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Abstrakt 

Tématem této práce je navržení podnikatelského plánu týkajícího se rozšíření 

zemědělské činnosti o provozování agroturistiky. V první části práce jsou definovány 

základní pojmy z oblasti podnikání v zemědělství, drobných rodinných podniků 

a agroturistiky. V následující části je provedena analýza současného stavu 

zemědělského podniku. Na základě získaných informací je v praktické části zpracován 

podnikatelský plán na rozvoj agroturistiky v zemědělském podniku. 

Klíčová slova 

Zemědělský podnik, malé a střední podniky, rodinný podnik, podnikatelský plán, 

agroturistika. 

 

 

 

 

Abstrakt 

This master’s thesis deals with a business project concerning development of 

agricultural tourism along with farming business. In the first part of the work there are 

basic terms referring to agriculture, small family businesses and agricultural tourism 

defined. The following part of this thesis is the present situation analyses of a particular 

agricultural business. a business plan regarding a development of agricultural tourism in 

an agricultural business is designed on the basis of gained information further in 

practical part of the work.   

Keywords 

Agricultural business, small and medium businesses, family business, business 

plan, agricultural tourism. 
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Úvod 

Neuspokojivá situace v zemědělství, která je způsobena především nízkými 

výkupními cenami zemědělských produktů, vede k odklonu podnikatelů od zemědělské 

činnosti. Bez státní a unijní podpory by mnoho ze současných zemědělců nemohlo 

provozovat svoji činnost. Tito podnikatelé proto hledají nové možnosti a podnikatelské 

příležitosti, aby zlepšili svoji finanční situaci. Příkladem je pěstování rychlerostoucích 

dřevin jako obnovitelného zdroje energie, zpracování biomasy na elektrickou energii, 

zpracování a prodej vlastních produktů, přechod k ekologickému zemědělství a prodej 

bioproduktů. Další z možností je rozšíření činnosti o provozování agroturistiky, čímž se 

zabývá tato diplomová práce. 

Teoretická část práce pojednává o základních odborných pojmech z oblasti 

podnikání v zemědělství, drobných a rodinných podniků a z oblasti agroturistiky.  

Současný stav zemědělského podniku bude analyzován z několika různých pohledů 

a pomocí různých analytických metod. Analýza vnějšího okolí bude provedena pomocí 

SLEPT analýzy, analýza oborového okolí pomocí Porterova modelu pěti sil a vnitřní 

situace podniku bude hodnocena na základě analýzy cílů, zdrojů a schopností, jejíž 

součástí je i finanční analýza. Získané poznatky budou shrnuty ve SWOT analýze.   

Třetí část se bude zabývat volbou strategie podniku a podnikatelským záměrem. Na 

základě výsledků bude sestaven podnikatelský plán, který bude ekonomicky 

vyhodnocen. Na závěr bude provedena analýza rizik, budou navržena korekční opatření 

k minimalizaci těchto rizik a bude sestaven předběžný harmonogram implementace.  

Primárním zdrojem informací pro vypracování praktické části diplomové práce 

jsou účetní výkazy podnikatele.  

 Diplomová práce může sloužit zemědělskému podnikateli jako návrh na rozšíření 

své podnikatelské činnosti. 
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1 Vymezení problému a cíl diplomové práce 

V současné době by většina zemědělských podniků nemohla provozovat svoji 

činnost bez finanční podpory státu a Evropské unie. Například situace na trhu s mlékem 

je vážná. Výkupní ceny mléka se nacházejí na hranici 6 Kč za litr, přičemž průměrné 

náklady na jeden litr mléka činí 8,50 Kč. Jelikož tato situace může být pro mnohé 

podniky likvidační, snižují počty krav s tržní produkcí mléka. České republice hrozí, že 

ztratí soběstačnost v produkci mléka. V obdobné situaci se nacházejí i chovatelé prasat, 

kteří kvůli nízkým cenám rapidně snižují stavy chovaných prasat. Aby se zemědělští 

podnikatelé nadále udrželi na trhu a aby byli schopni dostát veškerým svým závazků, 

hledají nové zdroje příjmů.  

Potenciálním zdrojem příjmů nejen pro osoby podnikající v zemědělství, ale i pro 

celý venkov, může být agroturistika. Tato forma turistiky přináší farmě dodatečný 

příjem a umožňuje podnikatelům realizovat část vlastní zemědělské produkce přímo na 

farmě. Jedná se především o prodej potravinových surovin hostům farmy. Vzhledem k 

nižším vstupním nákladům je možné nabízet ubytování za nižší ceny než konkurenční 

ubytovací zařízení.  

Rozvoj agroturistiky na venkově bývá přínosem i pro místní obyvatelstvo. Na 

farmě vznikají nová pracovní místa a obyvatelé díky tomu mohou nalézt pracovní 

uplatnění přímo v obci. Rovněž s sebou rozvoj agroturistiky přináší mnoho nových 

podnikatelských příležitostí. Může dojít k rozvoji činností v oblasti obchodu, 

pohostinství, řemeslné výroby, služeb a k rozvoji činnosti spojené s organizováním 

volného času pro turisty. Díky agroturistice dochází ke stabilizaci obyvatelstva na 

venkově a  ke zvýšení atraktivity obce i celého regionu. 

Agroturistika je již dlouhodobě provozována v západních zemích Evropy, kde je 

podporována vládními i nevládními organizacemi. Mezi hlavní země provozující 

agroturistiku patří zejména Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Francie a Irsko. V České 

republice se začala rozvíjet po revoluci v roce 1989, kdy se otevřely hranice 

k západnímu světu a kdy začali naši zemi navštěvovat západní turisté. Ti v Čechách 

obdivují krásnou nejednotvárnou přírodu, která je charakteristická množstvím 

pahorkatin a údolí. Poptávka po této formě turistiky neustále roste. Kromě zahraničních 

turistů začínají farmy navštěvovat i tuzemští turisté, kteří zde hledají odpočinek od 
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každodenního shonu a starostí. S rostoucí ekonomikou si dle mého názoru lidé začnou 

více uvědomovat krásy neporušené přírody a důležitost její ochrany. 

1.1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je zanalyzovat současnou situaci podnikatelského subjektu 

a jeho okolí. Na základě této analýzy bude navržen podnikatelský záměr, který se bude 

týkat zavedení agroturistiky na farmě. Následně bude sestaven podnikatelský plán.   

 

Objektem výzkumu je fyzická osoba Miloš Pecina, který podniká v oblasti 

zemědělství. Předmětem jeho činnosti je živočišná výroba zahrnující chov 

hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných 

produktů.  
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2 Teoretický přístup k řešení 

2.1 Podnik a podnikání v zemědělství 

2.1.1 Definice podnikání 

V obchodním zákoníku v § 2 je podnikání definováno jako soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku.  

Podnikatelem dle tohoto zákona je  

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu.[20] 

 

Osobnost podnikatele se často vyznačuje řadou charakteristických rysů: 

• umí vyhledávat příležitosti, vytyčovat nové cíle, 

• dokáže zabezpečit finanční prostředky potřebné k podnikaní, 

• je schopen organizovat podnikatelské aktivity, 

• je ochoten podstupovat rizika, 

• má sebedůvěru, vytrvalost, dlouhodobé nasazení, učí se ze zkušeností. [12] 

 

V § 5 odst. 1 tohoto zákona je definován podnik jako soubor hmotných, 

nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 

vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.[20]

Podnik je základní jednotkou, v níž je realizována výroba nebo která poskytuje 

služby. Po právní stránce může mít podnik různou formu, která odpovídá charakteru 

výroby nebo služeb a požadavkům podnikatele. Dle právní formy podnikání se podniky 

člení na: 
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• podniky jednotlivce, kdy majitel ručí za závazky svého podniku celým svým 

majetkem (fyzická osoba - živnostník), 

• obchodní společnosti, které se dělí na: 

o osobní společnosti, kde není povinné vytvářet základní kapitál, 

společníci se podílí na řízení společnosti a společně ručí za závazky 

(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), 

o kapitálové společnosti, kde je povinnost vytvářet základní kapitál 

a kde společníci ručí za závazky omezeně do výše svého 

nesplaceného vkladu nebo neručí vůbec (společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost), 

• družstva jako společenství osob, kde je základní kapitál tvořen členskými vklady, 

za závazky ručí družstvo celým svým majetkem, 

• státní podniky, které jsou ve vlastnictví státu a které hospodaří se státním 

majetkem. 

Pro usnadnění nadnárodního podnikání v prostředí Evropské unie vznikly nové 

formy obchodních společností. Ty mají napomoci překonat odlišnosti právních norem 

upravujících podnikání v jednotlivých státech unie. Jedná se například o: 

• Evropské hospodářské zájmové sdružení, 

• Evropské společenství, 

• Evropská družstevní společnost.[11] 

 

V rámci každé podnikatelské činnosti je potřeba předvídat, rozpoznávat, analyzovat 

a zohledňovat podnikatelská rizika, která souvisí s rozhodováním podnikatele. Pokud 

podnikatel zná s jistotou možné budoucí důsledky svého rozhodnutí, můžeme hovořit 

o rozhodování za jistoty. V praxi však podnikatel většinou nezná možné budoucí stavy 

nebo nezná pravděpodobnost, s jakou by tyto stavy mohly nastat. Poté dochází 

k rozhodování za nejistoty, s podnikatelským rizikem.  

Pro úspěšný chod podniku je potřeba vědět, kterými metodami lze riziko snížit.  

Jedním z nejlepších způsobů preventivní ochrany před podnikatelským rizikem je 

ofenzivní řízení, kdy vedení podniku správně zvolí a následně implementuje rozvojovou 

strategii firmy, preferuje a rozvíjí silné stránky podniku a snaží se rychle reagovat na 

změny okolí. Nejběžnější metodou řízení rizik je retence, kdy podnik proti riziku 
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vědomě či nevědomě nikterak nezasahuje. Rizika můžeme dále redukovat 

prostřednictvím metod, které odstraňují příčiny vzniku rizika (přesun rizika na jiné 

podnikatelské subjekty, vertikální integrace), nebo metod, které snižují nepříznivé 

důsledky rizika (diverzifikace činnosti, pojištění).[7]

2.1.2 Podnikání v zemědělství 

V průběhu minulého století prošlo zemědělství radikálními změnami, které měly 

vliv na samotnou funkci zemědělství i na životy zemědělců. Hlavní problémy 

v zemědělství jsou dány přímou závislostí na povětrnostních vlivech, geologických 

a klimatických podmínkách a v posledních letech i složitou odbytovou situací 

zemědělských produktů. Negativní vliv na rozvoj zemědělství měla druhá světová 

válka, období totalitního režimu ale i změna politického režimu a reforma zemědělství 

po roce 1989. Mnoho ze zemědělských podniků, jež byly převedeny do soukromého 

vlastnictví, nebylo schopno obstát na kapitalistickém trhu a bylo nuceno svoji 

zemědělskou činnost ukončit.  

Podnikání v zemědělství funguje na obdobných principech jako jiná odvětví 

národního hospodářství. Výrazný vliv na povahu zemědělství má skutečnost, že se 

v zemědělství pracuje s živou hmotou (rostlinou či živočišnou). Živá hmota reaguje 

citlivěji než věci, má svůj životní rytmus, kterému se musí zemědělci podřídit v průběhu 

dne i celého roku. V rostlinné výrobě vznikají během roku výkyvy v potřebě pracovní 

síly a v případě živočišné výroby je nutností specifické rozvržení pracovní doby během 

dne a týdne. Sezónnost zemědělství vyvolává diverzifikaci předmětu podnikání 

v zemědělství a rozvoj nezemědělské činnosti podniků.  

Obecně platné podnikatelské principy jsou v zemědělství ovlivněny skutečností, že 

jeho finální výrobky jsou každodenní nezbytnou životní potřebou lidí. Produkty 

zemědělství jsou určeny k přímé spotřebě nebo jsou surovinami pro zpracovatelský 

průmysl.  

Hlavním úkolem zemědělství je produkce potravin, surovin pro průmyslová 

odvětví, krmiv a steliv pro živočišnou výrobu. Kromě těchto produkčních funkcí je 

prostřednictvím činnosti zemědělských podnikatelů utvářena a chráněna krajina 

a udržován život na venkově. Tyto mimoprodukční funkce zemědělství přinášejí 

prospěch celé společnosti. Proto je činnost zemědělců dotována z rozpočtu státu 

a Evropské unie. 
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Právní úprava podnikání v zemědělství není stručná ani přehledná. Právní předpisy 

byly přijímány postupně a jsou neustále novelizovány. Mezi hlavní prameny českého 

zemědělského práva patří zejména vnitrostátní právo, ale také mezinárodní smlouvy, 

jimiž je Česká republika vázána, a právní předpisy Evropské unie.  

Z vnitrostátního práva se jedná o obecné právní normy, mezi něž patří občanský 

zákoník, obchodní zákoník a veškeré daňové zákony, a o speciální právní předpisy pro 

zemědělství. Podnikání v oblasti zemědělství jako specifická podnikatelská činnost je 

upraveno zákonem č. 85/2004 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.  

Evropské právo má v oblasti zemědělství rozsáhlý systém právních předpisů, které 

je možné rozdělit do tří velkých oblastí. První oblastí jsou předpisy samotného 

zemědělského práva, kam spadají: 

• základní přepisy (o přístupu nových členských zemí, mechanismy společné 

zemědělské politiky), 

• předpisy upravující Evropský záruční a usměrňovací fond, 

• předpisy upravující zemědělské struktury (výzkum, odbyt, statistiky), 

• měnová opatření, 

• právní předpisy harmonizace (rostlinolékařská a veterinární péče, krmiva), 

• předpisy upravující zacházení s výrobky spadajících do tržních organizací (mléko, 

vepřové a hovězí maso, tabák, chmel, víno), 

• předpisy upravující zacházení s výrobky nespadajících do tržních organizací 

(bavlna, hrách), 

• smlouvy se třetími státy. 

Druhou oblast tvoří předpisy upravující rybolov a rybářství (společná rybářská 

politika). Do třetí oblasti spadají předpisy týkající se životního prostředí (chemické 

látky, biotechnologie, ochrana přírodních zdrojů).  

Obchodní společnosti a družstva jsou upraveny v obchodním zákoníku. 

Zemědělské podniky se řídí stejnými pravidly jako nezemědělské.  

Podnikání samostatně hospodařících rolníků bylo dříve upraveno zákonem 

č. 219/1991 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání 

občanů. Ačkoliv živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. zrušil zákon o soukromém 

podnikání občanů, ponechal pro podnikání v zemědělství v platnosti jeho novelu 

219/1991 Sb. V ustanovení § 12a tohoto zákona je definována zemědělská výroba 

   15



 

provozovaná zemědělským podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), jehož 

činnost spočívá v provozování zemědělské výroby včetně hospodaření v lesích a na 

vodních plochách,  jako činnost fyzické osoby, která osobně nebo pomocí jiných osob: 

a) vyrábí výrobky zemědělské výroby za účelem získání trvalého příjmu, zejména 

jejich prodejem,  

b) provádí úpravu nebo jiné zpracování své zemědělské produkce (pro zpracování 

cizí produkce je nutné opatřit si živnostenské oprávnění) nebo 

c) poskytuje příležitostně práce nebo výkony v souvislosti se zemědělskou 

výrobou, při nichž využívá prostředků a zařízení sloužících zemědělské výrobě, 

zpravidla v době, kdy nejsou pro tuto výrobu plně využívány, nebo dobývá 

nevyhrazené nerosty. 

V roce 2004 byl vydán zákon č. 85/2004 Sb., který novelizoval zákon č. 252/1997 

Sb., o zemědělství a nově stanovil v § 2e až § 2h podmínky pro podnikání 

v zemědělství. Účinnosti tento zákon nabyl dnem vstupu České republiky do Evropské 

unie, tedy 1. 5. 2005.  

Zemědělským podnikatelem je zde vymezena fyzická nebo právnická osoba, která 

hodlá provozovat zemědělskou výrobu jakou soustavnou a samostatnou činnost 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a která (v případě 

fyzické osoby): 

a) dosáhla věku 18 let, 

b) má způsobilost k právním úkonům, 

c) je bezúhonná, 

d) je odborně způsobilá, 

e) má trvalý pobyt v České republice, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana 

členského státu EU, 

f) pohovorem před místně příslušným obecním úřadem s rozšířenou působností 

prokáže základní znalost českého jazyky, nejedná-li se o občana ČR nebo 

o občana jiného členského státu EU. 

V případě právnických osob musí splňovat výše stanovené podmínky její 

odpovědný zástupce, kterým je fyzická osoba stanovena právnickou osobou. 

Odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz podnikání a musí být 

v pracovněprávním  vztahu k zemědělskému podnikateli. 
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Fyzická či právnická osoba, která chce podnikat v zemědělství, je povinna se 

zaevidovat u místně příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. Údaje 

v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského podnikatele, 

jehož správcem je ministerstvo zemědělství. Do evidence zemědělského podnikatele 

mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.  

 O zápisu rolníka do evidence má obecní úřad vyrozumět okrasní finanční správu, 

pojišťovnu, okresní oddělení státního statistického úřadu a okresní správu sociálního 

zabezpečení. Na základě tohoto oznámení je okresním oddělením státního statistického 

úřadu přiřazeno podnikateli identifikačního číslo. Obecní úřad zároveň vydá rolníkovi 

osvědčení o jeho zápisu do evidence.[1]

 Zemědělský podnikatel je z evidence zemědělského podnikatele vyřazen, jestliže: 

a) neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu,  

b) zemřel (jedná-li se o fyzickou osobu), 

c) zanikl (jedná-li se o právnickou osobu), 

d) sám zažádal o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele, 

e) přestane splňovat podmínku bezúhonnosti nebo mu byl uložen zákaz činnosti 

týkající se zemědělské výroby (v případě fyzické osoby), 

f) v případě právnické osoby odpovědný zástupce přestane vykonávat svoji 

funkci, přestane splňovat podmínku bezúhonnosti nebo mu byl uložen zákaz 

činnosti týkající se zemědělské výroby. 

 

Pro podnikání v zemědělské výrobě byla nově zavedena podmínka odborné 

způsobilosti. Odborně způsobilá je fyzická osoba v případě, že 

a) získala vzdělání nejméně na úrovní středního odborného vzdělání 

v zemědělském oboru, veterinářství nebo veterinární prevenci, nebo na úrovni 

úplného středního vzdělání se zaměřením na zemědělství, popřípadě 

absolvováním akreditovaného rekvalifikačního kurzu zaměřeného na výkon 

obecných zemědělských činností v minimálním rozsahu 150 hodin, nebo 

b) prokáže zemědělskou praxi v zemědělském podniku nejméně po dobu 5 let. 

Zákon o zemědělství rovněž nově vymezuje zemědělskou výrobu (včetně 

hospodaření v lesích a na vodních plochách) jako: 
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a) rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství 

a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, 

rostlin pro technické využití na pozemcích vlastních, pronajatých či užívaných,  

b) živočišnou výrobu zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů 

za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat 

k tahu a chov sportovních a dostihových koní, 

c) produkci chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, 

d) výrobu osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, 

e) úpravu, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby 

potravin z ní, 

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše.[16][5] 

 

Právním základem je rovněž § 2 odst. 2 písmeno d) obchodního zákoníku, na 

základě něhož je osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a která je zapsána do 

evidence podle zvláštního předpisu, podnikatelem. Obchodním zákoníkem se řídí právní 

vztahy rolníka při provozování zemědělské výroby mezi rolníky navzájem a s dalšími 

podnikateli.[20]

Stejně jako všichni, kdo provozují zemědělskou činnost, musí rolník dodržovat 

ustanovení právních předpisů o živočišné a rostlinné výrobě, o hospodaření v lesích 

a rybnících a další právní předpisy, týkající se například ochrany krajiny.  

Rolník je povinen vést účetnictví v souladu s ustanovením zákona o účetnictví 

a zásadami pro vedení účetnictví. Pokud obrat samostatně hospodařícího rolníka za 

kalendářní rok přesáhl 6 000 000 Kč, stává se rolník účetní jednotkou a je povinen 

účtovat v podvojném účetnictví. V opačném případě postačuje daňová evidence.  

Fyzická osoba, která je registrována jako samostatně hospodařící rolník, zdaňuje 

své příjmy ze zemědělské výroby jako příjem z podnikání dle § 7 odst. 1 písm. a) 

zákona o dani z příjmu. Rolník může uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo může uplatnit paušální výdaje ve výši 50 % 

z příjmů ze zemědělské výroby.[18]
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2.2 Drobné podniky 

2.2.1 Definice drobných, malých a středních podniků 

Definic drobných, malých a středních podniků není mnoho. Každá ekonomika si 

stanovuje vlastní kritéria pro členění podniků dle jejich velikosti. ČR převzala definici 

Evropské unie, která vymezuje MSP v Příloze I k NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) 

č. 364/2004 ze dne 25. února 2004. V české legislativě je vymezení malých a středních 

podniků zahrnuto v zákoně č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. 

Definice je shodná jako ve výše zmíněném NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 364/2004, 

maximální hranice obratů a aktiv jsou zde však vyjádřeny v české měně. MSP jsou 

definovány následovně: 

• za „malé a střední podniky“ jsou považovány podniky, které: 

o zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců;  

o mají buď roční obrat nepřesahující 1 450 mil. Kč (50 mil. EUR ) 

nebo aktiva (uvedená v rozvaze) nepřesahující 980 mil. Kč 

(43 mil. EUR),  

o splňují kritérium nezávislosti (maximálně 25 % základního jmění 

a vlastnických práv je ve vlastnictví podniku, který nesplňuje 

podmínky MSP). 

• „Malý podnik“ je definován jako podnik, který: 

o zaměstnává méně než 50 zaměstnanců;  

o má buď roční obrat v maximální výši 180 mil. Kč (10 mil. EUR) 

nebo aktiva (uvedená v rozvaze) nepřesahující 250 mil. Kč 

(10 mil. EUR),  

o splňuje kritérium nezávislosti. 

• Za drobný podniky („mikropodnik“) je dle tohoto nařízení možné považovat 

podnik, který  

o zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, 

o má obrat nepřesahující 250 mil. Kč (2 mil. EUR) nebo aktiva 

uvedená v rozvaze nepřesahují 180 mil. Kč (2 mil. EUR), 

o splňuje kritérium nezávislosti.[14][19]  
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MSP jsou společensky a ekonomicky významné. MSP garantují nejběžnější lidské 

svobody, jelikož dávají šanci k svobodnému uplatnění občanů a k jejich realizaci. Jsou 

úzce spjaty s regionem, případně se státem, kde vytvářejí nová pracovní místa 

a přispívají k rozvoji regionu. Poněvadž soukromí podnikatelé a živnostníci představují 

velkou část potencionálních voličů, mají MSP velký politický význam. Jakákoliv 

výrazná politická nejistota je pro tyto podniky zdrojem rizik. Proto jejich existence 

napomáhá stabilizaci společnosti. Ekonomické přínosy MSP spočívají především 

v jejich flexibilitě, v adaptaci na proměnlivé požadavky zákazníků  a v působení proti 

posilování monopolistických tendencí. Zároveň jsou nositeli mnoha drobných inovací.  

Oproti velkým podnikům mají MSP mnohem menší ekonomickou sílu, obtížnější 

přístup ke kapitálu a slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky. Nemají 

dostatek prostředků, aby mohly zaměstnávat špičkové vědce, manažery a obchodníky, 

nejsou schopny plně monitorovat a využívat dostupné informace. Činnost těchto 

podniků komplikuje rostoucí počet a neustálé změny legislativních předpisů a chování 

velkých firem a obchodních řetězců, které prosazují dumpingové ceny.[12]

 

SWOT analýza malých a středních podniků 

Silnou stránkou malých a středních podniků je jejich pružná reakce na vývoj trhu 

a znalost lokálních trhů. Menší podniky dokáží rychleji přizpůsobovat pracovní sílu 

svým požadavkům. Vlastníci firmy i její zaměstnanci jsou více motivovaní k lepším 

výkonům. Na druhou stranu mají malé a střední podniky nedostatek zkušeností 

a znalostí managementu, zejména v oblasti marketingu a řízení. Drobní podnikatelé 

nejsou dostatečně vybaveni kapitálem, využívají zastaralé techniky, nemají dostatek 

finančních prostředků na ochranu vlastnických a průmyslových práv. Jejich výroba je 

energeticky náročná a produktivita práce nižší než průměr EU.  

Příležitostí pro malé a střední podniky je proniknutí na jednotný evropský trh, do 

východní Evropy či do Asie. Měly by více využívat podpůrných národních i unijních 

programů a zlepšit spolupráci s podniky, které mají společné zájmy. Největší hrozbou 

pro drobné podniky je vysoká konkurence velkých podniků a nedostatek pracovní síly 

s technickým a řemeslným zaměřením.  
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2.3 Rodinné podnikání 

2.3.1 Definice rodinného podniku 

Problematikou rodinných firem se zabývá prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA, 

z jehož knihy Rodinné podnikáni jsem čerpala informace.  

Rostoucí počet rodinných firem v České republice vede k častějším publikacím 

zabývajících se právě touto problematikou. Rodinné podniky jsou považovány za 

poměrně mladou disciplínou, ačkoliv se hojně objevovaly již v období před druhou 

světovou válkou. K jejich útlumu došlo v období totalitního režimu, kdy nebylo 

soukromé podnikání příliš vítané.  

Jednotná a obecně přijímaná definice rodinného podniku doposud neexistuje. 

Poprvé definovali rodinný podnik autoři Shanker a Astrachan pomocí tří následujících 

definic: 

• Široká definice: Rodinný podnik je takový, kde má rodina strategický vliv na 

další směřování podniku a kde existuje záměr stávajících vlastníků udržet podnik 

v rodině. 

• Středně široká definice: Rodinný podnik je takový, kde zakladatel či jeho 

potomci podnik řídí a mají nad ním vlastnickou kontrolu. 

• Úzká definice: Za rodinný podnik lze považovat takový podnik, kde se angažuje 

více rodinných generací, rodina podnik přímo řídí a vlastní a více než jeden člen 

rodiny v něm má významné manažerské postavení. 

Různé definice jsou používány v zemích, kde jsou rodinné podniky bohatě 

rozvinuty. Jednou z těchto zemí je Švýcarsko, kde je rodinný podnik určován podle 

vlivu rodiny na podnik. Rozhodující vliv na podnik má rodina v případě, že plně 

dominuje v jednom z rozhodujících faktorů, kterými jsou vlastní kapitál nebo členství 

ve statutárním orgánu, nebo pokud je menší vliv vyrovnáván odpovídajícím vlivem 

druhého faktoru. Rodina však musí mít podíl na vlastním kapitálu.  

