kraji ani jiným územním samosprávným celkům, v evidenci 

daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, 

kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením 

splátek, 

 byl úřadem práce vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání v roce podání 

žádosti o dotaci, nebo v roce předchozím, 

 absolvoval rekvalifikační kurz pro začínající podnikatele 

 podala žádost o dotaci. 

Na základě žádosti, kterou investor podal v rámci vyhlášené výzvy, může získat dotaci 

až do výše 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně    

100.000,- Kč. 

Dotační program podporuje následující výdaje: 

 Pořízení budov a staveb, 

 pořízení strojů a zařízení, 

 pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení, 

 reklama a nákup reklamních předmětů, 

 nákup pozemku, 

 pořízení nábytku do provozovny, 

 nákup dopravního prostředku, 

 pořízení nářadí, 

 pořízení licencí a patentů, 

 tvorba webových stránek, 

 tvorba katalogu zboží, 

 leasing, 

 úhrada nájemného za prostory, v nichž žadatel vykonává činnost dle projektu, a 

to ve výši v čase a místě obvyklé. 
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Program rozvoje venkova 2007 - 2013 

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 

strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje 

venkova do prováděcí úrovně. 

První osa Programu rozvoje venkova je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti 

zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v 

navazujícím potravinářství. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků, dále 

pozemkové úpravy a přidávání hodnoty zemědělským produktům. 

Opatření je zaměřeno na podporu investic, které zlepšují celkovou výkonnost 

zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. V živočišné 

výrobě se konkrétně jedná např. o výstavbu a rekonstrukci stájí, výstavbu jímek apod. 

Investor může žádat o dotaci v této oblasti po vyhlášení výzvy k podání žádostí. 

Druhá osa je zaměřena na zlepšování životního prostředí a krajiny. 

Osa třetí podporuje rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a 

diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově. 

Osa čtvrtá – Leader - je osou metodickou a je uskutečňována prostřednictvím realizace 

cílů jednotlivých opatření os I – III. Hlavním přínosem této osy je způsob, jakým jsou 

akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny. 

Podpora je poskytnuta na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým 

plánem Leader místní akční skupiny MAS Moravský kras. Projekty k realizaci vybírá 

na základě předem stanovených bodovacích kritérií tato místní akční skupina 

prostřednictvím své výběrové komise.  

Důležitá podmínka je splněna. Projekt je situován ve vymezené oblasti, a proto v rámci 

7. výzvy pro Moravský kras bude podán i tento uvedený projekt. Po administrativní 

kontrole, v rámci které mohou být žadatelé vyzvání k opravě nebo doplnění údajů 

v žádosti, bude probíhat posouzení projektu obvykle do jednoho roku. 

Výše alokace na 7. výzvu je12.345.214,- Kč (částka, která je pro 7. výzvu k dispozici k 

rozdělení pro projekty žadatelů).  

 

V případě získání dotace by došlo ke snížení tzv. předfinancování podniku. Investor by 

tak obdržené peněžní prostředky investoval do rozvoje ekofarmy. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit podnikatelský plán založení drůbeží farmy 

s nastíněním dotačních možností. 

Z uvedených skutečností realizovatelnosti projektu plyne, že založení drůbeží farmy v 

oblasti Moravského krasu je životaschopným podnikatelským záměrem.  

Na základě vytvořeného podnikatelského plánu by měl nevyužitý stávající objekt po 

rekonstrukci sloužit jako prosperující drůbeží farma, jejímž hlavním prodejním artiklem 

budou kvalitní a zdravé produkty drůbežího masa a vajec. Biopotraviny budou 

samozřejmě jasně označeny logem, které dává spotřebiteli záruku, že výrobek pochází z 

ekologického zemědělství. Chov bude probíhat na volné podestýlce a na ploše 

odpovídající zásadám ekologického chovu. Drůbežárny budou vybaveny technologií, 

která umožňuje vysoký welfare zvířat a zlepšuje pracovní podmínky zaměstnanců. 