2.3.2 Řízení rodinného podniku 

Řízení rodinného podniku může být organizováno dle následujících modelů: 

• Management vlastníků – veškeré vedoucí pozice ve vrcholovém managementu 

ovládají vlastníci (případně jediný vlastník) podniku. 
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• Management rodiny – na vrcholovém vedení rodinného podniku se podílí dva 

nebo více členů rodiny, přičemž není podstatné, zda všichni z nich mají 

majetkový podíl na podniku. 

• Management vlastníka s účastí externích manažerů - vlastníci podniku 

spolupracují na vedení s externími manažery, kteří stojí spíše v pozadí podniku. 

• Čisté řízení prostřednictvím externích manažerů – vlastnická a řídící funkce 

jsou od sebe naprosto odděleny. Vrcholový management je vybírán na základě 

kvalifikačních kritérií, rodina většinou zůstává pouze v pozici vlastníků. 

 

Podle složení vrcholového managementu a počtu zaměstnanců můžeme rozlišovat 

čtyři metody řízení. V podnicích s nízkým počtem zaměstnancům je vedoucí často 

považován zaměstnanci za kolegu. Ve velkých podnicích je kontakt mezi zaměstnanci 

a vedoucími téměř nepatrný.  

• Řízení metodou „Ukaž a pomáhej“ – Tato metoda je typická pro podniky do 10 

zaměstnanců, kde vedoucí úzce spolupracuje se zaměstnanci, je považován za 

jejich kolegu a řídící autoritu. 

• Řízení metodou „Jít příkladem“ – V důsledku většího množství úkolů a vyššího 

počtu zaměstnanců musí vedoucí část své pravomoci delegovat na nižší úroveň 

a je zaměstnanci považován za organizátora a autoritu s nejvyšší zodpovědností. 

Zároveň se zaměstnanci konzultuje obtížné věcné i osobní záležitosti. 

• Řízení metodou „Utváření konceptu“ – V případě většího podniku nemůže být 

samotný podnikatel přímým nadřízeným všech pracovníků. Řízení je více 

delegováno, vlastníci podniku již nemají přímý vliv na denní činnosti podniku. 

Přesto je dění v podniku ovlivňováno zažitými postupy, které zavedl již zakladatel 

podniku či jeho rodinní následovníci. 

• Řízení pomocí systémů – podniky s velkým množstvím zaměstnanců se 

vyznačují nepatrným vlivem jednotlivců a rostoucím vlivem systémů. Celý 

podnik je profesionalizován, vytrácí se rozdíl mezi rodinným a nerodinným 

podnikem a místo univerzálních zaměstnanců jsou požadováni zaměstnanci 

specializovaní.  

   22



 

2.3.3 Silné a slabé stránky rodinného podniku 

V rodinném podniku dochází k prolínání dvou systémů – rodiny a podniku. Oba 

systémy jsou tvořeny stejnými osobami, přesto však má každý z nich vlastní cíle, 

priority a očekávání. V rodinném systému jsou znatelné silné citové vazby, zatímco 

v podniku je zapotřebí racionality a profesionality. Proto je nutné v rodinných podnicích 

stanovit, do jaké míry se mohou oba systémy vzájemně prolínat, a vytvořit společné 

normy. 

Existuje mnoho vlastností rodinného podniku, které mohou být zároveň výhodou 

i nevýhodou. Například vzájemně se překrývající role mohou zvýšit loajalitu k firmě 

a vést k rychlejšímu rozhodování. Na druhé straně však může dojít v řízení podniku ke 

zmatkům a nevhodnému prolínání rodinných a podnikových záležitostí. Vzájemná 

znalost soukromého života může vést k lepší komunikaci a k takovým podnikatelským 

rozhodnutím, která podporují firmu, rodinu i vlastníky. U rodinných příslušníků to však 

může vyvolávat pocit, že jsou příliš úzce sledováni a připoutáni k podniku.  

Rodinné podniky se vyznačují následujícími silnými stránkami:  

• Vzájemná shoda mezi osobami – do podniku je přenášen systém rodinných 

hodnot. 

• Angažovanost – pocit sounáležitosti a vlastnictví podniku vyvolává u rodinných 

příslušníků větší angažovanost a větší úsilí o dosažení společného úspěchu. 

• Znalost – jedinečný způsob realizace činností se vyznačuje speciálními 

technologiemi a obchodním know-how.  

• Flexibilita – rodina je ochotna věnovat ve prospěch rozvoje podniku veškerý svůj 

čas a případně i část soukromých finančních prostředků. Díky rychlému 

rozhodování a snadné adaptaci na změny jsou rodinné podniky vysoce 

konkurenceschopné. 

• Dlouhodobý záměr – rodinné podniky často mívají dlouhodobou vizi svých 

obchodních cílů, čímž snižují rizika a umožňují lépe zvládat nepředvídatelné 

situace. Dlouhodobý záměr a ztotožnění vlastnictví a kapitálu je důvodem pro 

větší ochotu reinvestovat. 

• Stabilní kultura – vedoucí pracovníci zastávají svoji roli po dlouhé období, jsou 

personálně zainteresováni na úspěšném chodu podniku. Proto jsou rodinné 

podniky stabilnější než ostatní podniky. 
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• Rychlost rozhodování – jednotlivé pravomoci jsou jednoznačně definovány, 

rozhodovací proces je v kompetenci jedné, případně dvou klíčových osob. Proto 

může být rozhodnuto během krátkého časového období. 

• Blízkost lokálních trhů – rodinné podniky působí především na lokálních trzích, 

jejich znalost umožňuje pružnější reakci na potřeby zákazníků.  

• Hrdost a důvěryhodnost – členové rodinného podniku jednají s klienty se 

srdečnou pozorností, poskytují jim vysokou úroveň služeb. Jsou hrdí na svůj 

podnik. 

• Efektivita – rodinné podniky dokáží účinně využívat prostředky, které mají 

k dispozici, vykazují vyšší účinnost a rentabilitu.  

• Produktivita – díky většímu souladu cílů a díky úsilí o maximální rentabilitu 

rodinného kapitálu dosahují rodinné podniky vyšší produktivity. 

• Orientace na kvalitu – rodinné podniky se ztotožňují se svými produkty, proto 

kladou mimořádný důraz na vztah kvalita - cena. 

• Společensky odpovědné chování – rodinné podniky přispívají k rozvoji svého 

regionu – sponzorují místní občanské aktivity, chovají se ekologičtěji, dobře 

pečují o své zaměstnance aj. 

Slabé stránky rodinného podniku můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní 

slabé stránky vychází ze samotné podstaty těchto podniků a můžeme je dále členit na 

emocionální a podnikové.  

Zdrojem emocionálních tlaků jsou konflikty vyplývající z prolínání rodinného 

a podnikového systému. Mezi nejzávažnější emocionální problémy v rodinných 

podnicích patří nepřátelství mezi rodiči a dětmi (například rozpory mezi otcem 

a synem) a rivalita mezi sourozenci. V rodinných podnicích však mohou vzniknout 

i další psychodynamické problémy, například upřednostňování členů rodiny před 

externími zaměstnanci, syndrom rozmazleného dítěte, tendence k autokratickému stylu 

řízení, zneužívání značných výhod podniku jednotlivými členy rodiny, aniž by přispěli 

k jeho rozvoji, závist, žárlivost a další. Emocionální problémy je možné řešit pomocí 

strategického plánu, na jehož sestavení by se měli podílet všichni rodinní příslušníci, 

kteří se aktivně účastní provozování podniku. Účelem tohoto strategického plánu je: 

• zabývat se kritickými problémy, které řeší závazky rodiny vůči podniku, 

• vytvořit rodinnou radu, čímž vznikne prostor k projevům každého z členů rodiny, 

   24



 

• vyhotovit písemný dokument obsahující hodnoty a filozofii rodiny (rodinný 

protokol, rodinná ústava), 

• sledovat pokroky v rámci rodiny a zajišťovat náležitou komunikaci 

prostřednictvím pravidelných setkání. 

Podnikové problémy vychází z jednotlivých fází manažerského procesu (plánování, 

organizování, řízení a kontrola).  

Organizační činnost v sobě zahrnuje rozdělování úkolů, delegování pravomoci, 

stanovení optimální organizační struktury. V počátečních etapách podniku, kdy je 

objem prodeje malý a kontrolu nad podnikem vykonává pouze jediná osoba, je 

využívána vertikální hierarchie s centralizovanou mocí. S rozvojem a růstem podniku 

by mělo dojít k přechodu od vertikální k horizontální hierarchii a zároveň 

k decentralizaci moci a pravomocí na nižší úrovně. Problémem rodinných podniků často 

bývá neochota zakladatelů podniku přejít k této decentralizaci.  

Další překážkou brzdící růst a modernizaci podniku je financování. Rodinné 

podniky odmítají cizí kapitál s obavami, že by ztratily kontrolu nad podnikem. Nízká 

míra zadluženosti je důsledkem toho, že majitelé rodinného podniku ztotožňují rodinný 

systém s podnikovým. 

V rámci řízení rodinného podniku jsou klíčovými otázkami styl vedení, výběr 

zaměstnanců, jejich motivace, zvyšování jejich kvalifikace a systém odměňování. 

V počátečních fázích rodinného podniku uplatňuje zakladatel autokratický styl vedení. 

Vedoucí má potřebu mít vše pod svým dohledem nejen v rodině, ale i v podniku. Není 

ochoten postoupit svoji moc, autoritu a odpovědnost. Na druhou stranu dokáže sjednotit 

všechny zaměstnance a ostatní členy rodiny a motivovat je k dosažení cílů. Jedním 

z motivačních prvků je společná kultura, která je u rodinných podniků zřetelná. Tento 

styl vedení není vhodný ve fázi rozrůstání podniku, jelikož vlastník již není schopen 

stanovit společný cíl pro všechny. Nový styl vedení a procesy změn přichází společně 

s nástupem nové generace.  

Hlavním cílem motivace je rozvoj přirozené touhy zaměstnance podávat co 

nejlepší výkony. Mezi opatření podněcující motivaci patří systém sankcí a odměn, 

povzbuzování k vlastní iniciativě, delegování odpovědnosti a pravomoci, stanovení 

jasných a srozumitelných pracovních norem. Vedení podnik by mělo vypracovat 

promyšlené programy zaměřené na podporu motivace zaměstnanců, které se shodují 
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s cíly podniku. I v této oblasti je překážkou záporný postoj zakladatele k delegování 

moci, pravomoci a odpovědnosti a nedokonalá komunikace.  

V rámci výběru zaměstnanců dochází v rodinných podnicích k mylný domněnkám 

rodinných příslušníků, že samotný příbuzenský vztah je opravňuje k tomu, aby zastávali 

vedoucí funkci v podniku i bez potřebné odborné kvalifikace. Další ze slabých stránek 

rodinného podniku je snaha vytvořit rodinným příslušníkům takové podmínky, které mu 

nejlépe vyhovují. Takovéto citové záležitosti však patří do rodiny, nikoliv do podniku. 

Podnik by měl fungovat na základě smluvních vztahů a zaměstnanci (včetně rodinných 

příslušníků) by měli být motivováni k maximálnímu úsilí se zdokonalovat.  

Oblast odměňování je v rodinných podnicích často ovlivňována emocionálními 

konflikty a často se zde odráží rodinné vztahy. Charakteristickým projevem bývá ničím 

nepodložený systém hodnocení. Někteří rodinní příslušníci jsou odměňováni mzdami 

nižšími než běžní zaměstnanci, někteří jsou naopak přepláceni. Oba tyto případy však 

vedou k demotivaci a způsobují i nepřehlednost nákladů. Podnik by měl stanovit 

principy, které by byly platné jak pro členy rodiny, tak pro běžné zaměstnance. 

Rodinným příslušníkům by mohly být zvyšovány příjmy na základě vlastnických práv 

(například formou dividend).  

Kontrolní činnost navazuje na plánovací proces a v rámci ní jsou porovnávány 

dosažené výsledky s výsledky plánovanými. Mnoho rodinných podniků postrádá účinný 

plánovací systém a tudíž není možné provádět účinnou kontrolu.  

I tyto podnikové problémy by mohly být vyřešeny pomocí strategického plánu, 

který by podniku umožnil lépe analyzovat okolní prostředí, vyhodnotit jeho silné a slabé 

stránky a identifikovat jeho příležitosti a hrozby. Nedílnou součástí strategického plánu 

by měl být i plán managementu, který by měl obsahovat strukturu podniku, popis 

jednotlivých funkcí, systém hodnocení a odměňování, program školení, metody dozoru 

a kontroly a zdroje informací. Absence strategického plánování v rodinných podnicích 

může ohrožovat jejich dlouhodobou existenci. 

 

Vnější slabé stránky jsou takové, které podnik nemůže sám ovlivnit, přestože je 

občas může nepřímo kontrolovat. Tyto stránky snižují konkurenceschopné postavení 

podniku na trhu. Jedná se především o: 
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• záporný postoj veřejného mínění k rodinnému podnikání – rodinné podniky jsou 

často opomíjeny nátlakovými skupinami, které by mohly prosadit legislativní či 

daňové změny ve prospěch rodinných podniků, 

• negativní postoj investorů (peněžních ústavů) vůči rodinným podnikům, 

• daňovou politiku státu – současná daňová politika českého státu, konkrétně daň 

z převodu vlastnictví, komplikuje převod rodinného podniku na následující 

generaci. [3] 

2.4 Podnikatelský plán 

2.4.1 Definice podnikatelského plánu 

Nedílnou součástí založení a dalšího rozvoje podniku je zpracování 

podnikatelského plánu. Společně s promyšlenou strategií tvoří základ úspěchu každého 

podniku. Podnikatelský plán konkretizuje záměry podnikatele do budoucnosti. Je 

sestavován v období zakládání podniku i v průběhu jeho fungování – například při 

nákupu nového podniku, při uvádění nového výrobku na trh, v případě žádosti 

o finanční prostředky, v období přípravy investice.  

„Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující 

všechny klíčové vnější a vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti 

čí s fungováním existující firmy.“ [12]

Podnikatelský plán vychází z podnikatelského záměru a slouží podnikateli pro jeho 

rozhodování. Měl by odpovědět na následující tři otázky: kde jsme, kam se chceme 

dostat a jak se tam dostaneme. Napomáhá podniku k porovnání jeho plánu a reality 

a pokud se liší, umožňuje identifikovat, kde se liší, v jaké míře a proč. Podnikatelský 

plán slouží také k plánování předpokládaných příjmů a výdajů. Podnik díky němu může 

předpokládat, jak se bude vyvíjet budoucí situace a případně včas reagovat na změny 

a s nimi spojená rizika.  

Podnikatelský plán je vyžadován externími institucemi, které na jeho základě 

analyzují schopnost podniku realizovat své záměry, připravenost ucházet se o některou 

z podpor a nesledně rozhodují, zda podniku poskytnou potřebný kapitál. Poskytovateli 

kapitálu jsou vedle státních institucí a bank rovněž soukromé a investiční osoby. 
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Aby podnikatelský plán zvýšil svoji atraktivitu v očích externích subjektů a aby byl 

lépe srovnatelný s jinými podnikatelskými plány, měly by být při jeho zpracování 

dodržovány obecně platné zásady. Mezi ně patří: 

• srozumitelnost (jednoduché vyjádření, nekomplikované věty, grafické a číselné 

podklady), 

• logika (návaznost myšlenek a skutečností, data podložená fakty, neprotichůdná 

tvrzení), 

• uvážená stručnost (zahrnutí veškerý základních faktů, ale ne příliš rozsáhlý text), 

• pravdivost a reálnost 

• respektování rizika. 

V podniku je třeba vypracovávat i další plány, které mohou být součástí 

podnikatelského plánu a které z podnikatelského plánu vychází. Jedná se 

o marketingové, výrobní, organizační, finanční, počítačové plány, plány řízení kvality, 

plány výzkumu a vývoje. 

Rozsah a propracovanost podnikatelského plánu závisí na účelu, pro který je 

sestavován, a na velikosti podniku. Rozdílný rozsah mají podnikatelské plány výrobních 

podniků a podniků zaměřených na provozování služeb, podniků nabízejících své zboží 

na spotřebitelském nebo na průmyslovém trhu. Na komplexnost podnikatelského plánu 

má rovněž vliv velikost trhu, konkurence a růstový potenciál.  

Samotnému sestavení podnikatelského plánu předchází sběr informací. Pouze na 

základě dostatečného množství kvalitních informací může podnikatel učinit správná 

rozhodnutí. V současné době, kdy jsou vysoce rozvinuté informační technologie, mají 

i malé a střední podniky k dispozici mnoho informací v elektronické podobě.  

2.4.2 Struktura podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu není pevně stanovena, každý podnik jej sestavuje 

dle individuálních potřeb. I přes velké rozdílnosti v obsahu podnikatelských plánů však 

existují části, které se vyskytují téměř ve všech plánech. 

Mezi základní části podnikatelského plánu patří: 

• Titulní strana - Na titulní straně by měl být uveden název a sídlo podniku, jména 

podnikatelů a kontakty, popis podniku a povaha podnikání. 

• Obsah - Obsah podnikatelského plánu je určen především pro čtenáře, jelikož jim 

umožní snazší vyhledávání informací a rychlejší orientaci v dokumentu. 
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• Exekutivní souhrn -  V exekutivním souhrnu by měly být shrnuty základní 

informace, které budou v následujících částech plánu podrobněji rozpracovány. Čtenář 

by zde měl být seznámen se základní myšlenkou podnikatelského plánu, se silnými 

stránkami a s očekáváními podniku, s předpokládaným výhledem na několik let. Na 

jeho základě se čtenáři (investoři) rozhodují, zda se budou podnikatelskému plánu 

věnovat detailněji.  

• Všeobecný popis podniku - Popis podniku většinou začíná informací 

o dosavadní existenci firmy. Měl by obsahovat datum založení, sídlo firmy, vlastnickou 

strukturu, představení hlavního produktu a dosažených úspěchů. Zde uvedené informace 

by měly být pravdivé a doložitelné. Může zde být popsána historie podniku společně 

s jeho hospodářským vývojem. Je zde definována strategie podniku, tj. dlouhodobé cíle, 

způsoby jejich dosažení a dostupné zdroje. 

• Analýza současného stavu podniku a jeho okolí - Podnik by měl zanalyzovat 

svoji situaci a prostředí, jež ho obklopuje, aby lépe poznal své příležitosti a aby mohl 

rychleji reagovat na potenciální hrozby. Kompletní analýzu společnosti může provést ve 

čtyřech krocích. 

1) Analýza obecného okolí. 

Tato analýza zkoumá obecné faktory okolního prostředí, na které musí podnik 

reagovat. Pro tuto analýzu je možné využít například metodu SLEPT, jež zkoumá 

sociální, legislativní, ekonomickou, politickou a technologickou situaci.  

2) Analýza oborového okolí. 

Zjistit stav oborového okolí může podnik pomocí Porterova modelu pěti sil, který 

zkoumá 5 faktorů determinující strategické postavení podniku na trhu: 

► úroveň a rivalita konkurence v daném oboru, 

► existence substitutů daného produktu,  

► existujíce bariéry pro vstup nových firem do daného oboru (hrozba vstupu 

nových konkurentů), 

► vyjednávací síla zákazníků (pozice odběratelů), 

►  vyjednávací síla dodavatelů (pozice dodavatelů). 

3) Analýza vnitřní situace firmy. 

V této části jsou analyzovány podstatné oblasti týkající se samotného podniku. 

Hlavní faktory ovlivňující úspěch podniku můžeme shrnout pomocí metody 

   29



 

„7S faktorů“, kde jsou zkoumány následující faktory: strategie, organizační struktura, 

informační systémy, styl řízení, spolupracovníci, schopnosti, sdílené hodnoty. 

Pro zjednodušení je možné použít analýzu cílů, zdrojů a schopností (hmotné 

a nehmotné zdroje, finanční zdroje, lidské zdroje, materiálně-technické zdroje). 

Do analýzy interních faktorů patří i analýza výrobkového portfolia, kterou můžeme 

provést pomocí tzv. Boston Consulting Group Business matice, a finanční analýza. 

Základy těchto analýz zde mohou být pouze stručně uvedeny a následně detailněji 

rozebrány ve výrobním, případně ve finančním plánu. 

4) SWOT analýza. 

SWOT analýza sumarizuje výsledky předchozích dílčích analýz a pomáhá 

identifikovat silné (Strengths) a slabé stránky podniku (Weaknesses), jeho příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats). 

 

• Výrobní plán - Výrobní plán obsahuje popis produktů, které podnik nabízí nebo 

v budoucnosti hodlá nabízet, a zachycuje celý výrobní proces. V případě výrobního 

podniku by zde měl být uveden popis potřebných strojů a zařízení, používané materiály 

a jejich dodavatelé. Obchodní firma by zde měla sepsat informace o nákupu zboží 

a služeb a o skladovacích prostorách. Podnik poskytující služby by se zde měl zabývat 

procesem poskytování služeb. Pokud podnik realizuje část své výroby formou 

subdodávek, měly by zde být uvedeny i informace o těchto subdodavatelích. 

• Marketingový plán - Marketingový plán popisuje způsoby distribuce, oceňování 

a propagace. Dále zde může být zahrnuta analýza trhu, plánování prodeje a obratu. 

Tento plán bývá pro potencionální investory nejdůležitější částí celého podnikatelského 

plánu, jelikož podle něho mohou posoudit pravděpodobnost úspěchu projektu. 

Marketingový plán bývá sestaven na základě metody marketingového mixu 4P, kde 

jsou zkoumány čtyři základní marketingové oblasti – produkt, cena, propagace a místo. 

Podniky poskytující služby mohou tento mix rozšířit o další dvě oblasti – lidé a procesy.  

• Organizační a personální plán - Organizační plán popisuje formy vlastnictví 

podniku a jeho organizační strukturu. Nalezneme zde informace o managementu 

podniku, o klíčových zaměstnancích, jejich vzdělání a zkušenostech. Je zde stanovena 

nadřízenost a podřízenost vedoucích. Pasáž personalistiky by měla zahrnovat počet 

a kvalifikační strukturu zaměstnanců, systém odměňování a kvalifikace pracovníků 
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a nároky kladené na jednotlivé pracovní pozice. Je vhodné zmínit zde i situaci na 

regionálním trhu práce.  

• Finanční plán - Pomocí finančního plánu podnik zjišťuje ekonomickou reálnost 

záměru a objem potřebných investic. Zabývá se třemi základními oblastmi: 

► předpokládanými příjmy a výdaji s výhledem minimálně na tři roky, 

očekávanými tržbami a kalkulovanými náklady, 

► vývojem hotovostních toků v následujících třech letech, 

► odhadem rozvahy. 

Výstupy finančního plánu potom tvoří plánový výkaz zisků a ztrát, plán peněžních 

toků a plánovaná rozvaha, které musí být reálně podloženy dílčími plány.  

Finanční plán by měl přesvědčit externí subjekty o dlouhodobé prosperitě 

podnikatelského záměru a o příznivém vývoji finanční situace podniku. K tomu slouží 

množství poměrových ukazatelů, například ukazatele rentability, likvidit, zadluženosti 

a aktivity. 

• Hodnocení rizik - V této části by měla být popsána největší rizika, která ohrožují 

činnost podniku. Tato rizika mohou vyplývat například z reakcí konkurence, ze slabých 

stránek podniku, z technologického vývoje či z legislativních norem a zákonů. Veškerá 

rizika by měla být důsledně analyzována, klasifikována a následně by měly být 

stanoveny strategie a opatření pro jejich eliminaci.  

• Přílohy - V příloze mohou být uvedeny jakékoliv informační materiály, které 

nebyly zahrnuty do samotného textu podnikatelského plánu. Je zde možno uvést výpisy 

z rejstříků (obchodního, trestního,…), životopisy osob, fotografie, výkresy, výsledky 

průzkumů, finanční podklady (výkazy zisků a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow), 

smlouvy, certifikáty a další dokumenty, na které je v textu podnikatelského plánu 

odkazováno. [4][12] 

2.5 Agroturistika 

2.5.1 Agroturistika jako součást cestovního ruchu 

Odvětví cestovního ruchu, jehož součástí agroturistika je, patří mezi nejvýznamnější 

součásti národního i světového trhu. Cestovní ruch je největším zaměstnavatelem 

a jedním z nejvýnosnějších odvětví světové ekonomiky. Výší obratu a rozsahem své 
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činnosti zaujímá cestovní ruch po obchodu s ropou a automobilovém průmyslu třetí 

místo.  

V současnosti se objevují nové formy cestovního ruchu, které upřednostňují šetrnost 

a ohleduplnost vůči přírodě, životnímu prostředí, vůči kulturnímu a historickému 

bohatství a ohleduplnost ve vztazích mezi lidmi. Tyto formy jsou souhrnně nazývány 

„zelený cestovní ruch“. Odlišnosti zeleného cestovního ruchu a cestovního ruchu ve 

městech, v turistických centrech anebo v letoviscích jsou zachyceny v tabulce (Tab. 1). 
Cestovní ruch ve městech, v turistických 

centrech, v letoviscích Zelený cestovní ruch 
Málo otevřeného prostoru Hodně otevřeného prostoru 
Sídla s více než 10 tisíci obyvatel Sídla s méně než 10 tisíci obyvatel 
Husté osídlení Řídké osídlení 
Prostředí tvořené stavbami Přírodní prostředí 
Mnoho aktivit pod střechou Mnoho aktivit v plenéru 
Hustá infrastruktura Slabá infrastruktura 
Silná základna zábavních podniků a obchodů Silná základna pro individuální činnost 
Velké podniky Malé podniky 
Firmy celostátních nebo nadnárod. vlastníků Firmy vlastněné místními podnikateli 
Do CR zapojeno mnoho lidí na plný úvazek Do CR zapojeno mnoho lidí na částeč. úvazek 
Žádné zapojení zemědělství či lesnictví Určité zapojení zemědělství či lesnictví 
Soběstačné turistické zájmy Turistika podporuje jiné zájmy 
Pracovníci bydlívají daleko od pracoviště Pracovníci bydlí často blízko pracoviště 
Vliv sezónních činitelů je vzácný Vliv sezónních činitelů je častý 
Velký počet návštěvníků a turistů Málo návštěvníků a turistů 
Profesionální řízení Neprofesionální řízení 
Kosmopolitní atmosféra Lokální atmosféra 
Mnoho moderních budov Mnoho starších budov 
Etika rozvoje nebo růstu Etika konzervatizmu a limitování růstu 
Obecný dopad Specializovaný dopad 
Rozsáhlý marketing Zúžený marketing 
Tab. 1. Protikladné rysy městského cestovního ruchu, turistických center, letovisek a zeleného 

cestovního ruchu. [10] 

Zelený cestovní ruch je zaměřen především na volnou krajinu, na méně osídlené 

oblasti a je charakterizován touhou návštěvníků po splynutí s přírodou. Jedná se 

o cestovní ruch s aktivní náplní, který respektuje a chrání přírodu. Mezi aktivity, které 

jsou nejčastěji provozovány v rámci dovolené na venkově, patří jízda na koních, pěší 

turistika, horolezectví, jízda na kanoi či na vorech, myslivost, lyžování na běžkách, 

rybolov, návštěva venkovských slavností a tradic. Cestovní ruch na venkově má 

rostoucí potenciál. Jeho nabídka roste a zároveň rostou i nároky na jeho provozování. 

Jsou kladeny vyšší nároky na kvalitu, pro tuto oblast podnikání se rozrůstá množství 

předpisů a doporučení. Profesionální a inovativní přístup se stává samozřejmostí. 
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Zelený cestovní ruch můžeme rozdělit na dvě skupiny – ekoturistiku a venkovský 

cestovní ruch.  

Pod pojmem ekoturistika je zahrnut cestovní ruch zaměřený na poznávání přírody, 

především přírodních rezervací, národních parků, chráněných krajinných oblastí 

a dalších přírodních krás. Je charakteristický vysokou mírou odpovědnosti 

a ohleduplnosti návštěvníků vůči přírodě a její ochraně.  

Venkovský cestovní ruch se rozvíjí mimo oblasti rekreačních a turistických center, 

mimo oblast městského osídlení. Naopak zahrnuje pobyty ve vesnickém prostředí, které 

jsou často spjaty se zemědělstvím a životem na venkově. Zájem o rekreaci na venkově 

se objevil již devatenáctém století jako reakce na stres a znečištění rodících se 

průmyslových měst a aglomerací. Venkovský cestovní ruch má mnoho podob, z nichž 

nejčastějšími jsou vesnická turistika, agroturistika, ekoagroturistika, chataření 

a chalupaření. 

Vesnická turistika je bezprostředně spjatá s přírodou a krajinou venkova. Její náplní 

jsou individuální rekreační aktivity, které využívají atraktivity konkrétního 

venkovského prostředí (louky, lesy, rybníky, řeky, místní řemesla, folklór). Návštěvníci 

jsou ubytovávání v komerčních ubytovacích zařízeních, v rekreačních chatách či 

chalupách, v soukromí nebo v kempech. Maximální ubytovací kapacita jednoho objektu 

činí 40 lůžek nebo 10 pokojů, v případě kempu nesmí stany či karavany přesáhnout 

počet 25 objektů nebo 50 osob. Pro hosty jsou připraveny různé doprovodné programy. 

Může se jednat o sportovní či kulturní činnosti, o ukázky tradičních řemesel a další.  

Agroturistika je obdobou venkovské turistiky, je však specifická přímým vztahem 

k zemědělským pracím nebo usedlostem se zemědělskou funkcí. Je provozována 

podnikateli v zemědělské prvovýrobě jako vedlejší, doplňková činnost sloužící k získání 

dodatečných finančních prostředků s tím, že zemědělská výroba by měla být činností 

dominantní. Jedná se o cestovní ruch na zemědělských farmách, případně v objektech 

středních či větších zemědělských podniků. Podstatným znakem agroturistiky je 

spolužití hostů s farmářskou rodinou.  

Ekoagroturistika zahrnuje pobyty na ekologicky hospodařících farmách, které 

vyrábí vlastní bioprodukty a které se nachází ve zdravotně příznivém životním 

prostředí.  
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Chataření a chalupaření se v České republice rozvinulo po druhé světové válce, 

zejména v období kolektivizace. Jedná se o chatové osady, které jsou lokalizovány 

mimo vesnici, případně o rekreační objekty na samotě. Chalupaření a chataření často 

není občany vnímáno jako forma cestovního ruchu. Tato zařízení však plní rekreační 

funkci a umožňují účelné využití volného času. 

Z hlediska druhového členění cestovního ruchu spadá agroturistika jako 

součást venkovské turistiky do tzv. rekreačního cestovního ruchu, který je zaměřen 

především na odpočinek, regeneraci tělesných a duševních sil člověka. [6]

Agroturistika je odvětví cestovního ruchu, pro které jsou v České republice vhodné 

podmínky a které se stále rozvíjí. Rostoucí poptávka po venkovské turistice a zároveň 

pokles zájmu o masovou turistiku je způsoben především zvýšeným sociálním tlakem, 

kterému jsou lidé v důsledku zrychlujícího se životního stylu vystavováni. Ve svém 

volném čase se stále více osob navrací k přírodě, kde nachází klid a zdravé prostředí. Ve 

velké míře na venkov přijíždějí hosté z průmyslově vyspělých zemí, v posledních letech 

narůstá počet tuzemských klientů z velkých měst. V ČR prozatím není tento způsob 

trávení dovolené tak oblíbený jako v některých evropských zemích – Německu, 

Nizozemí, Maďarsku.  

Následující informace jsem čerpala z děl doc. Ing. Marie Pourové, CSc. 

a místopředsedkyně Svazu venkovské turistiky Ing. Marie Stříbrné, které se 

problematikou agroturistiky zabývají.  

2.5.2 Ubytovací zařízení v agroturistice 

Jako turistická ubytovací zařízení jsou označována zařízení, která poskytují 

přechodné ubytování pro turisty. Podle druhů se ubytovací zařízení dělí do kategorií, 

podle vybavení a úrovně poskytovaných služeb do tříd. Třídy se označují hvězdičkami. 

Název, kategorie a třída ubytovacího zařízení musí být trvale a zvenčí viditelně 

označeny. 

Typický charakter venkovské turistiky předurčuje povahu a kategorii ubytovacích 

zařízení. Jedná se o decentralizované ubytování s omezenou kapacitou, komorním až 

téměř rodinným zázemím. Hostitelé mívají pochopení pro individuální aktivity turistů 

a ohleduplný vztah k přírodě. Hosté se mohou volně pohybovat po zemědělské usedlosti 

a seznamovat se se vším, co se zde nachází – domácí a hospodářská zvířata, stroje, 

nemovitosti.  
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Agroturistika může být provozována samostatně hospodařícím rolníkem nebo 

jiným zemědělským subjektem. Samostatně hospodařící rolník jako fyzická osoba 

poskytuje ubytování turistům přímo na zemědělské usedlosti (rodinné farmě) nebo 

v rekreačních objektech (chaty, sruby, chalupy), které vlastní či užívá. Nejčastější 

formou stravování bývá vlastní kuchyně, případně je v ubytování (do 10 lůžek) 

zahrnuta snídaně. Kompletní stravovací služby jsou řemeslnou živností a proto by 

musela být prokázána odborná způsobilost. Je-li provozovatelem agroturistiky větší 

podnikatel (právnická osoba), jsou hosté ubytováváni v rekreačních objektech, hotelích 

či v penzionech. V hotelích a penzionech je většinou zajištěno celodenní stravování 

formou bufetu či restaurace. Aby bylo zamezeno většímu soustředění turistů v daném 

místě, je limitovaná ubytovací kapacita těchto objektů. Maximální kapacita ubytovacího 

zařízení může být do 35 osob. Velikost kempu je omezena na maximální počet 20 

kempovacích míst. Certifikační úřad však může udělit výjimku. [6]

Pro provozování agroturistiky je velmi důležitý standard ubytovacích služeb, který 

určuje kvalitu poskytovaných služeb, investiční náročnost zřizování a provozování 

ubytovacího zařízeni a následně i cenovou relaci za poskytované služby. K 31. prosinci 

1993 byly zrušeny veškeré oborové normy. Pro ubytovací zařízení a služby na venkově 

zpracovaly Svaz venkovské turistiky spolu s Evropským centrem pro ekoagroturistiku 

(ECEAT CZ), Klub českých turistů, Kempy a chatové osady ČR - Živnostenské 

společenstvo a sekce cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj doporučení 

o ubytovacím standardu. Doporučený standard ubytovacích služeb má svá certifikační 

pravidla, podrobné prováděcí předpisy a označení (logo). Certifikaci provádějí 

jednotlivá profesní zájmová sdružení, která zároveň ručí za kvalitu nabízených služeb 

a provádějí kontroly dodržování kvality poskytovaných služeb. Za ubytování 

v soukromí ručí Svaz venkovské turistiky, za ubytování v kempech a chatových osadách 

ručí živnostenské společenstvo Kempy a chatové osady ČR, za ubytování v turistických 

ubytovnách ručí Klub českých turistů. Certifikaci provádějí sdružení pro své členy 

i nečleny. Certifikovaná zařízení jsou propagována Českou centrálou cestovního ruchu 

na veletrzích a výstavách cestovního ruchu v ČR i v zahraničí. 
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Obr. 1. Loga certifikačních společností Svaz venkovské turistiky a Evropské centrum pro 

ekoagroturistiku 

 

Ubytováním v soukromí se rozumí turistické ubytování ve stavbách, které 

vzhledem ke svému specifickému charakteru neodpovídají svým vymezením 

jednotlivým kategoriím ubytovacích zařízení dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Ubytování 

v soukromí se člení na ubytování v obytných místnostech objektů a na pronájem 

samostatných objektů (chaty, sruby, chalupy a rekreační domky, byty) včetně pronájmu 

přilehlých pozemků za účelem stanování, kempování. Ubytování v soukromí se na 

základě splnění požadavků doporučeného standardu a podrobného prováděcího předpisu 

v požadovaném rozsahu člení do čtyř tříd, které se značí čtyřmi, třemi, dvěma či jednou 

hvězdičkou. 

Certifikaci ubytování v soukromí provádí z pověření Ministerstva pro místní rozvoj 

Svaz venkovské turistiky. Pro dosažení certifikátu je vyžadováno dosažení stanoveného 

procenta z maximálního počtu bodů. Vždy musí být splněno závazné minimum. Splnění 

požadavků standardů je kontrolováno při vstupní a následné kontrole. Minimální 

požadavky a nezávazná doporučení na ubytování v soukromí dle Svazu venkovské 

turistiky jsou uvedeny v příloze (Příloha 2). [10][27]

2.5.3 Doprovodné aktivity 

Doprovodné aktivity zvyšují atraktivnost nabízených služeb a spoluutváří celkový 

produkt cestovního ruchu. Doprovodný program může tvořit: 

► stravování – tradiční strava venkova, biopotraviny, místní speciality 

(vzhledem k náročným legislativním předpisům není doporučováno 

poskytovat celodenní stravování na rodinných farmách), 

► zemědělské činnosti – volný pohyb na farmě, výpomoc na farmě, v lese, při 

senoseči, žních, krmení hospodářských zvířat, zpracování ovoce a zeleniny, 

ochutnávka domácích produktů a další, 
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► projížďky na koních a jezdecké školy – výuka jízdy na koni, projížďky 

bryčkou či kočárem, 

► lov zvěře a rybaření, 

► houbaření, sběr lesních plodů, 

► letní a zimní sporty – pěší turistika, cykloturistika, koupání, sjezdové či 

běžecké lyžování, bruslení, sáňkování, apod, 

► řemesla – ukázky tradičních řemesel (mlýny, kovárny, sklářské hutě, 

krajkářství, bednářství, výroba nábytku), prohlídky zprovozněných 

historických objektů (železnice, lihovary, pivovary, větrné a vodní mlýny), 

► ostatní doprovodné programy – pamětihodnosti (hrady, zámky, muzea,…), 

přírodní zvláštnosti (krasové jeskyně, výskyt vzácných rostlin, obory se 

vzácnou zvěří), místní zvyklosti, národopisné tradice. [6] 

2.5.4 Legislativní předpisy důležité pro podnikání v agroturistice 

Pro provozování agroturistiky nebyl doposud vydán žádný speciální legislativní 

předpis. Provozovatelé se musí řídit řadou zákonů a nařízení, která upravují dílčí oblasti 

související s agroturistikou. Legislativní předpisy důležité pro provozní agroturistiky 

jsou uvedeny v příloze (Příloha 1). Legislativa je v současné době natolik obsáhlá, že je 

otázkou, zda je v silách jednotlivce se s ní seznámit a dodržovat, aby nedocházelo 

k jejímu porušování a tím i k vystavení nebezpečí platit enormně vysoké pokuty (ta by 

mohla vést až k úplné likvidaci malé firmy). 

2.5.5 Systém služeb pro podnikatele v agroturistice 

Politika cestovního ruchu spadá v České republice do kompetence Ministerstva pro 

místní rozvoj, některá opatření a návrhy týkající se cestovního ruchu jsou navíc 

stanovena ve strategických dokumentech jiných sektorových politik, například 

v dokumentech regionální politiky, politiky životního prostředí či politiky zemědělství. 

Veřejnou podporu, dotace a další služby na rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky je 

proto možné čerpat z více zdrojů.  

Na podporu cestovního ruchu vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj 

Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 – 2013, 

která vznikla v souladu s mezinárodními dokumenty. Koncepce je založena na základě 

4 priorit – podpora tvorby konkurenceschopných národních a regionálních produktů 

CR, podpora budování a zkvalitňování infrastruktury a služeb CR, marketingová 
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podpora CR a rozvoj lidských zdrojů, podpora budování a vytváření organizační 

struktury CR.  

Základním zdrojem veřejné finanční podpory CR je sedm regionálních operačních 

programů. Všemi regionálními operačními programy se prolínají čtyři společné 

specifické cíle, z nichž jeden se přímo zaměřuje na rozvoj cestovního ruchu v daném 

regionu. 

Program rozvoje venkova pro období 2007 – 2013 (Ministerstvo zemědělství) 

umožňuje podnikatelům v cestovním ruchu na venkově ucházet se o finanční podporu 

zejména v rámci tzv. „osy III“ s názvem „Kvalita života ve venkovských oblastech 

a diverzifikace hospodářství venkova“. Prioritou je vytvořit pracovní místa a zajistit 

vyšší příjmovou úroveň obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit na venkově. 

Patří sem opatření „Tvorba pracovních příležitostí“ a podopatření „Diverzifikace 

činností nezemědělské povahy“, „Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje“ 

a „Podpora cestovního ruchu“. Podpora je určena na vybudování rekreační 

infrastruktury a rekreačních zařízení a na vybudování rekreační infrastruktury pro 

malokapacitní ubytování, včetně stravování a rekreačních zařízení. Dotace na tyto 

aktivity činí až 60 % celkových způsobilých výdajů pro malé podniky v závislosti na 

regionu, ve kterém sídlí. Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 

korun. Projekty jsou ze 75 % financovány ze strukturálních fondů EU a z 25 %  

z rozpočtu České republiky. 

V rámci Programu rozvoje venkova je možné využít i podpory iniciativy „Leader“, 

jejíž podstatou je vytváření místních akčních skupin, které jsou založeny na partnerství 

veřejného a soukromého sektoru v dané lokalitě. Tyto skupiny vytváří a realizují 

společné rozvojové strategie.  

Finanční prostředky ve formě grantů a dotací na podporu venkovské turistiky může 

podnikatel získat od příslušného kraje, ve kterém sídlí. Existují i programy mezinárodní 

spolupráce (např. Česko-Slovensko, Česko-Rakousko, Česko-Bavorsko a další). 

Systém různých služeb a informací nabízí podnikatelům v agroturistice 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, kraje, regiony, obce, 

Czech Tourism, ECEAT, Svaz venkovské turistiky, Svaz obchodu a CR ČR, Sdružení 

podnikatelů v pohostinství a CR (HO.RE.KA), Agentura pro regionální rozvoj, 

EURO-INFO-Centrum a další. 
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2.5.6 Marketing v agroturistice 

Rychlé změny, ke kterým dochází v celém odvětví cestovního ruchu, zvyšují 

význam marketingu v procesu řízení podniku. Cestovní ruch je nucen zavádět nové 

služby, lépe poznávat zákazníky a lépe volit cílové trhy. Jelikož agroturistiku provozují 

především drobní podnikatelé, kteří dříve marketing považovali za luxus, není zde 

marketing na tak vysoké úrovni jako v jiných odvětvích. S rostoucí konkurencí 

a s rozvojem nových technologií však dochází k výraznému rozvoji. Podnikatel musí 

umět reagovat na změny na trhu, na nové trendy a stále náročnější požadavky 

zákazníků. I malí zemědělští podnikatelé dnes vypracovávají marketingové koncepce, 

ve kterých se orientují na zákazníka a na uspokojování jejich potřeb a přání.  

Aby podnikatel dosáhl požadované reakce na cílovém trhu, využívá marketingové 

nástroje (tzv. marketingový mix). Základní marketingová koncepce „4P“ (produkt, 

cena, místo a propagace) je v oblasti cestovního ruchu rozšířena o další nástroje – lidé, 

balík služeb, programová specifikace a spolupráce. 

1. Produkt (Product) 

Produktem v agroturistice jsou převážně služby, případně soubor služeb, mohou 

jím však být i výrobky (např. domácí produkty). Produkt tvoří jádro produktu, základní 

produkt a rozšířený produkt (viz. Obr. 2). Jádro produktu zahrnuje základní služby, 

které je možné zákazníkovi nabídnout a které motivují zákazníka k nákupu produktu. 

Základní produkt doplňuje jádro produktu a  popisuje kvalitu produktu, jeho rysy 

a stylovost. Pomocí něho se podnikatel odlišuje od konkurence a rychleji reaguje na 

přání klientů. Rozšířený produkt představuje další výhody, které zvyšují atraktivnost 

produktu. 

Struktura produktu 

Jádro produktu 

Základní produkt 

Rozšířený produkt 

Ubytování 
Stravování 

Dopravní služby 

Vybavení ubytovacího zařízení 

Okolní prostředí, krajina 

Výpomoc na farmě 
Doprovodné aktivity 

Programy pro děti 

Psí boudy pro psi zákazníků 

Výhodné způsoby placení 

Některé služby zdarma 

Slevy při včasné rezervaci pobytu 

Směnárenské služby 

Kurzy pod vedením instruktorů 

 
Obr. 2. Struktura produktu agroturistiky [6] 
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2. Cena (Price) 

Cena je významný nástroj konkurenčního boje a ovlivňování trhu. Ve sféře 

cestovního ruchu má obchodní, informativní a propagační funkci. Cena není 

stanovována pouze pro jednu určitou službu, nýbrž pro celý balík služeb z různých 

odvětví. Je ovlivněna především náklady, pružností poptávky, povahou konkurence, 

podnikovými cíli, objemem prodeje a životním cyklem produktu. Ceny mohou být 

diferencovány podle segmentace klientely nebo podle fáze životního cyklu, kde se 

produkt nachází. Často jsou využívány psychologické ceny, jednotné ceny typu „all 

inclusive“ nebo klubové ceny. 

V rámci cenové politiky jsou často uplatňovány cenové slevy a cenová zvýhodnění 

(např. mimo sezónu, při hromadné účasti, stálým klientům, při včasných objednávkách, 

při objednávkách na poslední chvíli a další). 

3. Místo (Place) 

Nástroj místo zahrnuje nejen lokalizaci podnikatelského subjektu, ale i distribuční 

kanály. Pro služby je charakteristické, že je lze na rozdíl od výrobků realizovat pouze 

v místě jejich produkce.  

Distribuce služeb může být přímá či nepřímá. Při přímé distribuci provozovatel 

agroturistiky sám informuje zákazníky o své nabídce. Tato forma distribuce je 

podporována rozvojem internetu, kdy i malí podnikatelé mají možnost osobní 

prezentace na internetu prostřednictvím vlastních webových stránek, rychlejší 

komunikace přes e-mail a přístup k velkému množství informací.  

V případě nepřímé distribuce podnikatelský subjekt využívá služeb 

zprostředkovatelů cestovního ruchu, kterými mohou být cestovní agentury, cestovní 

kanceláře, touroperátoři, smluvní manageři, apod. Kvalitní a efektivní distribuce je 

v současné době možná i díky propojení podniku s rezervačními distribučními 

marketingovými systémy (např. GALILEO, AMADEUS) 

4. Propagace (Promotion) 

 Propagace jako marketingová komunikace je nástroj, pomocí něhož se podnikatel 

snaží oslovit různé segmenty trhu, informovat současné i potenciální zákazníky, 

vzbuzovat zájem o produkt cestovního ruchu, stimulovat spotřebitele ke koupi 

a přesvědčit je o koupi. Hlavním cílem propagace je zvýšení poptávky a dosažení zisku.  

V obecné teorii marketingu se jako hlavní komunikační nástroje uvádí reklama 

a propagace, osobní prodej, podpora prodeje a public relations. 
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Reklama a propagace je placená forma neosobní prezentace produktu v médiích. 

V cestovním ruchu je rozlišována spotřebitelská reklama, která je zaměřena na koncové 

zákazníky, a obchodní reklama, která je zaměřena na zprostředkovatele služeb CR. 

K základním propagační materiálům patří nabídkové katalogy, tištěná a vysílaná 

reklama v médiích, internetové stránky, letáky, plakáty, pohlednice, videa a další. Tyto 

materiály by měly být vhodně rozmístěny v příslušném místě, v informačních centrech 

i ve vzdálenějších místech, která navštěvují potenciální klienti. Vzhledem 

k nehmotnému charakteru služeb hrají významnou roli pozitivní hodnocení spokojených 

zákazníků. 

Osobní prodej je realizován prostřednictvím přímého či telefonického rozhovoru 

prodejce s perspektivními zákazníky. Tento způsob komunikace s sebou nese vysoké 

náklady, prezentace je šita na míru individuálních potřeb klienta. Ve sféře cestovního 

ruchu využívají osobní prodej především větší společnosti - ubytovací zařízení s vyšší 

ubytovací kapacitou, letecké společnosti a agentury pro propagaci cestovního ruchu.  

Podporou prodeje jsou krátkodobé podněty, které mají motivovat konečné 

zákazníky i mezičlánky v distribučních cestách ke zvýšenému nákupu produktu. Do této 

skupiny spadají mimo jiné kupóny na redukci cen uvedených služeb, snížení cen při 

zavádění nových služeb, nadstandardní vybavení ubytovacích zařízení (vnitřní doplňky 

v pokojích), bezplatná nabídka vzorků, seznamovací zájezdy nebo zájezdy typu „all 

inclusive“. 

 Hlavní snahou public relations je vytvořit, udržovat a rozvíjet pozitivní vnímání 

firmy ve společnosti. Jedná se o udržování pozitivní prezentace i o zvládání negativní 

publicity. Při poměrně nízkých nákladech může subjekt oslovit širokou veřejnost. Tento 

prvek komunikačního mixu je možno dále rozdělovat na vlastní public relations (např. 

tiskové besedy, konference, interview, vlastní tiskoviny, exkurze), veletrhy a výstavy 

a sponzorování. Moderními nástroji public relations jsou videokonference, satelitní 

konference, internet a teletext. 

Propagace venkovského cestovního ruchu je z důvodu nedostatku finančních 

prostředků a nedostatečné spolupráce mezi jednotlivými subjekty na nižší úrovni než 

například v Rakousku, Bavorsku či ve Velké Británii. Účinným způsobem propagace je 

spojení se seriózním touroperátorem, turistickým sdružením (např. ECEAT, Svaz 

venkovské turistiky), cestovními kancelářemi. Tyto organizace vydávají své katalogy, 

prezentují produkty na výstavách a veletrzích CR a mají mnoho dlouhodobě stálých 

klientů. 
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5. Lidé (People) 

 Jelikož lidé jsou základním faktorem ovlivňující kvalitu služeb, závisí úspěch 

podniků na výběru zaměstnanců. Je třeba věnovat pozornost lidskému potenciálu, 

vzdělávání zaměstnanců a jejich vedení při každodenní práci. Důležitý je také výběr 

zákazníků, neboť nevhodný zákazník může vyvolat konflikty s jinými skupinami. Měly 

by být zohledňovány i požadavky a připomínky místního obyvatelstva.  

6. Balík služeb (Packaging) 

Balíky služeb představují kombinaci několika souvisejících a vzájemně se 

doplňujících služeb do komplexní nabídky za jednotnou, pro zákazníka výhodnější, 

cenu. Balíky mohou být specializované na různé typy tržních segmentů. Přinášejí 

mnoho výhod pro zákazníky (větší pohodlí, výhodná cena, vysoká kvalita služeb) i pro 

organizátory (zvyšování poptávky, vyšší přitažlivost, využití spolupráce).   

7. Programová specifika nabídky (Programming) 

Programování zahrnuje postupy, úkoly, časové rozvrhy, činnosti a rutiny, pomocí 

nichž je klientovi nabízena velmi bohatá a pestrá nabídka a zároveň je vše důsledně 

naprogramováno tak, aby se zákazník ani na okamžik nenudil.  

8. Spolupráce (Partnership) 

K zajištění komplexnosti služeb v cestovním ruchu je nezbytná spolupráce 

jednotlivých subjektů. Jedná se například o spolupráci dopravců, provozovatelů 

ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří, pořadatelů sportovních a kulturních akcí. 

Spolupráce je zároveň vhodným prostředkem, jak mohou malé a střední podniky čelit 

stále silnější konkurenci. Společné využívání zdrojů snižuje náklady podniků a následně 

zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Vstup do partnerského vztahu a koncentrace na 

společný cíl zvyšuje image destinace a přispívá k získávání dalších návštěvníků. 

Spolupráce mezi subjekty posiluje vyjednávací schopnost ve vztahu k vládním 

činitelům a uvolňování finančních prostředků na vybudování a údržbu potřebné 

infrastruktury. [6][8]

2.5.7 Význam agroturistiky 

Agroturistika představuje ideální spojení služeb cestovního ruchu se zemědělským 

prostředím, respektuje přirozené přírodní a životní prostředí a přispívá k tvorbě krajiny. 

Umožňuje objevovat místní krásy, navazuje na rostoucí trend návratu člověka k přírodě 

a napomáhá k rozvoji venkova. Význam agroturistiky můžeme sledovat z pohledu tří 

skupin – zemědělských podnikatelů, obce a regionu (státu). 
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Pro zemědělské subjekty představuje agroturistika doplňkový zdroj příjmů, lepší 

využití vlastní produkce a ubytovacích kapacit, vytvoření lepších podmínek pro 

hospodaření i v méně příznivých oblastech a díky požadavku na určitý stupeň 

vybavenosti zemědělské usedlosti se zvyšuje celkový standard zemědělských 

domácností. Podnikatelé v agroturistice si během sezóny mohou vydělat až 1,5 násobek 

průměrného platu. Základní podmínkou je profesionalita nabízených služeb. 

Agroturistika může být na rozdíl od sezónní zemědělské činnosti provozována během 

celého roku. Prostřednictvím této formy turistiky mohou zemědělci realizovat část své 

vlastní produkce přímo na farmě. Ubytování na farmě bývá pro turisty většinou cenově 

výhodnější než v jiných ubytovacích zařízeních.  