Život na ekofarmě bude také v některých ohledech efektivnější – všeobecně je v 

ekologicky hospodařících podnicích výdej energie celkově o 30 až 50 % nižší. Pozitivně 

se realizace záměru promítne také na snížení nezaměstnanosti v obci vytvořením 

nových pracovních míst. Základem činnosti farmy je kvalitní práce a šetrné hospodaření 

s přírodním bohatstvím, což v roce 2015, po tzv. přechodném období, vyústí k zavedení 

hospodaření v systému ekologického zemědělství. 

Jelikož má ekologické zemědělství zákonem stanovená pravidla, vyžaduje si provoz 

farmy náročná administrativní opatření související s procesem certifikace 

ekozemědělce. Celý systém hospodaření je kontrolován na všech stupních hospodářské 

činnosti. Vzhledem k ekonomické náročnosti stavby drůbežárny na počátku projektu je 

mimo kapitálu a úvěru uvedena také možnost využití dotací nejen ze strukturálních 

fondů Evropské unie. Získáním dotace by se snížily investiční náklady uvedeného 

projektu, které by bylo možné investovat do rozvoje farmy.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ČR … Česká republika 

CF … Cash flow 

DPH … Daň z přidané hodnoty 

EAFRD … European Agricultural Fund for Rural Development - Evropský fond pro 

regionální rozvoj  

ERDF … European Regional Development Fund - Evropský fond pro regionální rozvoj  

ES … Evropské společenství 

ESF … European Social Fund - Evropský sociální fond  

EU … Evropská unie 

EZ … Ekologické zemědělství 

FADN … Farm Accountancy Data Network – Zemědělská účetní datová síť 

FS … Fond soudržnosti  

GMO … Geneticky modifikované organismy  

IRR … Internal Rate Of Return - vnitřní výnosové procento  

Mze … Ministerstvo zemědělství ČR 

NPV … Net Present Value Of Investment - čistá současná hodnota  

NR … Nařízení Rady 

PI … Profitability Index - index ziskovosti  

PM … Payback Method - diskondovaná doba úhrady  

ÚKZÚZ … Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

ÚZEI … Ústav zemědělské ekonomiky a informací  

SZP … Společná zemědělská politika 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab.č. 1: SWOT analýza projektu.  36 

Tab.č. 2: Rozložení projektu a potencionálních rizik. 37 

Tab.č. 3: Produktová řada. 44 

Tab.č. 4: Náklady na zaměstnance. 45 

Tab.č. 5: Vybavení a materiál na úpravu drůbežárny a líhně. 47 

Tab.č. 6 : Vybavení prodejny. 47 

Tab.č. 7: Stavební náklady externí firmy. 48 

Tab.č. 8 : Nákup chovné drůbeže. 48 



65 

Tab.č. 9: Krmivo. 49 

Tab.č. 10. Vklad investora. 49  

Tab.č. 11: Splátkový kalendář úvěru. 50 

Tab.č. 12: Zahajovací rozvaha k 1.1.2013 (v tisících Kč). 50 

Tab.č. 13: Předpokládané roční náklady. 51 

Tab.č. 14: Technické zhodnocení. 53 

Tab.č. 15.: Odpisy majetku (v Kč). 54 

Tab.č  16. Plánovaný výkaz zisku a ztrát (v Kč). 54 

Tab.č  17. Plánovaný CF(v tis.Kč). 55 

Tab.č 18. Konečná rozvaha(v tis.Kč). 56 

 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf.č 1. Vývoj hospodářského výsledku v letech 2013 - 2015 (v tis. Kč). 55 

Graf.č 2. Bod zvratu 57 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr.č.1: Logo Česká národní značka pro biopotraviny 27 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Mapa umístění farmy 66 

 

 

 

 

 

 



66 

Příloha č. 1: Mapa umístění farmy 

 