Provozování agroturistiky přispívá k rozvoji obce. Často jsou k ubytování hostů 

využívány budovy, které již přestaly sloužit svému původnímu účelu a díky 

agroturistice jsou rekonstruovány a udržovány. Vlivem rozvoje venkovské turistiky 

vznikají nové pracovní a podnikatelské příležitosti v obci, zvyšují se příjmy obyvatel, 

jsou oživována a udržována tradiční řemesla, zvyklosti a tradice, je využíván přírodní, 

kulturní a historický potenciál obce. Příliv turistů zvyšuje poptávku po poštovních 

a bankovních službách, po službách kadeřnických a kosmetických salónů, po 

řemeslných produktech, po volnočasových aktivitách. Prostřednictvím poplatků za 

rekreační pobyt rostou finanční zdroje obce.  

Z regionálního a národního pohledu je agroturistika významnou mimoprodukční 

funkcí zemědělství a alternativou řešení některých jeho problémů. Rozvoj venkovské 

turistiky snižuje nezaměstnanost, vytváří pracovní příležitosti na venkově a stabilizuje 

osídlení venkova. Zahraniční turisté zvyšují exportní aktivity státu. 

2.5.8 Negativní aspekty agroturistiky 

Problémy vznikající při provozování agroturistiky můžeme sledovat z pohledu 

podnikatelů a z pohledu místní samosprávy a státní správy.  

Problémy z pohledu podnikatele 

Většinu činností vyplývajících z provozování agroturistiky na farmě vykonávají 

ženy. Kromě práce v zemědělství a v domácnosti se farmářky starají o turisty, což může 

způsobit jejich přetěžování. Jelikož se často shoduje hlavní sezóna cestovního ruchu 

s hlavní sezónou v zemědělství, může dojít ke konkurenci v rozložení a využívání 

pracovních sil. Podnikatelé musí rovněž řešit otázku, kam mají vložit případné volné 

finanční prostředky, zda investovat do rozvoje zemědělské výroby nebo agroturistiky. 
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Jelikož farmáři často předkládají nedostatečně zpracované podnikatelské plány, obtížně 

získávají úvěr. Zemědělci bývají rovněž nedostatečně informováni o možnostech 

získání dotace a neznají důležité legislativní předpisy. Zemědělští podnikatelé nemají 

často vypracované marketingové strategie, kde by byly zachyceny požadavky a vývoj 

trhu a používané marketingové nástroje. S agroturistikou roste časová zaneprázdněnost 

podnikatelů, dochází ke změně hierarchie v rodině a je narušen soukromý život farmáře 

a celé jeho rodiny. Častým problémem je zaměření provozovatelů především na chov 

zvířat. Na ubytování a další služby už takový důraz nekladou. Kvalita ubytování u nich 

bývá na nižší úrovni než u jejich konkurentů. Některým zemědělcům mohou být turisté 

na obtíž, jelikož se stále na něco ptají a hospodář se jim musí většinu dne věnovat. Pro 

provozování agroturistiky musí mít povahu. 

Problémy z pohledu místní samosprávy a státní správy 

Příliš vysoká návštěvnost nebo neukázněnost turistů může vést k negativním 

dopadům na životní prostředí (poškozování polních cest, vyrušování zvěře, odpadky,…) 

i na poklidný život obyvatel venkova. Může dojít k přelidnění některých rekreačních 

oblastí. Mezi podnikateli, místní samosprávou, občany a ochránci přírody může 

vzniknout střet zájmů. Jelikož některé obce nejsou dostatečně propojeny s regiony, není 

vytvářena jednotná image regionu. Chybí kvalitní celonárodní i individuální prezentace 

agroturistiky na domácím i zahraničním trhu. V regionech nepůsobí dostatečné 

množství poradenských organizací, obce nejsou informovány o dotačních titulech 

a v současné době není na úrovni měst a obcí evidována daňová výnosnost cestovního 

ruchu. [6]
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3 Analýza současného stavu zemědělského podniku 

3.1 Analýza obecného okolí 

Analýza obecného okolí bude provedena pomocí metody SLEPT, kde jsou 

zkoumány sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory působící 

na podnik. 

3.1.1 Sociální faktory 

Městys Bojanov, kde pan Pecina provozuje svoji zemědělskou činnost, se nachází 

v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. 

Pardubický kraj se rozkládá na rozloze 4 519 km2 žije v něm 511 400 obyvatel. 

Rozloha okresu Chrudim činí 993 km2 a v jeho 108 obcích je evidováno 103 860 

obyvatel. 

Míra nezaměstnanosti v České republice dosahovala v roce 2008 4,4 %. 

K 31. 12. 2008 činila míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 5,95 %, v okrese 

Chrudim 6,57 %.  K tomuto dni bylo v okrese Chrudim evidováno 50 771 ekonomicky 

aktivních obyvatel. Z celkového počtu 3 618 evidovaných uchazečů o zaměstnání 

představují většinu dělníci (2 772). O zaměstnání se uchází především lidé ve věku 

20 - 24 let (500 uchazečů) a 50 – 54 let (499 uchazečů). Nejvyšším dosaženým 

vzděláním uchazečů o zaměstnání je nejčastěji odborné učiliště nebo odborná škola 

(1 892 uchazečů).  

Městys Bojanov se rozkládá na katastrální výměře 17,81 ha a náleží k němu místní 

části Holín, Horní Bezděkov, Hořelec, Hrbokov, Hůrka, Kovářov a Petrkov. 

K dnešnímu dni je zde evidováno 649 obyvatel, jejichž průměrný věk je 44 let. Téměř 

třetina ekonomicky aktivních obyvatel je zaměstnána v průmyslu. Druhé nejvyšší 

zastoupení má odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu. Více než 80 % ekonomicky 

aktivních obyvatel musí za svou prací dojíždět. 

Životní styl obyvatelstva se mimo jiné odráží ve způsobu trávení volného času. 

Roste zájem lidí o návrat a sblížení se s přírodou, je kladen vyšší důraz na ochranu 

životního prostředí a zachovávání tradic.  

3.1.2 Legislativní faktory 

Právní úprava podnikání v zemědělství není stručná ani přehledná. Právní předpisy 

byly přijímány postupně a jsou neustále novelizovány. Mezi hlavní prameny českého 
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zemědělského práva patří zejména vnitrostátní právo, ale také mezinárodní smlouvy, 

jimiž je České republika vázána, a právní předpisy Evropské unie.  

Z vnitrostátního práva se jedná o obecné právní normy, mezi něž patří občanský 

zákoník, obchodní zákoník a veškeré daňové zákony, a o speciální právní předpisy pro 

zemědělství. Podnikání v oblasti zemědělství jako specifická podnikatelská činnost je 

upraveno zákonem č. 85/2004 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.  

3.1.3 Ekonomické faktory 

Na rozdíl od předcházejících let, kdy HDP dosahovalo více než 6 % došlo v roce 

2008 k jeho poklesu na 3,2 %. Vývoj makroekonomických ukazatelů v roce 2009 je 

kvůli nepředvídatelnosti globální finanční a ekonomické krizi těžce odhadnutelný. 

V souvislosti s poklesem zahraniční i domácí poptávky je očekáván růst HDP kolem 

1,4 %, v roce 2010 by mohl dosahovat cca 2,1 %.  

Především v důsledku dopadu globální krize na daňové příjmy (zejména na zisky 

firem) se očekává prohloubení státního deficitu z 1,5 % HDP v roce 2008 na 3,0 % HDP 

v roce 2009.  

Průměrná meziroční míra inflace činila v roce 2008 6,3 %, což je o 3,5 % více než 

v roce 2007. Cenová hladina v ČR je nižší než by odpovídalo ekonomické úrovni. Je 

nižší než cenová hladina EU 15. Odhadovaná míra inflace pro rok 2009 činí 1,3 %. 

V budoucnosti lze však očekávat růst relativní cenové hladiny. 

Nestabilní vývoj české koruny se projevuje v poklesu sladěnosti jejího kurzu 

s eurem. Řada ekonomických ukazatelů hovoří ve prospěch plnění maastrichtských 

kritérií v nejbližších letech a následného přijetí eura. Při současné finanční krizi je díky 

poměrně stabilní domácí makroekonomické situaci samostatná měnová politika České 

republiky považována spíše za výhodu. Z tohoto důvodu nebylo do současného 

okamžiku vládou stanoveno cílové datum zavedení eura. V roce 2008 byl průměrný 

kurz české koruny 24,942 Kč/EUR. 

Současná finanční krize zasahuje téměř do všech odvětví národního hospodářství 

a má asymetrické dopady. Ze strany státu je činěna řada fiskálních opatření, která mají 

za cíl stabilizovat ekonomickou situaci. Patří mezi ně slevy zaměstnavatele na pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zrychlení odpisů 

v 1. a 2. odpisové skupině, dotační program na snižování energetické náročnosti budov, 

garance a podpora úvěru malých a středních firem či další investice do infrastruktury.  
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Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 %. Poskytování ubytovacích služeb 

podléhá dani z přidané hodnoty ve výši 9 %.  

Ceny vstupů do zemědělství meziročně vzrostly téměř o 6 %. Ceny zemědělských 

výrobců zaznamenaly dynamický růst a byly za celý rok 2007 vyšší o 16,8 % zejména 

vlivem zvýšení cen obilovin (49 %). Klesly ceny prasat a jatečního skotu. V průměru od 

počátku roku ceny výrazně rostly zejména u zeleniny, mléčných výrobků, ale 

i pekárenských výrobků. Průměrná celoroční cenová hladina roku 2007 se proti roku 

2006 zvýšila. Meziroční míra inflace byla v roce 2007 na úrovni 2,8 %. Mezi faktory 

zásadně ovlivňující vývoj cen patřil v roce 2007 především pohyb cen energií 

a nestabilní trh se zemědělskými komoditami. 

Jelikož jsou zemědělské podniky rizikovou skupinou pro poskytovatele kapitálu, 

získávají finanční prostředky s vysokou úrokovou mírou. V současné době mají 

možnost využít nabídky Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., 

jehož hlavním předmětem činnosti je subvencování části úroků z úvěrů podnikatelských 

subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího 

se zpracováním produkce ze zemědělské výroby a finanční podpora pojištění. 

3.1.4 Politické faktory 

Politická situace v České republice je velice nestabilní. Poté, co byla v březnu 2009 

vyslovena nedůvěra vládě, byla jmenována překlenovací vláda složená z nestranických 

odborníků společně s novým předsedou vlády. Nejpozději 15. října by měly proběhnou 

předčasné volby do Poslanecké sněmovny České republiky. Na úkor neustálých změn 

v personálním obsazení Parlamentu ČR nejsou dostatečně řešeny reálné problémy země. 

3.1.5 Technologická situace 

V rámci zemědělské činnosti jsou používány modernější a výkonnější stroje 

a zařízení. V současné době je možno využít k modernizaci zařízení a ke zvyšování 

kvality zemědělských produktů finanční zdroje z Evropské unie. Věda a výzkum se 

zabývají technologiemi šetrnými k životnímu prostředí a ke zvířatům. Jsou 

podporovány stroje a zařízení, které ke svému provozu využívají obnovitelné zdroje 

energie. 
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3.2 Analýza odvětví 

3.2.1 Analýza odvětví zemědělství 

Zemědělství je jedním z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství. 

V posledních letech však dochází ke snížení podílu zemědělství a průmyslu na tvorbě 

hrubého domácího produktu (HDP) ve prospěch podílu sektoru služeb. Podíl 

zemědělství na tvorbě HDP činil v roce 2007 2,11 %. Oproti roku 2006 se tento podíl 

sice zvýšil o 0,17 %, z dlouhodobého hlediska však dochází ke znatelnému poklesu. 

Klesající trend má i podíl zaměstnaných v odvětví zemědělství na celkovém počtu 

pracovníků v národním hospodářství. Oproti roku 2006 pokles v roce tento podíl 

o 0,21 % na 2,87 % (viz. Graf 1). 

2,63%

1,94%
2,11%

2,31%

3,46%
3,16% 3,08%

2,87%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2004 2005 2006 2007 [rok]

Podíl zemědělství na HDP

Podíl zaměstnanců na celkovém počtu pracovníku v NH
  

Graf 1. Podíl sektoru zemědělství na tvorbě hrubého domácího produktu a na počtu 
pracovníku v národním hospodářství v letech 2003 – 2007. [31] 

 

Současné právní formy podnikatelské aktivity v zemědělství 

V zemědělské prvovýrobě jsou využívány veškeré právní formy podnikání: 

obchodní společnosti, družstva i individuální soukromé podnikání. Z obchodních 

společností se vyskytují nejčastěji akciové společnosti a společnosti s ručením 

omezeným, případně i veřejné obchodní společnosti. V případě družstev jsou to různá 

zemědělská výrobní družstva nebo obchodně-výrobní družstva. Mezi individuální 

zemědělské podnikatele patří občané, kteří byli dříve nazýváni domkaři, malorolníky, 

rolníky, sedláky, statkáři a velkostatkáři. Počet zemědělských subjektů dle právní formy 

a výměra jimi obhospodařované zemědělské půdy v České republice, v Pardubickém 

kraji a v okrese Chrudim jsou uvedeny v tabulce Tab. 2. 
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Tab. 2. Hospodařící zemědělské subjekty dle právní formy k 30. 9. 2007. [22]  

Přibližně 92 % všech zemědělských jednotek v České republice, v Pardubickém 

kraji i v okrese Chrudim tvoří fyzické osoby. V okrese Chrudim působilo k 30. 9. 2007 

16 společností s ručením omezeným, 12 akciových společností a 8 družstev. Fyzické 

osoby obhospodařovaly v okrese Chrudim cca 27,3  % veškeré zemědělské půdy. 

69,2 % zemědělské půdy obhospodařovaly obchodí společnosti, z nichž nejvíce 

obhospodařovaly akciové společnosti. 

Česká republika Pardubický kraj Okres Chrudim 
Hospodařící 
subjekty dle 
právní formy 

Počet 
zemědělských 

jednotek 

Výměra 
obhospodařované 
zemědělské půdy 

(ha) 

Počet 
ZJ 

Výměra 
ZP (ha) 

Počet 
ZJ 

Výměra 
ZP (ha) 

Fyzické osoby 36 455 1 034 568 2 134 55 323 470 13 272 
Společnost s r. o. 1 607 779 486 76 33 392 16 5 535 
Akciová společnost 651 886 151 64 72 959 12 17 688 
Družstvo 548 773 946 32 64 257 8 10 360 
Jiné 135 43 921 9 2 994 5 1 700 
Celkem 39 396 3 518 072 2 315 228 925 511 48 555 

3.3 Analýza oborového okolí 

Zjistit stav oborového okolí může podnik pomocí Porterova modelu pěti sil, který 

zkoumá 5 faktorů determinující strategické postavení podniku na trhu: 

► úroveň a rivalita konkurence v daném oboru, 

► existence substitutů daného produktu,  

► existujíce bariéry pro vstup nových firem do daného oboru (hrozba vstupu 

nových konkurentů), 

► vyjednávací síla zákazníků (pozice odběratelů), 

►  vyjednávací síla dodavatelů (pozice dodavatelů). 

3.3.1 Úroveň a rivalita konkurence v oboru 

Konkurenční struktura v níž působí zemědělské podniky je charakteristická velkým 

počtem podniků, které vyrábějí produkty obdobných vlastností – monopolistická 

konkurence. Přesto je však rivalita soukromě hospodařících zemědělců v okolí relativně 

nízká. Drobní zemědělci nemají dostatečně velkou vyjednávací sílu. Většina podniků 

vzájemně spolupracuje a společně vystupuje ve vztahu ke státním organizacím 

a velkoodběratelům. Konkurenti jsou si často navzájem dodavateli a odběrateli, 

především v dodávkách krmiv, hnojiv, surovin a v poskytování služeb. Společně 

konzultují své problémy, předávají si zkušenosti a poskytují si bezplatné poradenství. 
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Jako dodavatelé primární suroviny jsou nuceni řídit se dle podmínek určených 

odběrateli.  

Největším konkurentem v okolí podniku je společnost AGRO Liboměřice, a. s., 

která hospodaří na 2 239 hektarech zemědělské půdy.  

3.3.2 Existence substitutů daného produktu 

Produkty zemědělství jsou specifické svoji nenahraditelností a nevýlučností ze 

spotřeby. Potraviny jsou potřebné k životu a jsou spotřebovávány každý den. 

Substitutem kravského mléka může být kozí či ovčí mléko, ze kterého je rovněž možné 

vyrábět řadu produktů. Substitutem mléka jako tekutiny je voda, která může být 

zpracována v různých podobách. V současné době se ceny mléka pohybují téměř na 

úrovni cen balené vody. 

3.3.3 Existujíce bariéry pro vstup nových firem do daného oboru  

K zahájení zemědělské činnosti je zapotřebí vysoký počáteční kapitál k nákupu 

pozemků, zemědělských staveb a strojů, v případě živočišné výroby i základního stáda. 

V současné době je požadována i odborná způsobilost.  

3.3.4 Vyjednávací síla zákazníků (pozice odběratelů) 

Trh mléka v ČR je v současné době charakteristický existencí oligopsonu, kdy na 

trhu působí více než dva nakupující, avšak je jich poměrně málo na to, aby akce 

jednoho nebo několika z nich neměla vliv na tržní ceny jiných kupujících. V rámci 

regionu působí pouze jeden odběratel (zpracovatel) a tudíž vystupuje vůči zemědělským 

podnikům jako monopson usilující o co nejnižší výkupní ceny. Podnik je závislý na 

jednom odběrateli – na společnosti Mlékárna Hlinsko, s. r. o.. Jako jeden z mála 

velkých odběratelů na trhu je schopen diktovat podmínky a vyvíjet tlak na nižší výkupní 

ceny mléka.  

Mladí býci jsou na základě dlouholeté pozitivní spolupráce prodáváni společnosti 

Bocus, a. s. Letohrad, ostatní hovězí dobytek je v případě potřeby odprodán podniku 

Řeznictví - uzenářství Ladislav Francouz.  

3.3.5 Vyjednávací síla dodavatelů (pozice dodavatelů). 

Dodavatelé vstupů mají charakter monopolu, respektive oligopolu a je pro ně 

charakteristický tlak na růst cen inputů. Vyjednávací síla dodavatelů je na standardní 

úrovni. Dodavateli krmiv jsou většinou konkurenční zemědělské podniky (Agro 

Liboměřice, a. s., soukromí zemědělci v okolí). Podnikatel využívá veterinárních služeb 
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(MVDr. František Zita), plemenářských služeb (CRV Czech Republic, spol. s r.o.) 

a dalších služeb.  

3.4 Analýza vnitřní situace podniku 

V této části jsou analyzovány podstatné oblasti týkající se samotného podniku. Jsou 

zde shrnuty základní údaje týkající se podnikatele, jeho cíle, schopnosti a především 

zdroje – hmotné, nehmotné, lidské a finanční. Jelikož podnikatel vede pouze daňovou 

evidenci, není k dispozici dostatek finančních výkazů, pomocí nichž by mohla být 

provedena podrobná finanční analýza. Proto budou analyzovány pouze některé 

z finančních ukazatelů. 

3.4.1 Základní údaje o podniku 

Pan Pecina je od roku 1992 evidován jako samostatně hospodařící rolník.  

V současné době hospodaří na 25 ha zemědělské půdy, která je tvořena výhradně 

kulturou travní porost. Věnuje se chovu skotu pro produkci mléka. V současné době 

chová 20 kusů českého strakatého skotu. Jedná se především o krávy na mléko, 

případně o jalovice. Mladé býky prodává svému odběrateli. Mléko je dodáváno do 

Mlékárny Hlinsko, s. r. o., která své produkty prodává pod značkou „Tatra“. Kromě 

skotu chová pan Pecina pro vlastní spotřebu dvě prasata, slepice a králíky. Podnikatel 

vlastní také 3,5 hektarů lesa. Vytěžené dřevo používá pro vlastní potřeby. 

Výkupní ceny 2005 2006 2007 2008 2009 
Výkupní ceny mléka           
Leden  7,80 Kč 8,05 Kč 8,75 Kč 9,41 Kč 6,69 Kč
Únor 8,45 Kč 8,05 Kč 8,63 Kč 10,14 Kč 6,57 Kč
Březen 8,65 Kč 8,05 Kč 9,15 Kč 10,43 Kč 6,31 Kč
Duben 8,45 Kč 7,51 Kč 8,15 Kč 9,37 Kč   
Květen 8,61 Kč 7,71 Kč 7,76 Kč 9,07 Kč   
Červen 8,65 Kč 7,42 Kč 8,22 Kč 9,77 Kč   
Červenec 7,85 Kč 7,45 Kč 7,76 Kč 9,11 Kč   
Srpen 7,84 Kč 7,16 Kč 8,27 Kč 8,67 Kč   
Září 8,30 Kč 7,48 Kč 9,10 Kč 7,92 Kč   
Říjen 8,25 Kč 8,10 Kč 8,52 Kč 7,44 Kč   
Listopad 8,25 Kč 8,71 Kč 9,47 Kč 6,93 Kč   
Prosinec 8,25 Kč 8,71 Kč 9,43 Kč 7,00 Kč   
Průměrná cena mléka 8,28 Kč 7,87 Kč 8,60 Kč 8,77 Kč 6,52 Kč
Průměrná cena mladých býků 82,00 Kč 83,50 Kč 90,33 Kč 66,00 Kč   
Průměrná cena jatečního skotu 23,00 Kč 25,00 Kč 27,00 Kč 31,20 Kč   

Tab. 3. Výkupní ceny mléka, mladých býků a jatečního skotu v letech 2005 – 2009. [29] 
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Graf 2. Vývoj výkupní ceny mléka podnikatele v letech 2005 – 2009. [29] 

 

Produkce mléka [litry] 2005 2006 2007 2008 2009
Leden  11 475 6 416 6 702 4 966 6 139
Únor 11 105 6 131 6 717 5 894 6 253
Březen 11 015 8 722 7 572 5 502 6 761
Duben 10 669 8 426 7 435 5 871   
Květen 12 034 9 706 7 763 6 262   
Červen 11 848 9 781 6 779 5 915   
Červenec 12 236 8 895 7 563 6 165   
Srpen 12 303 8 984 8 443 6 591   
Září 11 368 9 021 7 010 5 825   
Říjen 10 625 6 553 5 690 5 522   
Listopad 8 929 5 517 5 302 5 574   
Prosinec 7 758 6 057 6 008 6 061   
Roční produkce mléka [litry] 131 365 94 209 82 984 70 148 19 153

Tab. 4. Měsíční a roční produkce mléka v letech 2005 – 2009. [29] 
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Graf 3. Měsíční prodej mléka podnikatele v letech 2005 – 2009. [29] 
 

V tabulkách (Tab. 3, Tab. 4) a grafech (Graf 2, Graf 3) je zachycen vývoj 

výkupních cen výrobků a měsíční produkce mléka od ledna 2005 do března 2009. 

Výkupní ceny mléka od roku 2005 s mírnými výkyvy rostly až do března 2008, kdy 

podnikatel obdržel za jeden litr mléka 10,43 Kč. Od následujícího měsíce docházelo 

k výraznému poklesu cen. V posledním sledovaném měsíci (březen 2009) bylo panu 
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Pecinovi vyplaceno pouhých 6,31 Kč/litr mléka. Výkupní cena mléka je v současné 

době stanovena podle pravidel, která určuje monopsonní odběratel. Konečná cena je 

tvořena základní cenou a příplatky za tučnost mléka, za obsah bílkovin a dalších látek. 

Množství prodaného mléka od roku 2005 výrazně pokleslo. Roční produkce mléka 

v roce 2005 činila 131 365 litrů, v roce 2008 odprodal pan Pecina  pouhých 70 148 litrů 

mléka. Tento pokles byl zapříčiněn snížením stavu hospodářských zvířat a zároveň 

jejich užitkovosti. Kvůli nižší produkci mléka musel podnikatel odprodat část mléčné 

kvóty, která mu byla přidělena v rámci agrární politiky ČR.  

Průměrná výkupní cena mladých býků v letech 2005 – 2007 rostla, v roce 2008 

však znatelně poklesla. Naopak výkupní ceny jatečního skotu si růstovou tendenci 

zachovaly i v roce 2008. 

Jelikož se jedná o poměrně malého zemědělce, jsou veškeré pozemky využívány 

pouze jako louky či pastviny, z nichž je sklízeno seno a senáž. Ostatní krmivo 

podnikatel nakupuje od místního zemědělského družstva nebo od jiných rolníků 

(především pšenici). V nedávné době jako krmivo sloužily výpalky z místního lihovaru, 

které měly pozitivní vliv na dojivost krav. V současnosti se zvažuje znovuzahájení 

provozu.  

Svými charakteristikami spadá podnik mezi drobné a rodinné podniky. 

Pro vlastní spotřebu je z mléka vyráběn tvaroh, jogurt, sýry a máslo. Na farmě je 

pro vlastní spotřebu rodiny pěstována zeleninu (mrkev, celer, papriky, rajčata, okurky, 

kedlubny, květák) a různé druhy bylin. K usedlosti patří ovocný sad, kde jsou pěstována 

jablka, hrušky, švestky, třešně a višně. V posledních pěti letech se rodině podařilo 

vypěstovat i velké množství broskví a nektarinek.  

3.4.2 Cíle společnosti 

Primárním cílem podnikatele je dosahování takového zisku, který zajistí alespoň 

průměrnou životní úroveň rodiny. Zisk je možné zvýšit vyššími příjmy nebo nižšími 

náklady. Výše příjmů je závislá na kvalitě mléka, na dojivosti krav a na přírůstcích 

skotu. Mezi významné příjmy podnikatele patří dotace. Proto je jedním z cílů vedení 

potřebné evidence a plnění všech podmínek nutných pro jejich získání. Druhou 

z možností, jak zvýšit zisk podniku, je snížení nákladů. Jelikož však dochází ke 

všeobecnému růstu vstupů, je tento úkol nelehký. Podnikatel se snaží o minimální 

plýtvání krmivy, stelivy a energiemi. 
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  Cílem podnikatele je diverzifikace činnosti nezemědělské povahy. Tímto krokem 

by se eliminovala finanční závislost na odběrateli a zároveň by vznikly nové pracovní 

příležitosti pro obyvatele obce. Cílem firmy je uspokojit požadavky zákazníků, 

napomoci k rozvoji venkova a zachovat tradiční způsoby zemědělské produkce. 

3.4.3 Zdroje 

1) Hmotné zdroje 

Jelikož jsou hmotné zdroje tvořeny především nemovitostmi, stroji a základním 

stádem, můžeme podnik označit za kapitálově těžký.  

Největší část farmy zaujímá rodinný dům podnikatele a výminek, který dříve 

sloužil starým rodičům či prarodičům. K provozování zemědělské činnosti postačují 

podnikateli budovy, které se nachází na farmě. Jedná se zejména o chlév, kde jsou 

ustájeny krávy po dobu dojení a v zimě. Ke chlévu je přistavěna mléčnice, kde je 

chlazeno a uchováváno mléko. Telata a prasata jsou ustájena ve stodole, stelné krávy 

a jalovice ve venkovním výběhu s přístřeškem. Pan Pecina se snaží, aby byl skot po 

většinu roku na pastvině nebo ve venkovním výběhu s přístřeškem, jelikož to přispívá 

k většímu pohodlí zvířat a zároveň mu to ulehčuje práci. Technické zázemí pro dopravní 

prostředky a stroje tvoří dílna s garáží a samotná garáž. Pro uskladnění sena a senáže 

byly vybudovány dva větší přístřešky.  

K provozování zemědělské činnosti podnikatel využívá dva traktory (John Deere 

5720 s čelním nakladačem a Zetor 7211). Při sklizni sena a senáže využívá vlastní 

techniku (rotační sekačku, obraceč píce, lis na malé hranaté balíky sena, pásový 

dopravník a další) a techniku okolních podnikatelů (lis na kulaté balíky). 

Pan Pecina dále vlastní rodinný domek v sousední obci, který v současné době 

pronajímá k dlouhodobému užívání. 

2) Nehmotné zdroje 

K základním povinnostem každého zemědělce patří evidence hnojení a evidence 

použitých ochranných prostředků. U chovatelů zvířat pak přibývá vedení stájového 

registru, hlášení centrální evidenci zvířat a evidence produkce statkových hnojiv na 

pastvě. Při čerpání dotací nebo při zahrnutí pozemků do zranitelné oblasti navíc vzniká 

povinnost kontroly limitů dusíku a dalších omezení. Proto pan Pecina zakoupil v roce 

2008 potřebný software od společnosti AG Info.  

Pan Pecina využívá od roku 2000 pro vedení daňové evidence ekonomický systém 

ÚČTO od softwarové společnosti Tichý & spol..  
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V roce 2001 byl v České republice za účelem omezení nadprodukce mléka, 

stabilizace trhu a ustálení kolísavosti nákupních cen zaveden systém mléčných kvót.  Po 

vstupu ČR do EU byla administrace mléčných kvót upravena pravidly Společné 

zemědělské politiky EU. Individuální referenční množství mléka pana Peciny 

v současné době činí 113 744 kg mléka. 

3) Lidské zdroje 

Veškerou práci na statku vykonává převážně sám rolník s nepravidelnou výpomocí 

svých dcer a ostatních rodinných příslušníků. V období sklizně a v případě potřeby jsou 

na základě dohody o provedení práce krátkodobě zaměstnáváni mladí lidé z okolí. 

Jelikož roční obrat podnikatele není vyšší než 6 000 000 Kč, nemusí vést podvojné 

účetnictví, ale postačuje daňová evidence. S daňovou evidencí, s evidencí skotu 

a s jinými administrativními úkony podnikateli vypomáhají jeho manželka a dcera.   

4) Finanční zdroje 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Prodej výrobků a služeb 1 236 970 1 220 690 815 441 834 703 732 298
Ostatní příjmy 132 082 213 368 248 021 337 559 236 859
Zdanitelné příjmy celkem 1 369 052 1 434 058 1 063 462 1 172 262 969 157
Uzávěrková úprava příjmů 0 0 0 0 0
Příjmy celkem 1 369 052 1 434 058 1 063 462 1 172 262 969 157
Nákup materiálu 396 246 351 193 314 602 218 067 182 202
Mzdy 144 000 0 0 48 000 0
Platby pojistného 41 700 50 088 36 220 36 063 36 124*
Provozní režie 486 276 889 872 737 908 601 656 643 569
Odčitatelné výdaje celkem 1 068 222 1 291 153 1 088 730 903 786 825 771
Uzávěrková úprava výdajů 77 509 64 070 16 890 126 577 0
Výdaje celkem 1 145 731 1 355 223 1 105 620 1 030 363 825 771
HV (zdan. příjmy – odčit. výdaje) 300 830 142 905 -25 268 268 476 143 386
Rozdíl příjmů a výdajů 223 321 78 835 -42 158 141 899 143 386
Daň z příjmů FO 29220 29740 5628 7032 0

Tab. 5. Zdanitelné příjmy a odčitatelné výdaje v letech 2004 – 2008. [29] 
 * od roku 2008 není  pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění OSVČ daňovým výdajem 

-100 000

200 000

500 000

800 000

1 100 000

1 400 000

1 700 000

2004 2005 2006 2007 2008

[Kč]

Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmů a výdajů
 

Graf 4. Zdanitelné příjmy a odčitatelné výdaje v letech 2004 – 2008. [29] 
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Zdanitelné příjmy i odčitatelné výdaje podnikatele ve sledovaném období klesají. 

Příjmy za prodej výrobků a služeb v roce 2008 poklesly oproti roku 2007 dokonce 

o 12,27 %. Ostatní příjmy do roku 2007 rostly, v roce 2008 poklesly o necelých 30 %. 

Celkové odčitatelné výdaje od roku 2005 klesají. Klesají výdaje na nákup materiálu 

i provozní režie (v roce 2007 poklesla o 32 % oproti roku 2005). Nepravidelně dle 

potřeby a množství práce jsou vypláceny mzdy. Jedná se především o odměny 

vyplacené na základě dohody o provedení práce. Mezi uzávěrkové opravy výdajů 

spadají především odpisy. Jelikož v letech 2006 a 2007 nebyly zdanitelné příjmy 

podnikatele příliš vysoké, využil možnosti pozastavení některých odpisů.  

V roce 2006 dosahoval podnikatel ztráty. V následujících letech byl hospodářský 

výsledek kladný, v roce 2008 byl o 46,59 % nižší než v roce 2007. 

Daň z příjmů fyzických osob, kterou podnikatel odvádí, se každoročně snižuje. 

V důsledku nízkého daňového základu a změny v zákoně o dani z příjmů nevznikla 

podnikateli za rok 2008 povinnost platit tuto daň. 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Příjem DPH 61 855 62 092 45 246 51 999 64 040 
Ostatní nezdanitelné příjmy 527 703 494 720 458 195 45 163 70 640 
Příjmy bez vlivu na zisk 589 558 556 812 503 441 97 162 134 680 
Nákup majetku 0 120 000 160 000 0 0 
Čerpání zákonné rezervy 278 111 0 0 0 0 
Platba daně z příjmu 16 975 29 220 0 29 233 7 032 
Platba DPH 143 017 186 234 169 718 124 611 127 423 
Osobní spotřeba 104 000 91 364 120 000 209 297 156 372 
Ostatní výdaje 73 483 69 127 25 026 41 233 99 862 
Výdaje bez vlivu na zisk 615 586 495 945 474 744 404 374 390 689 
Celkové příjmy 1 958 610 1 990 870 1 566 903 1 269 424 1 103 837 
Celkové výdaje 1 683 808 1 787 098 1 563 474 1 308 160 1 216 460 
Rozdíl celk. P a V 274 802 203 772 3 429 -38 736 -112 623 

Tab. 6. Nezdanitelné a celkové příjmy a výdaje v letech 2004 – 2008. [29] 
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Graf 5. Celkové příjmy a výdaje podnikatele v letech 2004 – 2008. [29] 
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Celkové příjmy podnikatele klesají rychleji než jeho celkové výdaje. Již v roce 2007 

se podnikatel dostal do ztráty a v roce 2008 se tato ztráta zvýšila téměř o 200 %. 

 
Graf 6. Struktura celkových příjmů a výdajů podnikatel v roce 2008. [29] 

 

67 % veškerých příjmů získává podnikatel z prodeje svých výrobků a služeb. 

Podstatnou část příjmů (21 %) představují ostatní zdanitelné příjmy. Nezdanitelné 

příjmy tvoří pouze 12 %.  

Dominantní položkou celkových výdajů jsou výdaje za nákup materiálu (53 %) 

a provozní režie (15 %). Z výdajů bez vlivu na zisk tvoří největší část výdaje na osobní 

spotřebu. Jelikož podnikatel většinou odvádí vyšší platby DPH než přijímá, vzniká mu 

na základě čtvrtletního přiznání k dani z přidané hodnoty nárok na odpočet DPH. 

  2004 2005 2006 2007 2008 
HIM 256 053 287 983 334 769 291 322 211 602 
Pohledávky 87 933 81 150 60 154 0 6 104 
Peníze a ceniny 59 241 63 358 49 939 57 654 46 131 
Bankovní účty 317 665 269 905 71 455 117 994 123 796 
Závazky 19 911 19 091 45 749 7 391 1 266 
Tab. 7. Stav hmotného investičního majetku, pohledávek, závazků, 

peněz a cenin a bankovního účtu podnikatele k 31.12. [29] 

Hodnota hmotného investičního majetku meziročně klesá o uplatněné odpisy. 

V roce 2005 nakoupil podnikatel obraceč píce, v roce 2006 nový diskový žací stroj. 

Podnikateli se daří snižovat své pohledávky. K 31.12.2007 dokonce neměl žádné 

pohledávky. Zároveň podnikatel snižuje své závazky. 

Podnik je financován z vlastních zdrojů bez úvěrů a půjček. Jediným cizím zdrojem 

financování je finanční leasing, který byl poskytnut na nákup traktor John Deere 5720.  

Jelikož se jedná o podnikání fyzické osoby, za případně neúspěchy ručí podnikatel 

veškerým svým majetkem.  

V současné době mají zemědělské podniky možnost získat finanční podporu ze 

státního rozpočtu ČR nebo z fondů EU v podobě dotací. Jedná se zejména o přímé 

důchodové platby (SAPS, TOP UP) a finanční prostředky z Evropského zemědělského 
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fondu pro rozvoj venkova, které jsou přerozdělovány na základě Programu rozvoje 

venkova. Na základě tohoto programu jsou podnikateli vypláceny platby za 

provozování zemědělské činnosti v přírodně znevýhodněných oblastech (LFA) a za 

ošetřování travních porostů, které spadá mezi agroenvironmentální opatření (AEO). 

V evidenci zemědělské půdy (LPIS), která je vedena Státním intervenčním fondem pod 

správou ministerstva zemědělství, má pan Pecina evidovanou zemědělskou půdu 

o celkové rozloze 21,39 hektarů.  

    České zdroje v CZK Evropské zdroje v CZK Celkem 
Přímé platby 35 328,00 Kč 40 433,53 Kč 75 761,53 Kč 
LFA 15 418,82 Kč 61 675,18 Kč 77 094,00 Kč 
AEO 12 768,02 Kč 51 072,08 Kč 63 840,10 Kč 

2004 

Celkem 63 514,84 Kč 153 180,79 Kč 216 695,63 Kč 
Přímé platby 38 125,40 Kč 45 042,34 Kč 83 167,74 Kč 
LFA 14 895,32 Kč 59 580,68 Kč 74 476,00 Kč 
AEO 12 334,52 Kč 49 338,08 Kč 61 672,60 Kč 

2005 

Celkem 65 355,24 Kč 153 961,10 Kč 219 316,34 Kč 
LFA 14 909,28 Kč 59 636,72 Kč 74 546,00 Kč 
Přímé platby 47 501,44 Kč 53 780,21 Kč 101 281,65 Kč 
AEO 12 346,08 Kč 49 384,32 Kč 61 730,40 Kč 

2006 

Celkem 74 756,80 Kč 162 801,25 Kč 237 558,05 Kč 
AEO 13 169,74 Kč 52 678,87 Kč 65 848,61 Kč 
LFA 13 757,69 Kč 55 030,70 Kč 68 788,39 Kč 
Přímé platby 43 331,30 Kč 59 626,46 Kč 102 957,76 Kč 

2007 

Celkem 70 258,73 Kč 167 336,03 Kč 237 594,76 Kč 
LFA 13 195,89 Kč 52 784,49 Kč 65 980,38 Kč 
Přímé platby 57 072,34 Kč 65 725,06 Kč 122 797,40 Kč 
AEO 12 631,97 Kč 50 526,78 Kč 63 158,75 Kč 

2008 

Celkem 82 900,20 Kč 169 036,33 Kč 251 936,53 Kč 
Celkem   356 785,81 Kč 806 315,50 Kč 1 163 101,31 Kč 

Tab. 8. Přijaté dotace podnikatele (Zdroje: MZe ČR,  SZIF). 

 

Ukazatel  Vzorec pro výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 
Čisté pohotové prostředky Finanční prostředky-závazky 356 995 314 172 75 645 168 257 168 661

Rentabilita tržeb 
Hospodářský výsledek 

prodej výrobků a služeb 24,32 % 11,71 % -3,10 % 32,16 % 19,58 %

Obrat stálých aktiv 
Prodej výrobků a služeb 

HIM 4,83 4,24 2,44 2,87 3,46

Doba obratu pohledávek 
Pohledávky 
(tržby/360) 25,59 23,93 26,56 0,00 3,00

Doba obratu závazků 
Závazky 

(tržby/360) 5,79 5,63 20,20 3,19 0,62

Pohotová likvidita II. st. 
(Finanční prostředky + pohledávky)

závazky 23,35 21,71 3,97 23,77 139,05

Okamžitá likvidita I. st. 
Finanční prostředky 

závazky 18,93 17,46 2,65 23,77 134,22
Tab. 9. Finanční ukazatele podniku v letech 2004 – 2008. [29] 
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Graf 7. Vývoj pohotové a okamžité likvidity podniku, doby obratu pohledávek a závazků v letech 
2004 – 2008. [29] 

 

Podnikatel měl ve sledovaném období vždy dostatek peněžních prostředků, aby 

mohl dostát svým závazkům (ukazatel čisté pohotové prostředky dosahoval kladných 

hodnot). 

Rentabilita tržeb (ROS) je vysoká. Pouze v roce 2007 dosahovala v důsledku ztráty 

podnikatele záporných hodnot. Zisková marže podniku se v roce 2008 oproti roku 2007 

snížila.V roce 2008 získal podnikatel z každé utržené koruny 19,58 haléřů. 

Ve srovnání s největším konkurenčním podnikem (Agro Liboměřice, a. s.), jehož 

obrat stálých aktiv činil v roce 2007 0,88, hospodaří pan Pecina se svými aktivy lépe. 

Jelikož však podnikatel neeviduje veškerý svůj majetek, nelze toto srovnání považovat 

za relevantní. 

Doba obratu pohledávek je vyšší než doba obratu závazků. Z toho vyplývá, že 

podnikatel poskytuje svým obchodním partnerům levný úvěr. Důležitou roli hraje 

skutečnost, že je podnik odkázán na podmínky stanovené svým hlavním odběratelem - 

Mlékárny Hlinsko, a.s.. Ta si určuje dobu splatnosti v délce jeden měsíc, přičemž 

dodavatelé podniku vyžadují splacení svých pohledávek do 14 dnů. 

Likvidita podniku (okamžitá i pohotová) byla v roce 2008 až příliš vysoká. Tato 

skutečnost pramení z poměrně krátké doby splatnosti závazků a ze snahy podnikatele 

splatit své závazky co nejdříve. 

3.4.4 Schopnosti 

Mezi hlavní schopnosti podnikatele patří jeho odborná způsobilost, letité 

zkušenosti, zručnost a dobré jméno podniku. Pan Pecina je ochotný rozvíjet svoji 

činnost, modernizovat vybavení farmy a čelit přiměřenému riziku. Podnikatel 

dostatečně nedisponuje manažerskými schopnostmi, především v oblasti organizace 

práce a plánování. 
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Přestože farma není ekologickým provozem, dbá podnikatel na pohodu zvířat 

(welfare), na šetrný přístup k přírodě a na trvale udržitelný rozvoj zemědělství. 

3.5 SWOT analýza 

SWOT analýza sumarizuje výsledky předchozích dílčích analýz a pomáhá 

identifikovat silné (Strengths) a slabé stránky podniku (Weaknesses), jeho příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats).  
Silné stránky 
 pozitivní vztahy s konkurenčními podnikateli, 

spolupráce 
 znalost tradičního způsobu zpracování mléčných 

produktů – výroba pro vlastní spotřebu 
 vlastnictví nemovitostí (pozemky, budovy) – 

snazší rozhodování 
 likvidita, schopnost dostát svým závazkům 
 odborná způsobilost, zručnost 
 znalost venkovského prostředí 
 dobré jméno podniku 
 provoz podniku šetrný k ŽP, welfare zvířat 
 přiměřené sklony k riziku 

Slabé stránky 
 závislost na finanční podpoře ze státního 

rozpočtu a z EU 
 oligopsonní postavení odběratele (podřízenost 

podmínkám, které stanovuje) 
 fyzicky náročná činnost, vysoké pracovní 

zatížení podnikatele 
 nepravidelná pracovní doba 
 problematický přechod k jinému odběrateli 
 závazky vůči MZe (5 let), kvóty, evidenční 

povinnost (administrativní náročnost) 
 vliv přírodních podmínek, sezónnost 
 nedostatečné manažerské schopnosti podnikatele 

Příležitosti 
 rozšíření portfolia výrobků (komerční 

zpracování mléčných produktů – prodej na 
farmě, specializované obchody) 

 chov skotu bez tržní produkce mléka 
 pořízení jiných druhů hospodářských zvířat 

(koně, ovce) 
 využití prostředků EU k financování investic 

(rekonstrukce zemědělských budov) 
 ubytování na farmě (volné ubytovací kapacity) 
 nové pracovní příležitosti 

Hrozby 
 pokles výkupních cen zemědělských produktů 
 extrémní výkyvy počasí (orkán, sucho, mráz, 

krupobití, povodně,…) 
 krádeže (nemožnost zajistit veškeré nemovitosti, 

vysoké platby na pojistném) 
 nemoci dobytka – BSE, IBR – vybití stáda 
 změna dotačního programu ČR a EU 
 finanční krize  
 legislativní změny 

SWOT analýza zemědělského podniku Tab. 10. 
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4 Návrh na rozvoj agroturistiky v malém podniku  

4.1 Volba strategie podniku 

Základním cílem podniku by mělo být rozvíjení silných stránek, potlačování 

slabých stránek a připravenost na potenciální příležitosti a hrozby. Pomocí diagramu 

SWOT analýzy můžeme tyto čtyři faktory snadněji porovnat a následně zvolit vhodnou 

strategii podniku. [9]

Příležitosti 
v okolí 

Obr. 3. Diagram analýzy SWOT. [9] 

Na základě SWOT analýzy jsem došla k předpokladu, že se silné stránky podniku 

v budoucnosti mohou střetnou s hrozbami v okolí. Podnik by měl včas identifikovat 

hrozby a pomocí svých silných stránek je přeměnit v příležitosti. Výsledkem je 

diverzifikační strategie.  

4.2 Počáteční náměty 

► Rekonstrukce a modernizace budovy na rodinné farmě, která je zaměřena na 

chov skotu. Stavení dříve sloužilo jako výminek. Ubytovací kapacita zde činí 

v současnosti 5 lůžek. 

► Rozšíření ubytovací kapacity prostřednictvím vybudování podkrovních 

pokojů v budově na rodinné farmě. 

► Vyčlenění části pozemku na rodinné farmě pro karavany a stany (potřeba 

výstavby nového sociálního zařízení pro hosty, rekonstrukce stávajícího 

sociálního zařízení). 

► Odkup pohostinského zařízení s ubytovací kapacitou 8 lůžek, potřebná 

modernizace a rekonstrukce interiéru. 

Silné 
stránky 

Ohrožení  
v okolí 

Slabé 
stránky 

Turnaround  

strategie 

Agresivní růstově 

orientovaná strategie 

Obranná  

strategie 

Diverzifikační  

teorie 

   61



 

► V prostranství pohostinského zařízení vystavět venkovní posezení s krbem, 

malý parket, bazén a další zařízení. 

► Výstavba ubytovacích chatek ve volné přírodě, kam by byla zavedena 

elektrická energie. U chatek by byla zabudována chemická toaleta a studená 

voda.  

Z počátečních námětů se v tuto chvíli jeví jako nejrealizovatelnější rekonstrukce 

budovy na rodinné farmě včetně rozšíření ubytovacích kapacit o podkrovní pokoje. 

V případě větší poptávky by podnikatel zvažoval další možnosti.  

4.3 Podnikatelský plán 

4.3.1 Exekutivní souhrn 

Podnikatelský plán se zabývá rozvojem agroturistiky v zemědělském podniku, 

který je zaměřen na chov skotu s tržní produkcí mléka. K tomuto kroku se podnikatel 

rozhodl na základě podrobné analýzy. Nepříznivá situace na trhu s mlékem, oligopsonní 

postavení odběratele a závislost na finančních prostředcích ze státního rozpočtu 

a rozpočtu EU přiměly podnikatele, aby diverzifikoval svoji zemědělskou činnost. 

Provozování agroturistiky nabízí příležitost postavit podnikání na silných stránkách 

podniku, zejména na znalosti vesnického prostředí, rodinném zázemí, dobrých vztazích 

s podnikatelskými subjekty v okolí a vlastnictví nemovitosti, která v současné době není 

dostatečně využívána. Podnikatel by rozšířil zdroje svých příjmů a zároveň by 

eliminoval podstatné hrozby podniku.  

Podnikatel je odhodlán podstoupit riziko, že v prvních letech nebude jeho 

podnikání ziskové. Očekávaná doba návratnost investice do rekonstrukce stávajících 

prostor a výstavby podkrovních obytných místností by měla být kratší než 5 let.  

V následujících letech bude podnikatel rozšiřovat své služby, zvyšovat jejich 

kvalitu a neustále dbát na marketingovou činnost. Zvýšená poptávka po produktu 

agroturistiky by zajistila podnikateli dodatečné příjmy v budoucnosti. 

4.3.2 Všeobecný popis podniku 

Pan Pecina se v současné době živí jako samostatně hospodařící rolník. 25 hektarů 

zemědělské půdy, které vlastní, vede v režimu trvalý travní porost (management louky 

a pastviny). Podnikatel je zaměřen především na chov skot pro tržní produkci mléka, 

které dodává společnosti Mlékárna Hlinsko, s. r. o.. Podrobnější popis podniku je 

součástí kapitoly 3.4 Analýza vnitřní situace podniku. 
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Cílem podniku je diverzifikovat zemědělskou činnost prostřednictvím 

agroturistiky. Pan Pecina se rozhodl poskytovat ubytovací a stravovací služby 

cestovního ruchu a zhodnotit v nich část produkce farmy. Nabízený produkt bude 

propagován komplexně, tj. včetně doprovodných programů. 

4.3.3 Analýza současného stavu podniku a jeho okolí 

Analýza současného stavu podniku byla provedena ve třetí části této diplomové 

práce. Proto se zde budu věnovat pouze analýze týkající se cestovního ruchu 

a agroturistiky. 

4.3.3.1 Analýza odvětví cestovního ruchu v ČR a v Pardubickém kraji 

Stejně jako v jiných zemích patří cestovní ruch mezi důležitá odvětví ekonomiky 

České republiky. V současné době se cestovní ruch podílí na tvorbě hrubého domácího 

produktu 3 % a jeho podíl na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činí 

4,7 %.  

Pardubický kraj si obecně vede v cestovním ruchu nejhůře ze všech krajů v ČR. 

Počet návštěvníků a ubytovacích zařízení je v porovnání s ostatními kraji dlouhodobě 

nižší. Celkový počet hostů se rok od roku snižuje. Počtu návštěvníků v okresech 

Chrudim a Ústí nad Orlicí je vyšší než v  Pardubickém a Svitavském okresu. Tento 

rozdíl je dán především přírodními podmínkami, které umožňují provozování turistiky. 

V okrese Chrudim se jedná zejména o oblast kolem Sečské přehrady, která je turisty 

vyhledávaná v letních měsících. 

Analýza turistů v regionu byla provedena na základě monitoringu návštěvníků 

v turistických regionech ČR, který vypracovala výzkumná agentura STEM/MARK dle 

požadavků české centrály cestovního ruchu – CzechTourism v letech 2006 a 2007. 

 Okres Chrudim 
 Češi Cizinci Celkem 

Východní 
Čechy 

Česká 
republika 

Poznání 17,48 % 23,08 % 17,67 % 29,14 % 28,71 % 
Relaxace 21,35 % 24,62 % 21,46 % 16,05 % 15,81 % 
Turistika a sport 19,39 % 3,08 % 18,83 % 17,01 % 16,77 % 
Zdraví 7,14 % 3,08 % 7,00 % 3,72 % 4,79 % 
Práce 12,42 % 38,46 % 13,31 % 10,22 % 9,40 % 
Zábava 3,49 % 4,62 % 3,52 % 5,94 % 6,37 % 
Nákupy 3,70 % 0,00 % 3,58 % 3,33 % 4,42 % 
Návštěvy 12,53 % 1,54 % 12,15 % 11,19 % 9,86 % 
Tranzit 2,51 % 1,54 % 2,47 % 3,23 % 3,73 % 
Celkový počet dotázaných 1 836 65 1 901 13 935 106 582 

Tab. 11. Převažující důvod návštěvy turistů v letech 2006 a 2007. [25] 
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Graf 8. Převažující důvod návštěvy turistů v letech 2006 a 2007. [25] 
 

Hlavním důvodem návštěvy České republiky i Východních Čech je pro turisty 

poznání. Okres Chrudim je nejčastěji navštěvován z důvodu relaxace (21,46 %) 

a turistiky a sportu (18,33 %). Poznání (17,67 %) je až na třetím místě. Výjimkou jsou 

cizinci, kteří do této oblasti přijíždí většinou za prací (38,46 %). 

 Chrudimsko 
 Češi Cizinci Celkem 

Východní 
Čechy 

Česká 
republika 

Jednodenní (bez noclehu) 45,75 % 3,08 % 44,29 % 43,22 % 43,91 % 
1 až 2 noclehy 28,59 % 7,69 % 27,88 % 24,26 % 22,38 % 
3 až 7 noclehů 19,50 % 64,62 % 21,04 % 22,54 % 23,44 % 
Další 6,15 % 24,62 % 6,79 % 9,80 % 10,18 % 
Počet respondentů 1 836 65 1 901 13 935 106 582 

Tab. 12. Délka pobytu v regionu. [25] 

Většina turistů pobývá na Chrudimsku 

stejně jako v celých Východních Čechách 

i v České republice pouze jeden den bez 

přenocování. Pokud zde tráví více dní, zřídka 

překračuje tato doba jeden týden. Výjimkou 

jsou cizinci, kteří na Chrudimsku tráví 3 až 7 

nocí, případně i delší dobu. 
1 až 2 

noclehy
28%

Další
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Graf 9. Délka pobytu turistů v okrese Chrudim. [25] 
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Graf 10. Národnost zahraničních turistů v okrese 

Chrudim. [25] 
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 Okres Chrudim Východní Čechy Česká republika 
Do 25 let 18,41% 21,31% 18,08% 
26 - 34 let 33,25% 27,80% 26,95% 
35 - 49 let 28,77% 29,05% 31,30% 
50 - 59 let 11,84% 13,23% 15,44% 
60 a více let 7,73% 8,48% 8,11% 
Počet respondentů 1 901 13 935 106 582 

Tab. 13. Věková kategorie turistů v regionu. [25] 

 

Chrudimsko je navštěvováno především 

turisty ve věku 26 - 34 let (33,25 %) a ve věku 

35 - 49 let (28,77 %). 
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33%
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12%
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Do 25 let
18%

60 a více let
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Graf 11. Věková kategorie turistů v okr. Chrudim. [25] 
 

 Okres Chrudim Východní Čechy Česká republika 
Žádné ubytování 43,45 % 41,07 % 42,40 % 
Ubytování 56,55 % 58,93 % 57,60 % 
Typ ubytování:  
Hotel *** nebo více 13,02 % 11,51 % 16,27 % 
Hotel * nebo **, motel 7,16 % 7,42 % 9,58 % 
Penzion 14,32 % 18,78 % 22,53 % 
Kemp/tábořiště 10,33 % 12,57 % 10,45 % 
Jiné hromadné ubyt. zařízení 16,46 % 12,52 % 8,94 % 
Pronajatý apartmán, chata, apod. 7,07 % 9,32 % 7,81 % 
Známí/příbuzní, vl. chata/chalupa 31,64 % 27,32 % 24,08 % 

Tab. 14. 

Tab. 15. 

Využívaný typ ubytování v regionu. [25] 

Využívaný typ ubytování v okrese 

Chrudim. [25] 

Ubytování v okrese Chrudim 

vyhledává 56,55 % turistů. Nejčastěji 

tráví noc u známých či příbuzných, 

případně ve vlastní chatě nebo chalupě. 

Z hromadných ubytovacích zařízení jsou 

nejčastěji využívány penziony (14,32 %) 

a hotely s třemi a více hvězdičkami 

(13,02 %).

V individuálních zařízení, mezi které patří například pronajaté apartmány, pokoje 

či chaty, bylo ubytováno 7,07 % všech turistů. 
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Využité informační zdroje Ano Částečně Ne 
Informační centra 20,25 % 25,14 % 54,55 % 
Cestovní kanceláře a agentury 4,05 % 6,15 % 89,74 % 
Média 5,63 % 27,25 % 67,07 % 
Propagační materiály, průvodci 22,15 % 42,35 % 35,46 % 
Internet 29,25 % 22,25 % 48,40 % 
Informace od personálu 7,94 % 28,41 % 63,65 % 
Informace od známých 40,35 % 27,09 % 32,56 % 

Tab. 16. Využité informační zdroje turistů v okrese Chrudim. [25] 

Turisté na Chrudimsku získávají informace o regionu především od svých známých 

(přes 40 % dotazovaných). Často informace čerpají z internetu a z propagačních 

materiálů a průvodců. Pouze nepatrný vliv na rozhodnutí turistů, zda navštíví okres 

Chrudim, mají cestovní kanceláře a média. 

4.3.3.2 Konkurence podniku v oblasti agroturistiky 

V současné době není jednoznačně znám celkový počet osob podnikajících 

v agroturistice. K dispozici jsou údaje Svazu venkovské turistiky, který v roce 2008 

sdružoval 130 podnikatelů. Mnozí zemědělci nabízející agroturistiku nejsou členy žádné 

z organizací a nejsou nikde evidováni. Předseda Svazu venkovské turistiky Petr Novák 

odhadoval, že svaz sdružuje pět až deset procent celkového počtu podnikatelů ve 

venkovském cestovním ruchu. Členové svazu evidují ročně cca 100 000 přenocování 

a 32 500 návštěvníků, z toho asi třetina přijíždí ze zahraničí. Pro celý sektor venkovské 

turistiky tipuje předseda svazu čísla desetkrát až dvacetkrát vyšší. Průměrně hosté stráví 

v tomto ubytovacím zařízení 5 až 7 dní, což je výrazně déle než u běžného turisty. 

Evropské centrum pro ekoagroturistiku (ECEAT), které nabízí certifikaci 

ubytovacích zařízení z pohledu přínosu podniku k udržitelnému rozvoji, certifikovalo 

doposud v České republice 120 zařízení, z toho asi 100 na venkově. Touto certifikací 

podnikatel mimo jiné dokazuje, že nakládá šetrně s vodou a energiemi, využívá 

zelených stavebních technik, podporuje ekologické zemědělství a šetrnou dopravu nebo 

dostatečně informuje své hosty o ekologickém chování v dané lokalitě.  

Podle současných odhadů zaměstnává toto odvětví 1 000 až 1 500 osob včetně 

rodinných příslušníků. Těžko se však rozeznává, zda pracovní náplní těchto 

zaměstnanců je pouze agroturistika nebo veškeré práce na farmě.  

Farem zaměřených na venkovskou turistiku přibývá. Pro jejich větší rozvoj jim dle 

odborníků chybí dostatek peněz a zkušeností. Mezi časté příčiny nízké návštěvnosti 
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venkova patří neuspokojivý stav komunikací a cyklostezek, nedostatečná kvalita 

ubytovacích zařízení a služeb. V obcích je často i pětina lidí bez zaměstnání a proto 

nemají dostatek finančních prostředků na rekonstrukci pronajímaných objektů. Kvůli 

nízkému počtu klientů chybí tlak na zvyšování úrovně služeb a propagace. 

V porovnání s ostatními kraji působí v Pardubickém kraji  poměrně mnoho 

provozovatelů agroturistiky. Na druhou stranu jsou tito provozovatelé menší než 

v ostatních krajích a nabízí nižší ubytovací kapacity. Dle statistických údajů hrají 

významnější roli v Pardubickém kraji turisté z České republiky než cizinci. Cizinci však 

raději vyhledávají individuální ubytování, což může napomoci právě zemědělcům. Pro 

rozvoj agroturistiky hrají významnou roli ubytovací zařízení v okolí vodních ploch 

a v horských oblastech. 

V Pardubickém kraji působí přibližně 30 subjektů nabízejících ubytování na farmě. 

Přibližně polovina z nich nabízí pro turisty jednoduchý kemp, který si zařídili na svém 

pozemku. Ostatní nabízí ubytování v soukromých objektech nebo v penzionech. Kromě 

obvyklých aktivit jsou v tomto kraji pořádány hony na zvěř. Cestovní ruch se 

zaměřením na atmosféru venkova má v kraji dobré vyhlídky. Je to cesta, jak sem 

přilákat více turistů. 

Nejbližším zařízením nabízející venkovskou turistiku v okolí pana Peciny je  

Ranch LL Kovářov, který je zaměřen na chov koní a výuku jízdy na koni. Ubytování 

přímo na ranči v indiánských stanech, ve vlastních stanech nebo ve 

„westernbungalovech“ nabízí převážně dětem a mládeži, pro které jsou zde 

organizovány letní tábory s koňmi. 

Koncentrace podniků v oblasti cestovního ruchu je vysoká. Jedná se o tržní 

strukturu monopolistická konkurence. Na rozdíl od odvětví zemědělství je mezi 

konkurenty znatelně vyšší rivalita. Jednotlivá ubytovací zařízení bojují o každého 

zákazníka, jelikož právě ten je pro ně zdrojem příjmů. V současné době se rozvíjí trend 

specializace na určitý typ tržního segmentu a vzájemné spolupráce ubytovacích 

zařízení.  

4.3.3.3 Potenciální zákazník agroturistiky 

S rostoucí ekonomikou země se zvyšuje počet lidí, kteří se více zajímají o ochranu 

životního prostředí a kteří začínají podnikat více výletů do přírody. Přibývá lidí, kteří 
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preferují příjemně strávený čas v přírodě před uspěchaným životním stylem a vyšší 

mzdou. 

Svým podnikáním v agroturistice bude pan Pecina působit především na 

spotřebitelském trhu v České republice i v zahraničí. V případě rozšíření ubytovací 

kapacity by mohl své služby nabízet i na trhu průmyslovém - především firmám, které 

pro své zaměstnance zprostředkovávají volnočasové aktivity. 

Potenciálními klienty mohou být studenti, rodiny s dětmi, starší lidé i důchodci. 

Průměrným zákazníkem bude příslušník střední třídy bydlící ve městě v podnájmu 

s měsíčním příjmem v rozmezí 15 000 – 50 000 Kč. Od návštěvníků agroturistických 

zařízení se očekává, že mají rádi přírodu, že se zajímají o tradiční venkovskou kulturu, 

že mají kladný vztah ke zvířatům. Často to jsou lidé, kteří se věnují turistice, 

cykloturistice, rybaření či jízdě na koni. Klienty agrofarem jsou rekreanti různých 

věkových skupin. 

Provozovatel agroturistiky by se měl zaměřit na takovou skupinu potenciálních 

zákazníků, která v okolí nalezne širokou škálu možností, jak strávit svůj volný čas. 

Podle skupiny zákazníků, na kterou se bude podnikatel specializovat, by měly být 

zorganizovány doprovodné aktivity, zařízeny pokoje, vybaveny knihovny. Nejčastějšími 

návštěvníky agrofarem jsou rodiny s dětmi, pro které je zapotřebí zajistit bezpečnost 

volně přístupných prostor a speciální vybavení pokojů (dětský postýlka, vanička 

a další). Aktivní odpočinek hledají na venkově senioři, kteří zde rádi obdivují 

zachované či znovu obnovené tradice.  

Pan Pecina se při provozování agroturistiky zaměří především na rodiny s dětmi, 

případně na individuální klienty (mladí i staří). Hlavními důvody pro tuto specializaci je 

množství zvířat na farmě, které obdivují nejvíce děti, krásná příroda, klidné prostředí 

a množství turistických a cyklistických stezek. Ubytovat by se zde však mohli 

i milovníci koní či rybaření, kteří by mohli využívat služeb podnikatelských subjektů 

působících v okolí farmy. 

Pobyt na farmě zákazníci kupují většinou jedenkrát za rok. Jelikož chtějí poznat 

i jiné agroturistické farmy a jiné turistické oblasti, v následujících letech se již nevrací. 

Oproti nim existují klienti, kteří si farmu oblíbí a navštěvují ji pravidelně každý rok, 

někdy i vícekrát do roka. Zákazníci nejčastěji nakupují víkendové či celotýdenní pobyty 

pro dvě až pět osob.  
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Největší zájem o ubytování na farmě je v průběhu letních měsíců, kdy zákazníci 

přepokládají teplé počasí. Milovníci přírody agrofarmu navštěvují i na jaře či na 

podzim, kdy příroda prochází značnými změnami a kdy je počasí vhodné na 

cykloturistiku či turistiku. Zákazníci, kteří mají v oblibě zimní sporty, přijíždějí koncem 

roku či v průběhu zimních prázdnin. 

4.3.3.4 Substituty agroturistiky 

Nejbližšími substituty agroturistiky jsou jiné druhy ubytovacích zařízení (penziony, 

hotely, turistické ubytovny) a služeb na venkově, které nejsou přímo spojené se 

zemědělskou činností. Vzdálenějšími substituty jsou všechna ubytovací zařízení nejen 

v České republice ale i v zahraničí. Milovníci zvířat se mohou rozhodovat mezi 

agrofarmou a návštěvou zoologické zahrady. Klienti hledající na farmě sportovní vyžití 

mohou navštívit různá sportovní zařízení. Substituty v nejširším pojetí mohou být 

veškeré služby, které jsou zaměřeny na trávení volného času. 

4.3.3.5 Bariéry vstupu do oboru agroturistiky 

Zahájení ubytovacího zařízení vyžaduje počáteční kapitál. Provozovatelé musí znát 

a dodržovat řadu legislativních a hygienických předpisů. Značnou výhodou je znalost 

cizích jazyků (anglický, německý, ruský jazyk). Agroturistika je vázána na provozování 

zemědělské činnosti, tudíž jejím provozovatelem může být pouze zemědělský subjekt.  

K této činnosti musí mít farmáři povahu, musí být ochotni věnovat se svým klientům 

a odpovídat jim na veškeré dotazy.  
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4.3.3.6 SWOT analýza agroturistiky 
Silné stránky 
 pozitivní vztahy s podnikatel. subjekty v okolí 
 znalost tradičního způsobu zpracování mléka 
 vlastnictví nemovitostí  
 likvidita, schopnost dostát svým závazkům 
 zručnost 
 dobré jméno podniku 
 provoz podniku šetrný k ŽP, welfare zvířat 
 rodinné zázemí (společný rodinný zájem) 
 flexibilita rodinných příslušníků 
 vztah k venkovu, k ŽP, znalost venkova 
 přiměřené sklony k riziku 

Slabé stránky 
 nepravidelná pracovní doba 
 nedostatečné manažerské schopnosti 

podnikatele 
 ovlivnění soukromého života rodiny 
 vliv přírodních podmínek, sezónnost 
 
 

Příležitosti 
 pořízení jiných druhů hospodářských zvířat  
 ubytování na farmě (volné ubytovací kapacity) 
 cenová dostupnost 
 rostoucí zájem o venkovskou turistiku a ŽP 
 prodej zemědělských produktů na farmě 
 zájem ČR i EU o rozvoj venkova (dotace) 
 rekonstrukce, modernizace ubytovacích kapacit 
 nové pracovní příležitosti 
 finanční krize – preference domácího CR 
 nákup restaurace a rozšíření ubytovacích kapacit 

Hrozby 
 krádeže  
 finanční krize – pokles zájmu klientů o produkty 

cestovního ruchu 
 silná pozice zákazníků (požadavky na kvalitu) 
 vstup nové konkurence na trh 
 legislativní změny 
 změna dotačního programu ČR a EU 
 nenávratnost investic 
 ukončení zemědělské činnosti podniku 

Tab. 17. SWOT analýza agroturistiky 

4.3.4 Výrobní plán 

Předmětem podnikání zemědělského podniku bude: 

► zemědělská výroba a služby spojené se zemědělskou činností, 

► ubytovací služby, 

► zprostředkovatelské služby, 

► koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, 

► pronájem a půjčování věcí movitých, 

► úprava a zpracování vlastních zemědělských výrobků a jejich prodej. 

Proces poskytování služeb je blíže popsán v marketingovém plánu. 

4.3.5 Marketingový plán 

Marketingový plán je nedílnou součástí každého podnikatelského plánu. Marketing 

má v agroturistice obrovský význam. Podnikatel musí znát své potenciální klienty, umět 

reagovat na změny na trhu, na požadavky zákazníků a informovat o své nabídce. 

Marketingový plán je sestaven na základě marketingové koncepce „8P“ (produkt, cena, 

místo, propagace, lidé, balíček služeb, program a spolupráce). 
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4.3.5.1 Produkt (Product) 

Jádrem produktu agroturistiky je ubytování, stravování, pobyt na farmě a v přírodě. 

Tento produkt je rozšiřován o širokou nabídku doprovodných aktivit a služeb. 

Popis ubytovacího zařízení 

Podnikatel bude své hosty ubytovávat v objektu, který dříve sloužil jako výminek 

a který se nachází přímo na farmě. V současné době je zde zařízen obývací pokoj 

s kuchyňským koutem, ložnice a sociální zařízení. Ubytovací kapacita činí 5 lůžek (dvě 

lůžka v obývacím pokoji, tři lůžka v ložnici). Budova je poměrně zachovalá, současné 

místnosti v přízemí jsou vybaveny veškerým nábytkem. Budova je vybavena 

neporušeným betonovým podlažím se septikem, zabudovaným vodovodem z vlastní 

studny a přípojkou na elektrický proud. V současné době je kuchyň vytápěna kamny na 

dřevo a zbývající místnosti elektrickým přímotopem.  

V objektu bude rozšířena ubytovací kapacita prostřednictvím výstavby 4 obytných 

místností a sociálního zařízení v podkrovních prostorech. Každá z obytných místností 

bude vybavena dvěmi pevnými lůžky, dva pokoje budou mít možnost jedné přistýlky. 

Původní obytná místnost v přízemí bude přestavěna na společenskou místnost. Celková 

kapacita se zvýší na 8 + 2 lůžka, zároveň vznikne nový prostor, kde budou moci klienti 

trávit volný čas.  

Rekonstrukce objektu bude probíhat v souladu s minimálními požadavky 

a nezávaznými doporučeními na ubytování v soukromí, které stanovil Svazu venkovské 

turistiky ve spolupráci s Evropským centrem pro ekoagroturistiku (ECEAT CZ). 

Podnikatel zažádá o certifikaci ubytovacího zařízení. 

Především pro zahraniční turisty bývá velice důležitý ekologický provoz 

zemědělského podniku, který na zkoumané farmě není. Podnikatel však dbá na šetrné 

zacházení se  zvířaty, na pořádek na farmě a na třídění odpadů.  

Jelikož pan Pecina vlastní pozemky, které nevyužívá k hospodářské činnosti, 

vyčlení zde prostranství pro kempování. Turisté ze stanů či karavanů budou moci 

využívat sociální zařízení a kuchyňku v přízemí výminku. Hostům budou k dispozici 

parkovací místa, zahrada pro hosty s posezením a ohništěm, pískoviště pro děti. 

Stravování 

K ubytování v objektu bude turistům poskytována snídaně, jejíž součástí budou 

především produkty z farmy (čerstvé mléko, bylinné čaje, domácí sýr, máslo, 
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zavařeniny, domácí vepřová paštika, vajíčka). V budoucnosti by mohl podnikatel 

zakoupit pec na chleba a klientům nabízet i čerstvé pečivo. Celodenní stravování by 

z důvodu požadavku na odbornou způsobilost nebylo efektivní. Hosté si však mohou 

vařit sami ve vybavené kuchyňce nebo si zajet do některé blízké restaurace. 

Příležitostně farmář pozve hosty na ochutnávku tradičních pokrmů nebo na grilování 

s posezením u ohně. Hostům bude také nabídnuta možnost ochutnávky domácích 

mléčných produktů, ovoce a zeleniny.  

Nabízené služby 

Náplní cestovního ruchu je kromě ubytování a stravování péče o volný čas hostů. 

Atraktivnost nabízených služeb je zvyšována prostřednictvím doprovodných programů, 

které umožňují podnikateli, aby se specializoval a odlišoval od obdobných provozů. 

V rámci doprovodných aktivit bude podnikatel spolupracovat i s okolními podnikateli 

a klientům zprostředkovávat jejich služby. Při provozování agroturistiky je velice 

důležité dbát o pozitivní vztah mezi klientem a provozovatelem. Komunikace se 

zákazníky je snazší, pokud ubytovatel zná požadavky svých hostů.  

Hosté se budou moci volně pohybovat po farmě, pozorovat hospodářská zvířata, 

případně vypomoci při práci na farmě nebo v lese, při sklizni a zpracování ovoce 

a zeleniny (zavařování kompotů, džemů, zeleniny) či při výrobě domácích mléčných 

produktů. Dvakrát za rok zabíjí farmář s výpomocí řezníka prasata. Takováto zabíjačka 

by mohla nadchnout milovníky tradičních vepřových pokrmů.  

Farma je obklopena malebnou krajinou s mnoha místy dalekých rozhledů. Hosté ji 

budou moci poznávat formou pěší nebo cyklistické turistiky. Na kole či autem je možné 

navštívit i některé z nedalekých památek – zříceniny hradů Oheb, Lichnice, Rabštejn, 

zámek Slatiňany, Žleby a další. Na nedaleké přehradě Seč je možné si zapůjčit šlapadla, 

veslice či kánoe. Lokalita je díky množství rybníků a řece vhodná i pro rybáře. Roste 

zde počet chovatelů koní, kteří nabízí výuku jízdy na koni a projížďky. 

Na podzim roste v okolních lesích množství jedlých hub, které je možné po 

domluvě za pomoci farmáře či jeho manželky očistit a zpracovat (připravit k večeři, 

usušit či zavařit).  

V zimním období jsou v okolí provozovány lyžařské vleky, kde je možno si 

zapůjčit i lyžařské vybavení. Sousední obec zakoupila v minulém roce zařízení pro 

tvorbu běžecké stopy a při vhodných sněhových podmínkách upravuje několik 
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běžeckých tras. V případě mrazivého počasí lze bruslit na blízkých rybnících, při 

dostatku sněhu je především pro děti atraktivní sáňkování či bobování na místních 

kopcích.  

Pan Pecina zakoupí čtyři jízdní kola a čtyři páry běžeckých lyží s příslušenstvím 

a bude je za poplatek půjčovat svým klientům. Na farmě budou k dispozici rovněž saně 

a boby.  

V obci Bojanov je k dispozici tenisový kurt, hřiště na volejbal a na malou kopanou. 

Základním zdrojem obživy v obci Bojanov bylo dříve kromě zemědělství domácí 

tkalcovství a vyšívání prádla. Bohužel ani jedno z těchto řemesel zde nebylo zachováno 

dodnes. Z tradičních společenských akcí se zachovala velikonoční pomlázka, pálení 

čarodějnic a donedávna byl v obci pořádán i maškarní průvod. Místná zájmová sdružení 

(sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub, rybářský svaz, myslivecké sdružení) 

pořádají ve spolupráci s obcí plesy, dětský karneval, sportovní turnaje a další 

společenské a sportovní akce. 

O veškerých  zajímavostech z okolí bude vypracován informační materiál, který 

bude hostům k dispozici. Materiál bude obsahovat seznam kulturních, historických 

a přírodních památek v okolí cca 30 km, otevírací doby, ceny vstupného, kalendář 

společenských akcí, přehled sportovních zařízení a poskytovaných služeb, dopravní 

spojení a jízdní řád, místní zvyky a tradice, zajímavosti a přehlednou mapu okolí.  

Při odjezdu každý host obdrží na rozloučenou malou pozornost v podobě 

zavařeniny, bylin, sušených hub, ovoce nebo zeleniny. Klienti si budou moci zakoupit 

některý z domácích produktů (mléko, mléčné produkty, ovoce, zelenina, zavařeniny). 

4.3.5.2 Cena (Price) 

 Cena byla stanovena především na základě kalkulace nákladů. Jsou však 

zohledňovány i ceny konkurenčních zařízení a ceny akceptované zákazníkem. Cena je 

zároveň indikátorem kvality. Příliš nízká cena by mohla klienty odradit od nákupu 

v domnění, že se jedná o nekvalitní produkt. Na základě kalkulace (viz. Tab. 18) byla 

průměrná cena stanovena na 350 Kč za osobu/noc. Předpokládá se celoroční provoz, 

přičemž cena v letní sezóně (červen – srpen) bude vyšší. Pro stálé klienty budou 

poskytovány slevy za věrnost ve výši 5 % za každý předchozí pobyt na farmě 

(maximálně 20 %). Ubytování bude nabízeno i v rámci balíčků služeb, které budou 

cenově zvýhodněné. 
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Cenová kalkulace 
Roční fixní náklady 435 992,00 Kč 

Počet obsazených lůžek za rok 2 190 

Fixní náklady na jedno přenocování 199,08 Kč 

Variabilní náklady na jedno obsazené lůžko 58,16 Kč 

Variabilní náklady na snídani 31,79 Kč 

Náklady na lůžko/noc se snídaní 289,03 Kč 

Marže  20 %  

Cena za lůžko/noc se snídaní 346,84 Kč 

Cena za lůžko/noc se snídaní bez DPH 350,00 Kč 

Cena za lůžko/noc se snídaní s DPH 9 % 380,00 Kč 
Tab. 18. 

Obr. 4. 

Cenová kalkulace 

4.3.5.3 Místo (Place) 

Podnikatel sídlí v obci Bojanov, v místní části Hůrka. Bojanov se nachází 

v Pardubickém kraji, v okrese Chrudim a leží v nadmořské výšce 428 m. Zeměpisná 

poloha je 49° 50’ 25’’ zeměpisné šířky 

a 15° 42’ 29’’zeměpisné délky. 

K dnešnímu dni zde žije 649 obyvatel. 

Území je zařazeno do přírodní oblasti 

pahorkatinné, leží v přírodně velmi 

hodnotné oblasti Železných hor. Tato 

lokalita je charakteristická členitou 

přírodou, která je protkána množstvím 

vodních toků.  
Sídlo podnikatele (zdroj: http://www.mapy.cz/) 

V oblasti jsou vybudovány turistické, cyklistické stezky, hipostezky a rovněž 

stezky na běžecké lyžování. V současné době není v bezprostřední blízkosti farmy jiný 

zemědělský subjekt, který by provozoval agroturistiku. 

Podnikatel využívá především formu přímé distribuce, kdy o své nabídce informuje 

potenciální klienty sám. Osobně se prezentuje na internetu prostřednictvím vlastních 

internetových stránek, s klienty komunikuje přes e-mail nebo po telefonu. Pan Pecina 

distribuuje své služby i nepřímo, v rámci spolupráce se Svazem venkovské turistiky, 

který zajišťuje svým členům propagaci na veletrzích a výstavách CR, zařazení do 

katalogu, spolupráci s cestovními kancelářemi a registraci v rezervačním systému 

„Prázdniny na venkově“. 
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4.3.5.4 Propagace (Promotion) 

Podnikatel si nechá vytvořit internetové stránky, kde si potencionální zákazníci 

budou moci vyhledat veškeré potřebné informace. Zároveň zde najdou i kontaktní údaje 

na podnikatele a fotografie z farmy a okolí. Farma bude zaregistrována na různých 

internetových vyhledávačích (například seznam.cz, atlas.cz, centrum.cz, google.com). 

Rovněž si podnikatel nechá vyhotovit reklamní prospekty farmy, které budou 

k dispozici v regionálních informačních centrech, u smluvních partnerů a na dalších 

místech. V regionálním tisku a v odborném časopise zaměřeném na volný čas a přírodu 

(například Euroweekend) si předplatí reklamní inzerát. Podnikatel si je vědom, že 

nejlepší reklamu mu může udělat pouze spokojený zákazník. Proto bude dbát na jeho 

pohodlí a spokojenost. Zároveň bude v rámci udržování a rozvíjení dobrých vztahů 

s veřejností sponzorovat některé z místních sdružení. Účinnou propagaci venkovského 

cestovního ruchu poskytují turistická sdružení (například ECEAT, Svaz venkovské 

turistiky), jejichž služeb bude podnikatel využívat. O nabízeném produktu si nechá 

vyrobit různé propagační materiály (pohlednice, hrnečky, kalendáře,…). 

4.3.5.5 Lidé (People) 

V současné době vykonává veškerou činnost na farmě sám podnikatel. 

Provozování agroturistiky si vyžádá další pracovní sílu. Proto pan Pecina zaměstná na 

trvalý pracovní poměr jednu ze svých dcer. V případě potřeby by v letní sezóně 

zaměstnal dalšího zaměstnance, který by vypomáhal při zemědělské i ubytovací 

činnosti. Další informace týkající se personálu a organizace jsou uvedeny v kapitole 

4.3.6 Personální a organizační plán.  

4.3.5.6 Balík služeb (Packaging) 

Pro zákazníky budou připraveny balíky služeb, které budou obsahovat různé 

kombinace služeb za jednotnou cenu a budou specializované na určité typy klientů. 

Příkladem může být „Zabíjačkový týden na farmě“, kdy kromě běžných služeb budou 

hosté moci asistovat při zabíjení prasete a ochutnávat tradiční zabíjačkové speciality, 

nebo Léto na farmě s koňmi, kdy v ceně týdenního pobytu bude zahrnuta výuka jízdy na 

koni a 3 projížďky na koni. Ceny balíků služeb budou cenově zvýhodněné. Speciální 

balíčky služeb budou připraveny v období Silvestra, posvícení (červen), plesové sezóny 

a další.  
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4.3.5.7 Programová specifika nabídky (Programming) 

 Pro zákazníky bude vždy připraveno velké množství aktivit (sportovních, 

kulturních, společenských, přírodních). Veškeré činnosti musí být důkladně 

naplánovány, aby zákazník využil každé volné chvíle. Jelikož je většina aktivit 

provozována ve volné přírodě či na statku, musí podnikatel vytvořit alternativu pro 

případ špatného počasí (například přednášky, společenské hry, tradiční ruční práce).  

4.3.5.8 Spolupráce (Partnership) 

Sám podnikatel by nebyl schopen vytvořit pro klienty tak bohatý program, který by 

zajistil jejich plnou spokojenost. Proto je spolupráce s okolními subjekty jednou ze 

základních podmínek při provozování agroturistiky.  

Pro milovníky rybaření je kilometr od farmy k dispozici rybník Nové mlýny, kde 

denní povolenka k rybaření stojí 500 Kč a v ceně je zahrnut jeden kapr. Za další úlovky 

musí být uhrazen poplatek dle ceníku. Rybařit zde mohou i ti, kdo nevlastní rybářský 

průkaz. Pan Pecina uzavře s provozovatelem rybníku dohodu o spolupráci, na jejímž 

základě získá za každého svého hosta, který využije těchto služeb, provizi ve výši 10 % 

z ceny služby.  

Pan Pecina se domluví na spolupráci s nedalekým rančem, kde mohou hosté 

absolvovat výukové kurzy jízdy na koni, péče o koně a vyjížďky na koni. Za 

zprostředkování služeb ranče získá provizi ve výši 10 % z ceny poskytnuté služby. 

Dále bude podnikatel spolupracovat s ekofarmou Vranov, která se mimo jiné 

zabývá výrobou produktů z ovčí vlny, s kozí farmou Licibořice, kde jsou vyráběny 

produkty z kozího mléka, nebo s výrobci medu. V rámci takovéto spolupráce předloží 

pan Pecina svým hostům katalogy s nabízeným zbožím a v případě zájmu zprostředkuje 

jejich prodej. Rovněž bude zprostředkovávat služby kosmetického a kadeřnického 

salónu a některých z okolních pohostinských zařízení. Pokud by byl opět zahájen 

provoz místního lihovaru s palírnou, mohl by se pan Pecina pokusit domluvit pro hosty 

v případě jejich zájmu exkurzi s ochutnávkou.  

Nepřímá distribuce je vykonávána v součinnosti se Svazem venkovské turistiky. 

Pokud by měl podnikatel nedostatek klientů, rozšířil by tuto spolupráci o kooperaci 

s dalšími turistickými organizacemi, s cestovními kancelářemi a agenturami.  
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Podnikatel bude i nadále pokračovat ve spolupráci s obcí, s místními podnikateli 

a se zájmovými sdruženími. Jeho cílem je, stát se součástí nabídky místního nebo 

regionálního produktu cestovního ruchu. 

4.3.6 Personální a organizační plán 

Podnikatel disponuje především technickými schopnostmi (odborná způsobilost, 

znalost zemědělských postupů a vesnického prostředí, zručnost, pracovitost) ale nemá 

dostatek manažerských schopností. Tento nedostatek by vyřešil zaměstnáním své dcery, 

která má potřebnou kvalifikaci. Měla by na starosti veškeré administrativní záležitosti 

podniku, propagaci podniku včetně spravování internetových stránek, plánování 

podniku a organizaci práce. Předmětem její činnosti by byla  rovněž péče o klienty.  

Podnikatel by zaměstnal v případě potřeby (zejména v létě) ještě jednoho 

zaměstnance, který by vypomáhal na statku a zároveň v agroturistice (provozní činnost). 

Tato pracovní síla by mohla být nahrazena studenty Střední zemědělské školy a vyšší 

odborné školy zemědělské v Chrudimi, kteří by zde mohli absolvovat svoji povinnou 

praxi či letní brigádu v podobě sezónní výpomoci na farmě. Pro studenty by byly 

pořádány exkurze na farmě nebo přednášky přímo ve škole. Tato spolupráce by 

podnikateli zajistila levnou pracovní sílu a zároveň propagaci podniku. 

Požadavky na kvalifikaci zaměstnance jsou poměrně nízké. Není požadována 

odborná způsobilost, základním požadavkem je pozitivní vztah ke zvířatům, ochota 

fyzicky pracovat a slušné vystupování. Výhodou potenciálních uchazečů je vlastnictví 

řidičského oprávnění skupiny B a T (traktor). V opačném případě je podnikatel ochoten 

spolufinancovat náklady zaměstnance na jeho obstarání.  

Zaměstnanci budou odměňování na základě pracovní smlouvy (v případě 

sezónních zaměstnanců na základě dohody o provedení práce). Výše odměny je 

stanovena dle běžných odměn v daném regionu. V případě vzorného plnění všech 

povinnosti jsou zaměstnancům vypláceny prémie. Zaměstnanci mají možnost využít 

služeb subjektů, kteří spolupracují s podnikatelem, za zvýhodněnou cenu. Hlavním 

motivačním prvkem je mzda, rodinné zázemí podniku a uznání pracovníků. Pro 

zajištění spokojenosti zákazníků je zapotřebí, aby byli zaměstnanci obeznámeni se 

záměry podnikatele, se službami a produkty. Musí se seznámit s místními atrakcemi, 

významnými událostmi a památkami a restauracemi v okolí. Zaměstnanci by měli být 

komunikativní a vstřícní. 
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Tento rodinný podniky by byl řízen modelem „management rodiny“, kdy se  na 

vedení podniku podílí dva či více členové rodiny, přičemž není podstatné, zda všichni 

z nich mají majetkový podíl na podniku. Majetkový podíl na podniku bude mít nadále 

pouze pan Pecina, rozhodovací pravomoc v oblasti provozování agroturistiky však 

kromě něj bude mít i jeho dcera, kterou zaměstná na základě pracovní smlouvy.  

Jelikož se jedná o malý rodinný podnik, kde budou zaměstnáni 1 až 2 zaměstnanci, 

bude použita metoda řízení „ukaž a pomáhej“. Pan Pecina bude úzce spolupracovat se 

zaměstnanci, bude jim kolegou a zároveň řídící autoritou.  

Organizační činnost (rozdělování úkolů, delegování pravomoci) bude vykonávána 

samotným podnikatelem, v oblasti agroturistiky budou některé pravomoci delegovány 

na dceru. V současné době podnikatel uplatňuje autokratický styl vedení,  kdy chce mít 

vše pod svým dohledem, není ochoten podstoupit svoji autoritu a odpovědnost, ale na 

druhou stranu dovede sjednotit a motivovat zaměstnance i členy rodiny. Zaměstnáním 

své dcery a delegováním části svých pravomocí by měl podnikatel přejít 

k demokratickému stylu vedení, kdy by s dcerou spolupracoval, konzultoval problémy 

ale přesto by činil většinu rozhodnutí sám. 

4.3.7 Finanční plán 

Provozování agroturistiky na farmě si vyžádá nemalé finanční prostředky na  

rekonstrukci stávajících prostor a výstavbu nových obytných místností v podkroví 

objektu.  

V podkroví budou vybudovány 4 obytné místnosti s kapacitou 2 pevná lůžka a dvě 

koupelny s toaletou. Je zapotřebí vybudovat vnitřní stěny objektu, příčky, stropy, 

podlahu, schodiště, elektrické rozvody, vodovod, kanalizaci, ústřední topení s plynovým 

kotlem, vybavení sociálního zařízení a další.  

Dvě obytné místnosti budou vybaveny novým nábytkem, který si podnikatel nechá 

zhotovit na zakázku u místního truhláře. Zbývající dvě místnosti budou zařízeny 

v tradičním venkovském stylu. Bude zde instalován starožitný nábytek, který podnikatel 

nechal v nedávné době zrekonstruovat. 

Původní místnosti v přízemí budou zrekonstruovány. V současné době je kuchyň 

vybavena kamny na pevné palivo, elektrickým sporákem s troubou, jedním dřezem na 

nádobí, příborníkem a jídelním stolem s židlemi. Bude přestavěna kuchyňská linka, 

instalován nový elektrický vařič a druhý dřez na nádobí. Bude zakoupen velký jídelní 
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stůl a rohová lavice. Do společenské místnosti bude pořízen nový psací a konferenční 

stůl, televizor a rádio. Podnikatel vlastní starší sedací soupravu s křesly. 

Jelikož budova v současné době slouží jako odkladiště nepotřebných věcí, bude 

značným nákladem vlastní práce. Dalšími náklady bude nákup doplňků a základního 

vybavení prostor.  

Zahájení činnosti si vyžádá další počáteční náklady. Za ohlášení každé živnosti 

musí podnikatel zaplatit poplatek ve výši 1 000 Kč. Pan Pecina si musí obstarat 

povolení k odběru vody. V rámci spolupráce se Svazem venkovské turistiky zaplatí 

členský příspěvek a poplatek za úvodní certifikaci včetně nákladů za cestovné. Před 

zahájením činnosti je nezbytné investovat do propagace podniku. Budou vytvořeny 

vlastní internetové stránky podniku, reklamní cedule, propagační materiály a reklamní 

předměty. Jelikož chce podnikatel v rámci svých služeb půjčovat horská kola 

a v zimním období běžecké lyže s příslušenstvím, rozhodl se zakoupit 4 nová horská 

kola a 4x vybavení na běžky (v různých velikostech). 

Celkové investiční náklady budou dosahovat výše 775 000 Kč.  
INVESTIČNÍ NÁKLADY NA REKONSTRUKCI UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
  Množstevní jednotka Cena za MJ Množství Celkem (Kč) 
1) VYBUDOVÁNÍ PODKROVNÍCH PROSTOR 
1.1 Svislé konstrukce  
Příčky m2 350,00 Kč 67 23 450,00 Kč
Podkroví (vnitřní stěny) m2 100,00 Kč 78 7 800,00 Kč
Izolace m2 30,00 Kč 130 3 900,00 Kč
Vnitřní omítka m2 200,00 Kč 61 12 200,00 Kč
Nátěr m2 6,00 Kč 242 1 452,00 Kč
Obklady (koupelna) m2 200,00 Kč 50 10 000,00 Kč
1.2 Vodorovné konstrukce  
Strop m2 100,00 Kč 52 5 200,00 Kč
Podlaha - plovoucí m2 300,00 Kč 77 23 100,00 Kč
Podlaha - dlažba m2 200,00 Kč 14 2 800,00 Kč
1.3 Schodiště  20 000,00 Kč
1.4 Vybavení  
Vnitřní kanalizace  25 000,00 Kč
Vnitřní vodovod  30 000,00 Kč
Elektrický ohřívač vody  6 000,00 Kč
Plynový kotel  20 000,00 Kč
Ústřední topení  30 000,00 Kč
Elektrické rozvody  6 000,00 Kč
Osvětlení  6 500,00 Kč
Dveře ks 2 000,00 Kč 6 12 000,00 Kč
Okna dřevěné ks 8 000,00 Kč 4 32 000,00 Kč
Okna střešní ks 6 000,00 Kč 6 36 000,00 Kč
Sprcha ks 10 000,00 Kč 2 20 000,00 Kč
Klozet ks 8 000,00 Kč 2 16 000,00 Kč
Umyvadlo ks 3 000,00 Kč 2 6 000,00 Kč
Doplňky 3 000,00 Kč
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 Množstevní jednotka Cena za MJ Množství Celkem (Kč) 
1.5 Pokoje  
Postel ks 2 500,00 Kč 4 10 000,00 Kč
Matrace ks 2 000,00 Kč 4 8 000,00 Kč
Skříň ks 3 000,00 Kč 2 6 000,00 Kč
Noční stolek ks 1 000,00 Kč 4 4 000,00 Kč
Stolek ks 1 000,00 Kč 2 2 000,00 Kč
Židle ks 500,00 Kč 4 2 000,00 Kč
Lůžkoviny ks 2 000,00 Kč 4 8 000,00 Kč
Doplňky  15 000,00 Kč
Celkem materiál 413 402,00 Kč
Montážní práce  250 000,00 Kč
2) REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR V PŘÍZEMÍ 
2.1 Kuchyň 
Vnitřní nátěr m2 10,00 Kč 30 300,00 Kč
Dřez ks 600,00 Kč 1 600,00 Kč
Elektrický vařič ks 1 000,00 Kč 1 1 000,00 Kč
Stůl ks 4 000,00 Kč 1 4 000,00 Kč
Lavice ks 4 000,00 Kč 1 4 000,00 Kč
Židle ks 600,00 Kč 4 2 400,00 Kč
Nádobí 2 000,00 Kč
Doplňky  2 000,00 Kč
Celkem  16 300,00 Kč
2.2 Společenská místnost  
Vnitřní nátěr m2 10,00 Kč 30 300,00 Kč
Konferenční stůl ks 800,00 Kč 1 800,00 Kč
Psací stůl ks 1 500,00 Kč 1 1 500,00 Kč
Televizor ks 6 000,00 Kč 1 6 000,00 Kč
Rádio ks 1 500,00 Kč 1 1 500,00 Kč
Celkem  10 100,00 Kč
   
Vyhotovení rozpočtu  5 000,00 Kč
Projektová činnost  10 000,00 Kč
CELKOVÉ PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY NA REKONSTRUKCI 704 802,00 Kč
 
POČÁTEČNÍ NÁKLADY 
 Cena za MJ Množství Cena celkem 
Poplatek za vydání živnostenského listu 1 000,00 Kč 4 4 000,00 Kč
Nákup horských kol 5 000,00 Kč 4 20 000,00 Kč
Nákup vybavení na běžky 5 000,00 Kč 4 20 000,00 Kč
Povolení k odběru podzemní vody    
 - posudek hydrogeologa 5 000,00 Kč 1 5 000,00 Kč
 - laboratorní rozbor vody  8 000,00 Kč 1 8 000,00 Kč
Certifikace   
 - zápisné do Svazu venkovské turistiky 500,00 Kč 1 500,00 Kč
 - úvodní certifikace (poplatek) 700,00 Kč 1 700,00 Kč
 - úvodní certifikace (cestovné) 6,50 Kč 150 975,00 Kč
Propagace   
 - Tvorba www stránek  3 000,00 Kč
 - Reklamní cedule 2 500,00 Kč
 - Propagační materiály (letáky)  2 000,00 Kč
 - Registrace na www vyhledávačích 0,00 Kč
 - Reklamní předměty (hrnečky, pohlednice,…) 1 000,00 Kč
 - Odkaz na vlastní www stránky (SVT)  900,00 Kč
Kancelářské potřeby 1 000,00 Kč
Informační brožura 500,00 Kč
PLÁNOVANÉ POČÁTEČNÍ NÁKLADY CELKEM 70 075,00 Kč
CELKOVÉ PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY 774 877,00 Kč

Tab. 19. Celkové plánované investiční náklady 
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Část investice bude financována z vlastních zdrojů podnikatele, část 

podnikatelským úvěrem ve výši 400 000 Kč, který bude splácen pololetně po dobu 4 let. 

Podnikatel využije podpory PGRLF, který poskytuje subvence části úroků z úvěru ve 

výši 3 %. Při úrokové sazbě 9 % by poté činila pololetní splátka 56 983 Kč. Podnikatel 

má od začátku svého podnikání účet vedený u GE Money Bank (dříve Agrobanka), 

která nabízí specializované produkty pro sektor zemědělství. Jedná se například 

o úvěrový produkt „Investiční úvěry s podporou fondů Evropské unie“, který je  vhodný 

k financování investičních záměrů, jež jsou 

předmětem podpory v rámci Programu rozvoje 

venkova platného pro období 2007 až 2013 

(například investice do staveb, rekonstrukcí 

zemědělských objektů). Jelikož byl podnik doposud 

financován převážně z vlastních zdrojů a jeho 

zadluženost je téměř nulová, očekává podnikatel 

vstřícnost banky a bezproblémové vyřízení žádosti. 

Období Anuita Úrok Úmor Zůstatek

0   0 0 400 000
1 56 983 12 000 44 983 355 017
2 56 983 10 651 46 332 308 685
3 56 983 9 261 47 722 260 962
4 56 983 7 829 49 154 211 808
5 56 983 6 354 50 629 161 179
6 56 983 4 835 52 148 109 032
7 56 983 3 271 53 712 55 319
8 56 979 1 660 55 319 0

 Celkem 455860 55 860 400 000   

Tab. 20. Splátkový kalendář 

Pro financování tohoto projektu se podnikatel bude zajímat o možné podpory ze 

strany státu. MZe ČR společně s Evropskou unií podporují v rámci Programu rozvoje 

venkova (OSA III) diverzifikaci činností zemědělských subjektů směrem 

k nezemědělským činnostem a vybudování rekreační infrastruktury a rekreačních 

zařízení.  

Cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově a udržet nebo 

zvýšit příjem hospodářství. Maximální výše podpory činí v regionu Severovýchod (dle 

klasifikace NUTS II) v období 2007 – 2013 60 % způsobilých výdajů.  

Na základě metodiky uvedené v monografii Ing. Marie Stříbrné [10] byly 

stanoveny očekávané variabilní náklady a roční fixní náklady. Fixní náklady byly 

rozpočítány na jedno obsazené lůžko, bylo počítáno s využitím ubytovací kapacity ve 

výši 60 %. Ceny jednotlivých položek byly aktualizovány, kalkulace byla upravena dle 

nabídky a požadavků podniku. Na základě kalkulace variabilních a fixních nákladů byla 

stanovena cena 350 Kč bez DHP/lůžko/noc. 
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Tab. 21.

Tab. 22.

Tab. 23. 

 Kalkulace ročních fixních nákladů 

 

 

 
 

 Kalkulace variabilních nákladů 

 

Očekávaný počet obsazených lůžek a využití ubytovací kapacity ubytovacího 

zařízení je uvedeno v následující tabulce (Tab. 23). Údaje byly pouze odhadnuty 

s ohledem na předpokládanou vyšší poptávku v letní sezóně a v zimních měsících 

(leden, únor). Činnost ubytovacího zařízení bude zahájena v dubnu následujícího roku. 

V prvním roce je očekávána nižší poptávka (obsazenost 29,44 %), v následujících letech 

se bude v důsledku propagace zvyšovat (obsazenost 48,89 % ve druhém roce, 61,39 % 

ve třetím roce). Maximální ubytovací kapacita činí 10 lůžek. Pro jednodušší výpočty 

uvažujeme 30 dní v měsíci. Maximální roční ubytovací kapacita činí 3 600 lůžek. 

Předpokládaný počet obsazených lůžek a využití ubytovací kapacity UZ v prvních třech letech. 

KALKULACE VARIABILNÍCH NÁKLADŮ ROČNÍ FIXNÍ NÁKLADY 
1) Kalkulace varia. nákladů na obsazené lůžko/osobu/den Odpisy 16 667,00 Kč

Nákladová položka Množství Jednotka Cena (Kč)Oprava a údržba 50 000,00 Kč
Teplo 2,00 kWh 10,00 KčMzdové náklady (provozní činnost) 340 000,00 Kč
Teplá voda 2,30 kWh 11,50 KčPropagace 
Světlo 0,50 kWh 2,50 Kč

  
 - Webové stránky - doména 500,00 Kč

Vodné a stočné 0,12 m3 8,16 Kč - Reklama v tisku 10 000,00 Kč
Toaletní potřeby   5,00 KčKoncesionářské poplatky   
Praní prádla 0,05 kg 4,00 Kč - rozhlas 540,00 Kč
Popl. za rekr. pobyt    15,00 Kč - televizní přijímač 1 620,00 Kč
Popl. z ubyt. kapacity    2,00 KčČlenský roční poplatek (SVT) 300,00 Kč
Variabilní náklady na jedno lůžko 58,16 KčMandátní platba člena SVT 700,00 Kč

2) Kalkulace variabilních nákladů na jednu snídani Obnovení certifikátu (SVT) 400,00 Kč
Nákladová položka Množství Jednotka Cena (Kč)Pojištění odpovědnosti za škodu podnik. 500,00 Kč
Chléb 60,00 g 2,24 KčPojištění majetku 500,00 Kč
Houska(rohlík) 2,00 ks 5,00 KčNadstandardní úraz. pojištění pro hosty 300,00 Kč
Máslo 20,00 g 2,50 KčÚroky z úvěru (průměrné, roční) 13 965,00 Kč
Džem 50,00 g 3,00 KčCELKOVÉ ROČNÍ FIXNÍ NÁKLADY 435 992,00 Kč
Sýr 50,00 g 5,00 Kč
Vejce 1,00 ks 2,00 Kč
Müsli 75,00 g 7,00 Kč
Mléko 3,00 dcl 3,00 Kč
Čaj 15,00 g 1,00 Kč
Cukr 30,00 g 0,30 Kč
Energie 0,15 kWh 0,75 Kč
Variabilní náklady na jednu snídani 31,79 Kč

Celkové variabilní náklady na jedno lůžko 89,95 Kč

  1. rok 2. rok 3. rok 

 
Počet obsaz. 

lůžek 
Využití ubyt. 

kapacity 
Počet obsaz. 

lůžek 
Využití ubyt. 

kapacity 
Počet obsaz. 

lůžek 
Využití ubyt. 

kapacity 
leden 0 0,00% 120 40,00% 190 63,33%
únor 0 0,00% 120 40,00% 190 63,33%
březen 0 0,00% 100 33,33% 150 50,00%
duben 45 15,00% 110 36,67% 130 43,33%
květen 55 18,33% 140 46,67% 160 53,33%
červen 75 25,00% 210 70,00% 240 80,00%
červenec 130 43,33% 220 73,33% 260 86,67%
srpen 150 50,00% 220 73,33% 260 86,67%
září 80 26,67% 160 53,33% 200 66,67%
říjen 80 26,67% 100 33,33% 150 50,00%
listopad 80 26,67% 100 33,33% 110 36,67%
prosinec 100 33,33% 160 53,33% 170 56,67%
Celkem 795 29,44% 1760 48,89% 2210 61,39%
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Vynásobením počtu obsazených lůžek a ceny za jedno lůžko na noc jsme získali 

očekávané tržby za ubytování v prvních třech letech provozování agroturistiky 

(viz. Tab. 24). Na základě analýzy bodu zvratu jsme došli k závěru, že rozvoj 

agroturistiky přinese podnikateli zisk v případě, že během roku obsadí více než 1677 

lůžek (využití ubytovací kapacity bude vyšší než 46,6 %).  

 
  1. rok 2. rok 3. rok Analýza bodu zvratu: leden 0 42 000 66 500
únor 0 42 000 66 500  březen 0 35 000 52 500

vP
FNQ
−

=duben 15 750 38 500 45 500
květen 19 250 49 000 56 000

 červen 26 250 73 500 84 000

16776,1676
95,89350

435992
≈=

−
=Qčervenec 45 500 77 000 91 000

 srpen 52 500 77 000 91 000
září 28 000 56 000 70 000

 říjen 28 000 35 000 52 500

Tab. 24. Předpokládané měsíční tržby za 
ubytování v prvních třech letech. 

 

listopad 28 000 35 000 38 500
prosinec 35 000 56 000 59 500
Celkem 278 250 616 000 773 500

Kromě tržeb z ubytování hostů získá podnikatel provizi za zprostředkování služeb 

okolních podnikatelů a za prodej zboží, tržby z pronájmu jízdních kol a běžeckých lyží, 

z prodeje vlastních výrobků a z pronájmu místa určeného ke kempování (viz. Tab. 25). 

Pronájem míst ke kempování si vyžádá variabilní náklady (elektrická energie, voda, 

poplatek a rekreační pobyt). Náklady na ostatní činnosti jsou téměř zanedbatelné.  

Tržby za zprostředkování služeb Tržby za pronájem sportovních potřeb 
Ranč výše provize 10 % Horské kolo cena za den 150,00 Kč
  cena 400,00 Kč   počet pronájmů 200
  počet obchodů 120   tržby 30 000,00 Kč
  tržby 4 800,00 Kč Běžky cena za den 150,00 Kč
Rybník výše provize 10 %   počet pronájmů 100
  cena 500,00 Kč   tržby 15 000,00 Kč

  počet obchodů 60 Tržby za pronájem sportovních potřeb celkem  45 000,00 Kč

  tržby 3 000,00 Kč Prodej zboží JBL Licibořice 7 500,00 Kč
Kadeřnictví, kosmetika výše provize 10 %   Kozí farma 7 500,00 Kč
  průměrná cena 400,00 Kč   Soukromý včelař 5 000,00 Kč
  počet obchodů 80   Celkem 20 000,00 Kč

  tržby 3 200,00 Kč Prodej vlastních výrobků    10 000,00 Kč

Tržby za zprostředkování služeb celkem 11 000,00 Kč  

Tržby za pronájem místa pro stany  

Cena za osobu / noc 100,00 Kč  

Jednotkové variabilní náklady 25,00 Kč  

Počet noclehů 600  

Zisk z pronájmu místa pro stany celkem 45 000,00 Kč  
Tab. 25. Tržby z dodatečných činností v prvních třech letech. 
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Na základě těchto informací jsme schopni vypočítat očekávaný hospodářský 

výsledek podnikatele plynoucí z provozování agroturistiky v prvních třech letech    

(Tab. 26). Poměrně vysoký příspěvek na krytí fixních nákladů je dobrým znamením pro 

podnik, tržby pokrývají variabilní náklady. Po odečtení ročních fixních nákladů zjistíme 

zisk podnikatele z provozování agroturistiky. V prvním roce podnik dosáhne ztráty, 

ve druhém roce je očekáván zisk po zdanění ve výši 134 041,60 Kč, ve třetím roce 

dokonce 237 760,70 Kč. V následujících letech předpokládáme obdobný zisk jako ve 

3. roce. 

Očekávaný zisk v prvních třech letech 

  1. rok 2. rok 3. rok 

Cena za přenocování x počet obsazených lůžek 278 250,00 Kč 616 000,00 Kč 773 500,00 Kč 
Dodatečné tržby       
 - pronájem míst pro stany 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 
 - pronájem sportovních potřeb 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 

 - zprostředkování služeb 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 

 - prodej zboží 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

 - prodej vlastních výrobků 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč 
Dodatečné tržby celkem 131 000,00 Kč 136 000,00 Kč 141 000,00 Kč 
Celkové tržby 409 250,00 Kč 752 000,00 Kč 914 500,00 Kč 

Variabilní náklady na den x počet obsazených lůžek 71 510,25 Kč 158 312,00 Kč 198 789,50 Kč 
Příspěvek na krytí fixních nákladů 337 740,00 Kč 593 688,00 Kč 715 711,00 Kč 

Roční fixní náklady 435 992,00 Kč 435 992,00 Kč 435 992,00 Kč 

Zisk z agroturistiky -98 252,25 Kč 157 696,00 Kč 279 718,50 Kč 

Zisk po zdanění -98 252,25 Kč 134 041,60 Kč 237 760,70 Kč 

Zisk z ubytování před zdaněním 229 252,25 Kč 21 696,00 Kč 138 718,50 Kč 
Tab. 26. Očekávaný zisk z agroturistiky v prvních třech letech. 

Při zjišťování doby návratnosti investice jsme zvažovali 3 varianty. Optimistická 

varianta předpokládá získání dotace z Programu rozvoje venkova v maximální výši 

(60 % vynaložených výdajů). V tomto případě by se podnikateli navrátila investice již 

ve 3. roce. Pesimistická varianta nepočítá s dotací z PRV, doba návratnosti by činila 

5 let. Podnikatel očekává reálnou variantu, kdy získá podporu od EU ve výši 30 % 

vynaložených výdajů a investiční výdaje budou splaceny ve 4. roce. 
  0. rok 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Invest. výdaje - pesimistická var.  704 802,00 Kč            
Invest. výdaje - reálná var. 493 361,40 Kč            
Invest. výdaje - optimistická var. 281 920,80 Kč            
Diskontní sazba (od 6.2.2009) 0,75 %           
Příjmy 0,00 Kč -98 252,25 Kč 157 696,00 Kč 279 718,50 Kč 279 718,50 Kč 279 718,50 Kč
Diskontované příjmy 0,00 Kč -97 520,84 Kč 155 356,91 Kč 273 518,07 Kč 271 481,96 Kč 269 461,00 Kč
Kumulované diskontované příjmy 0,00 Kč -97 520,84 Kč 57 836,06 Kč 331 354,14 Kč 602 836,09 Kč 872 297,09 Kč
Tab. 27. Návratnost investice. 
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Rozhodnutí podnikatele, zda provozovat agroturistiku či nikoliv, je podloženo 

Cost – Benefit analýzou (CBA), která kromě finančních výsledků porovnává 

i nefinanční přínosy, užitky a pozitiva s náklady, nevýhodami a negativy projektu.  
Pozitiva (benefits) projektu Negativa (costs) projektu 
Dodatečné příjmy podnikatele (cca 200 tis. Kč/rok ) Potřeba počáteční investice – riziko 
Využití vlastní produkce Konkurence v rozložení  pracovních sil 
Využití ubytovacích kapacit Konkurence v rozdělení finančních prostředků 
Nové pracovní příležitosti Časová zaneprázdněnost 
Nové podnikatelské příležitosti v obci Narušen soukromý život rodiny farmáře 
Podpora podnikatelů v obci Negativní dopady turistů na ŽP 
Využití přírodního a kulturního potenciálu obce  
Vyšší poptávka po službách v obci a regionu  
Růst finančních zdrojů obce  
Stabilizace osídlení venkova  
  
Tab. 28. Cost – Benefit analýza 

Na základě této analýzy, kdy převládají pozitiva nad negativy, bych podnikateli 

doporučila, aby se rozhodl pro přijetí tohoto projektu. Zahájení agroturistiky je jednou 

z možností, jak zachovat činnost této malé farmy. Zisk z ní bude vhodný jako vedlejší 

příjem zemědělce. Zároveň bude podnikatelské riziko rozloženo do více činností. 

4.3.8 Hodnocení rizik 

Potenciální rizika zemědělce plynoucí z podnikatelského plánu můžeme 

klasifikovat do 5 základních oblastí: 

1. technická rizika – nesplnění požadavků certifikace, nedokonale provedena 

výstavba a rekonstrukce objektu, 

2. finanční rizika – malá poptávka, nízké tržby, neschopnost splácet úvěr, 

dlouhá doba návratnosti investice, dlouhodobá ztráta podnikatele, ukončení 

agroturistiky, zadlužení – ohrožení zemědělské činnosti, 

3. výrobní rizika – neochota zaměstnanců, nevlídnost, nespokojení klienti, 

pokles poptávky, nedodržení dohody s dodavatelem, 

4. tržní rizika – špatný odhad potenciálních klientů, finanční krize – pokles 

spotřebitelských příjmů, vstup nové konkurence na trh,  

5. další - úraz klientů na farmě, krádeže, přírodní kalamity, změna legislativních 

předpisů.  

Podle pravděpodobnosti vzniku daného rizika a tvrdostí jeho dopadu je vybírána 

metoda snižování podnikatelského rizika. Podnikatel by měl umět rozpoznat možná 

rizika a vědět, pomocí jakých metod jej může snížit. Nejlepším způsobem, jak případná 
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rizika minimalizovat, je preventivní obrana, kdy je riziko redukováno prostřednictvím 

odstranění příčiny vzniku rizika. Případnému úbytku klientů z důvodů jejich 

nespokojenosti se zaměstnanci předejde podnikatel uváženým výběrem pracovníků 

a vypracovaným motivačním systémem. Problémům při výstavbě a rekonstrukci objektu 

může zabránit použitím kvalitnějších stavebních materiálů a služeb. Dopady finanční 

krize na podnik je možné zmírnit orientací na klienty, kteří začnou kvůli nižšímu 

důchodu preferovat dovolenou v tuzemsku před dovolenou v zahraničí. Aby podnikatel 

zabránil nedodržení závazku ze strany dodavatele, měl by s ním sepsat smlouvu, ve 

které by byly stanoveny základní obchodní podmínky včetně sankcí za jejich 

nedodržení. Potenciální hosté farmy by měli být osloveni na základě kvalitního 

marketingového průzkum trhu. 

Dopady finančních rizik jako dlouhá doba návratnosti či dlouhodobá ztráta 

podnikatele plynoucí z provozování agroturistiky jsou zmírněny díky diverzifikaci 

činnosti zemědělce, kterému plynou příjmy z jeho zemědělské činnosti.  

V případě vstupu nové konkurence na trh by se měl podnikatel snažit navázat s ním  

spolupráci a zabránit tak konkurenční rivalitě a následnému tlaku na snižování ceny. 

Zároveň by byl podnikatel motivován ke zkvalitnění svých služeb. 

Částečné financování podnikatelského záměru pomocí bankovního úvěru s sebou 

nese riziko zadlužení podniku a neschopnosti splácet úvěr v případě nízké poptávky po 

agroturistice. Podnikatel by měl komunikovat s bankovní institucí a řešit s ní případné 

problémy. 

K úrazům klientů na farmě, ke krádežím a přírodním kalamitám dochází s poměrně 

nízkou pravděpodobností, pokud se však tato rizika objeví, mohou mít až katastrofální 

dopad na podnik. Proto jsou nejlépe řešena pojištěním. Jelikož je velice obtížné  zajistit 

na zemědělských farmách veškeré plochy proti krádežím, mohou ceny pojištění 

dosahovat vysokých částek. Podnikatel by měl rozšířit své pojištění odpovědnosti za 

škodu o pojištění za stravovací a ubytovací služby, včetně nadstandardního úrazového 

pojištění, které pokryje případná rizika v souvislosti s poskytovanými službami. 

Činnost podnikatele by mohla zkomplikovat případná změna legislativních 

nařízení. Toto riziko je řešeno dobrovolnou retencí, kdy je riziko rozpoznáno a z něho 

plynoucí ztráta je přijata s tichým souhlasem.  
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4.3.9  Přílohy 

K podnikatelskému plánu je vhodné přiložit: 

► finanční výkazy podnikatele,  

► evidenční list samostatně hospodařícího rolníka,  

► výsledky průzkumu trhu, 

► návrh propagačních materiálů, 

► smlouvu s obchodními partnery, 

► projektová dokumentace ubytovacího zařízení, 

► fotografie objektu, 

► další. 
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Obr. 5. 

Harmonogram implementace 

Harmonogram implementace byl vytvořen pomocí softwaru MS Project. 

 
Harmonogram implementace – Ganttův diagram (Zdroj: vlastní zpracování)

ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Analýza současné situace 52 dny 1.6. 09 11.8. 09
2 Analýza vnějšího prostředí podniku 15 dny 1.6. 09 19.6. 09

3 Analýza vnitřního prostředí podniku 7 dny 22.6. 09 30.6. 09
4 Průzkum trhu 15 dny 1.7. 09 21.7. 09

5 Definování cílů 5 dny 22.7. 09 28.7. 09

6 Vyhodnocení podnikatelského záměru 5 dny 29.7. 09 4.8. 09

7 Analýza rizik 5 dny 5.8. 09 11.8. 09
8 Sjednání úvěru 25 dny 12.8. 09 15.9. 09

9 Žádost o dotaci 25 dny 12.8. 09 15.9. 09

10 REKO NSTRUKCE O BJEKTU 32 dny 16.9. 09 29.10. 09
11 1) Vybudování podkrovních prostor 25 dny 16.9. 09 20.10. 09
12 Svislé konstrukce 15 dny 16.9. 09 6.10. 09

13 Vodorovné konstrukce 15 dny 16.9. 09 6.10. 09

14 Schodiště 5 dny 7.10. 09 13.10. 09

15 Technické vybavení 10 dny 7.10. 09 20.10. 09

16 Vybavení pokojů 25 dny 16.9. 09 20.10. 09
17 2) Rekostrukce stávajících prostor 12 dny 14.10. 09 29.10. 09
18 Rekonstrukce kuchyně 12 dny 14.10. 09 29.10. 09

19 Rekonkstrukce společenské místnosti 12 dny 14.10. 09 29.10. 09

20 Č innosti před zahájením provozu 110 dny 30.10. 09 1.4. 10
21 Certifikace SVT 20 dny 30.10. 09 26.11. 09

22 Živnostenské oprávnění 20 dny 30.10. 09 26.11. 09

23 Povolení k odběru vody 5 dny 30.10. 09 5.11. 09

24 Tvorba propagačních materiálů 20 dny 27.11. 09 24.12. 09
25 Tvorba webové propagace 20 dny 27.11. 09 24.12. 09

26 Nákup sportovních potřeb 3 dny 24.3. 10 26.3. 10

27 Propagace 70 dny 25.12. 09 1.4. 10

28
29 Předpokládané zahájení provozu 0 dny 1.4. 10 1.4. 10 1.4.

S S N Č P P Ú S S N Č P P Ú S S N Č P P
IV. 09 1.VI. 09 13.VII. 09 24.VIII. 09 5.X. 09 16.XI. 09 28.XII. 09 8.II. 10 22.III. 10



 

Závěr 

Diplomová práce se zabývala rozvojem agroturistiky v zemědělském podniku.  

Cílem práce bylo na základě podrobné analýzy navrhnout podnikatelský záměr, pomocí 

něhož by podnikatel diverzifikoval svoji činnost, a následně vypracovat podnikatelský 

plán. 

V teoretické části byly shrnuty základní poznatky z oblasti podnikání 

v zemědělství, drobných a rodinných podniků, podnikatelského plánu a agroturistiky. 

V následující části byla zanalyzována současná situace podniku. Na základě analýzy 

vnějšího i vnitřního okolí byly stanoveny silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti 

a hrozby. Jelikož je podnik ohrožen klesajícími výkupními cenami mléka, závislostí na 

svém odběrateli a na finančních prostředcích ze státního  a evropského rozpočtu, měl by 

využít své silné stránky a diverzifikovat svoji podnikatelskou činnost. Podnikateli bylo 

doporučeno, aby zrekonstruoval v současné době nevyužívaný obytný objekt 

a provozoval na farmě agroturistiku. Ve třetí části této práce byl sestaven podnikatelský 

plán, ve kterém byl zpracován tento záměr. Na základě podnikatelského plánu byl  

pomocí softwaru MS Project vytvořen harmonogram implementace.  

 Díky provozování agroturistiky na své farmě by podnikatel navýšil své finanční 

příjmy. Před zahájením agroturistiky by zemědělec musel investovat do rekonstrukce 

stávajících prostor ubytovacího zařízení a do výstavby podkrovních prostor, což by 

financoval z vlastních zdrojů a pomocí bankovního úvěru. Rovněž by využil možnosti 

zažádat v rámci Programu rozvoje venkova o finanční podporu od EU. Návratnost celé 

investice by činila 5 let v případě nezískání dotace, 3 roky v případě získání dotace 

v maximálně možné výši. V prvním roce by se podnikatel dostal do ztráty, 

v následujících letech by již dosahoval zisku. Kromě finančních přínosů by podnikatel 

obohatil svoji každodenní činnost na farmě o řadu nevšedních zážitků a poznal by 

mnoho nových lidí. Svým podnikáním by pan Pecina přispěl k rozvoji obce a vytvořil 

by zde nové pracovní příležitosti. Na druhou stranu je zapotřebí mít na paměti, že 

vzroste zadluženost podniku a riziko insolvence a že bude narušeno soukromé prostředí 

farmy. 

Jelikož náročnost klientů neustále roste, musí podnikatel sledovat jejich požadavky, 

reagovat na změny na trhu a přizpůsobovat tomu svoji nabídku. V budoucnosti by 
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podnikatel mohl zvažovat další podnikatelské příležitosti, například komerční výrobu 

mléčných produktů nebo nákup restauračního zařízení, které je v současné době mimo 

provoz. 

V České republice se agroturistika stále ještě rozvíjí. Český venkov svým 

přírodním a kulturním bohatstvím vytváří výborné podmínky pro rozvoj cestovního 

ruchu. Venkovská turistika je částečně usměrňována prostřednictvím společnosti Svaz 

venkovské turistiky, která společně s Evropským centrem pro ekoagroturistiku 

certifikuje ubytovací zařízení na venkově, vydává nezávazná doporučení a prezentuje 

své členy navenek. Doposud však nebyla vytvořena jednotná koncepce orgánů státní 

správy, která by se zabývala touto oblastí.  
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Přílohy 

Příloha 1. Legislativní předpisy pro podnikání v agroturistice 
Doposud neexistují žádné legislativní normy, které by byly zaměřeny speciálně na 

venkovský cestovní ruch. V této části jsou vypsány základní předpisy, jimiž by se měl 

zemědělský podnikatel provozující agroturistiku řídit.  

• Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

Poskytování služeb bez stravování je živností volnou. Živností volnou je 

i poskytování snídaní, pokud je kapacita lůžek menší nebo rovna 10. Poskytování 

snídaní v případě vyšší kapacity, stravy formou polopenze či plné penze spadá pod 

řemeslnou živnost „hostinská činnost“, kde je požadována kromě všeobecné i odborná 

způsobilost.   

Živností není prodej vlastních přebytků jako jsou například brambory, maso, 

zelenina (při prodeji masa z domácí porážky je nutné dodržovat veterinární předpisy). 

Naopak prodej vlastních výrobků, kterými na farmě mohou být například mléčné 

výrobky či produkty z ovocných plodů (kompoty, mošt, víno), jsou volnou živností. Při 

jejich výrobě musí být dodržovány přísné hygienické, veterinární a potravinářské 

předpisy. Volnou živností je rovněž zprostředkování služby pro jiného podnikatele za 

úplatu.  

• Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v místě soustředěného 

turistického ruchu za účelem rekreace, platí poplatek za rekreační pobyt. Pro obec jej 

vybírá ubytovatel, který je plátcem poplatku a za poplatek ručí. Ubytovatel je povinen 

vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, 

jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí 

a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování 

poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto 

zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel 

uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Sazba poplatku za lázeňský 

nebo rekreační pobyt činí až 15,-Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li 

tento dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální 

částkou.  
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V lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu v zařízeních 

určených k přechodnému ubytování za úplatu se vybírá poplatek z ubytovací kapacity. 

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné 

ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako 

u poplatku za rekreační pobyt. Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 4 Kč za 

každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční 

paušální částkou. [17]

Dle podmínek stanovených příslušnou obcí je majitel stavby určené k individuální 

rekreaci povinen platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

• Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů – upravuje povolování staveb a jejich změn, terénních úprav 

a zařízení, užívání a odstraňování staveb, soustavu stavebních úřadů a další. 

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu.  

Vyhláška stanovuje základní požadavky na územně technické, účelové a stavebně 

technické řešení staveb. Paragraf 53 této vyhlášky upravuje stavby ubytovacích zařízení. 

Prostory vstupní části stavby ubytovacího zařízení musí umožňovat plynulý příjem 

a odbavení hostů. Světlá výška pokoje hosta musí být minimálně 2600 mm. V části 

pokoje se šikmým stropem (například v podkroví) se do jeho plochy započítává plocha, 

jejíž světlá výška je nejméně 1600 mm. Plocha pokoje pod šikmým stropem může 

zaujímat nejvýše 30 % celkové plochy pokoje. [15]

• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Provozovatelům ubytovacího zařízení je ze zákona stanovena povinnost vést 

domovní knihu, ve které zaznamenává jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, 

měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec 

ubytování, a na požádání policie ji předložit ke kontrole. Ubytovatel je dále povinen do 

3 pracovních dnů oznámit oddělení cizinecké policie ubytování cizince. 

• Zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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Podnikatel v ubytovacích službách je povinen předávat státní statistické službě příslušné 

údaje na základě programu statistických zjišťování. Pokud má ubytovací zařízení 

minimálně 5 pokojů nebo 10 lůžek musí podnikatel předkládat dva typy výkazů: 

1. Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízení 

2. Dotazník o kapacitě hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu 

(1x ročně) 

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – vztahuje se na veškeré 

zpracování osobních údajů právnickými i fyzickými osobami. 

• Předpisy pro stravování -  poskytování stravovacích služeb je svázáno řadou 

předpisů. Bezpečnosti a kvalitě potravin se věnuje mezinárodní norma „Kodex 

Alimentarius“ (potravinářský zákoník). V rámci EU jsou hygiena a provozní podmínky 

ve stravovacích provozech upraveny především v nařízení Evropského společenství 

č. 852/2004 (o hygieně potravin). V českých podmínkách je tato problematika upravena 

zákonem 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 252/2004 Sb., 

o požadavcích na pitnou a teplou vodu, vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických  

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných.  

• Zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - mimo 

jiné vymezuje pojem „podnikání“ a upravuje vztahy v obchodních společnostech. 

• Zákon č. 47/1992 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – 

upravuje základní závazkové a majetkové vztahy, definuje formy chování, práva 

a povinnosti ubytovatele a ubytovaného, smlouvu o ubytování (§ 754 a 759) 

a odpovědnost za škodu způsobenou hostům ztrátou uložených v místnosti, kde jsou 

ubytováni (§ 433 a 436). 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - je 

základem každého podnikání, zemědělskou činnost a agroturistiku nevyjímaje. Řeší 

zdaněné příjmů fyzických a právnických osob. 

• Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Daň z přidané hodnoty jsou povinny odvádět fyzické a právnické osoby, které 

samostatně uskutečňují ekonomickou činnost a jejichž obrat přesáhl za 12 bezprostředně 

předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. Na základě 
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novely tohoto zákona z roku 2000 byla snížena daň za ubytovací a stravovací služby 

z 22 % na 5 %. V současné době činí 9 %.

• Zákon č 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů - dle tohoto 

zákona se musí řídit všichni podnikatelé, kteří využívají pro svou podnikatelskou 

činnost automobil.  

• Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů – daň 

z nemovitosti je vybírána z pozemků a staveb, na základě druhu a výměry pozemku, 

nebo zastavěné plochy, počtu podlaží a způsobu využití stavby.  

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě zaměstnávání osob se podnikatel musí řídit zákoníkem práce, který 

definuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, práva a povinnosti zaměstnanců 

i zaměstnavatelů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, odměňování za práci a další. 

• Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 589/1992 Sb., o pojištění na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - tyto dva 

zákony jsou součástí zdravotní a sociální ochrany podnikatele i jeho zaměstnanců 

v nemoci a ve stáří. 

• Hygienické přepisy – vyplývají z požadavků na ubytovací standard 

a z požadavků na vybavení hygienických zařízení. Je doporučováno kontaktovat místně 

příslušnou hygienickou stanici a domluvit se na standardu zařízení. Je zapotřebí získat 

povolení k odběru vody a k vypouštění odpadních vod. 

• Požární předpisy – v každém ubytovacím zařízení musí být zajištěna evakuace 

osob osvětlenými únikovými cestami. Je zapotřebí vyžádat si posudek požární ochrany 

a splnit stanovené požadavky, na viditelném místě musí být umístěn provozní řád 

a požární směrnice. 

• Koncesionářské a autorské poplatky. 

Koncesionářské poplatky se platí České televizi a Českému rozhlasu za každý 

televizní a rozhlasový přijímač, který má podnikatel ve svém majetku. Z rozhlasových, 

televizních a reprodukčních přijímačů, které jsou umístěny ve společných (veřejných) 

prostorách, se podle počtu přijímačů, velikosti ozvučených prostorů a jejich využití 

vybírají autorské poplatky. 

   100



 

• Bezbariérové podmínky – do ubytovacích zařízení o kapacitě vyšší než 10 

pokojů je povinností umožnit přístup i lidem s omezenou hybností. 

• Pojistné produkty - podnikatelé v agroturistice by měli rozšířit své pojištění 

odpovědnosti za škodu o pojištění za stravovací a ubytovací služby a nadstandardní 

úrazové pojištění pro hosty, které by pokrylo případná rizika související s 

poskytovanými službami. 
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Příloha 2. Minimální požadavky a nezávazná doporučení na 

ubytování v soukromí dle Svazu venkovské turistiky 
Názvosloví: 

• Obytná místnost je uzamykatelný prostor s lůžky a dalším vybavením. 

• Obývací (společenská) místnost je část objektu určená k dennímu pobytu hostů 

a jejich společným aktivitám. 

• Hygienické zařízení je stavebně oddělený prostor, v němž je umístěna samostatná 

sprcha nebo koupací vana a umyvadlo s tekoucí vodou. Pokud je hygienické 

zařízení součástí obytné místnosti, může být součástí koupelny i WC. Není-li 

hygienické zařízení součástí obytné místnosti, musí být na každých 6 ubytovaných 

osob k dispozici jedna vana (sprcha) a samostatné WC.  

 

Minimální požadavky na ubytování v soukromí 

1) Ubytovací zařízení (dále UZ) 

► Majitel/provozovatel UZ musí postupovat podle platných zákonů, 

► UZ musí být mimo dosah zdrojů hluku a znečišťování jako jsou dálnice, 

železniční tratě, letiště, tovární komplexy, soustavný provoz místních strojů 

vč. zemědělských, hnojiště, skládky odpadů, jímky, kouř lokálního topení, 

hlasitý poslech rádia či televize apod., 

► UZ musí umožňovat bezpečný a pohodlný přístup přijíždějících 

a odjíždějících hostů a značení příjezdové cesty musí umožňovat hostům 

snadnou orientaci, příjezdové komunikace musí mít zpevněný a bezprašný 

povrch a k dispozici musí být odstavná plocha pro parkování vozidel,  

► UZ musí umožňovat vstup hostů po celých 24 hodin, 

► ubytovatel/provozovatel musí být tolerantní vůči (odlišnému) náboženství, 

barvě pleti, sexuálnímu zaměření hostů a podobně, 

► ubytovatel/provozovatel musí být ochoten komunikovat s hosty a schopen 

vytvořit příjemnou atmosféru, 

► v UZ nebo v blízkém okolí musí být k dispozici telefon, 

► UZ je udržováno v čistotě a pořádku včetně okolí, 
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► pokud je zásobování pitnou vodou zajišťováno z jiného zdroje než veřejného 

vodovodu, musí být zabezpečena její zdravotní nezávadnost (atest 

hygienické služby). 

2) Obytná místnost 

► Obytná místnost musí být suchá, bez pachu ztuchliny či dokonce plísní, 

větratelná, osvětlená denním světlem, umístěná nikoliv v suterénu, v topném 

období vytápěná na stabilní teplotu min. 18,5°C, 

► obytná místnost smí mít nanejvýš 4 stálá lůžka; pouze dovoluje-li to rozměr 

místnosti a na přání hosta mohou být přidána maximálně 2 příležitostná 

lůžka, 

► minimální výška místnosti musí být 2,4 m, při použití patrových lůžek 2,6 m, 

► okna i vnitřní dveře, jsou-li prosklené, musí být vybaveny záclonami 

a závěsem (žaluziemi či roletami) pro zabránění pohledu zvenčí a pro 

možnost zatemnění, 

► obytná místnost musí obsahovat minimální vybavení: elektrické osvětlení 

(hlavní pro celou místnost + osvětlení u každého lůžka a případně 

u umyvadla), zrcadlo, zásuvka v dosahu zrcadla, stůl, skříň s přihrádkami 

a oddílem pro zavěšování šatů včetně věšáků na šaty (2 ks na osobu), nádoba 

na odpadky, popelník (je-li v místnosti dovoleno kouřit), židle nebo křesla 

(dle počtu lůžek), noční stolky nebo skříňky (dle počtu lůžek), deky navíc 

pro případ chladného počasí (dle počtu lůžek), předložka před lůžkem 

(kromě podlah krytých kobercem). 

3) Lůžko 

► Minimální rozměr lůžka musí činit 200 x 80 cm (u nábytku v tradičním stylu 

je min. rozměr 190 x75 cm), 

► minimální výška stálého lůžka vč. matrace musí být 40 cm od úrovně 

podlahy, 

► minimální plocha místnosti pro 1 lůžko je 5 m2, pro patrové lůžko 9,5 m2, 

► jako stálá lůžka nesmí sloužit rozkládací křesla, gauče, pohovky, lehátka 

atp., 
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► horní plocha lůžka musí být nedělená (matrace z jednoho kusu nebo dělené 

matrace kryté čabrakou), v jedné rovině, případný podhlavník musí být 

odnímatelný, 

► lůžko nesmí vrzat, 

► dává-li se místo 2 lůžek manželské lůžko (dvojlůžko), musí mít plochu pro 

ležení o rozměrech min. 200 x 150 cm a musí mít přístup ze stran, 

► užívání patrových lůžek se připouští výjimečně, za předpokladu, že světlá 

výška místnosti je minimálně 260 cm; horní lůžko musí mít zábranu a pod 

matrací nepropustnou podložku; přístup k hornímu lůžku musí být řešen 

žebříkem. 

4) Obývací (společenskou) místnost 

► Společenská místnost musí být vybavena stolem a židlemi, 

► osvětlení obývací  místnosti musí umožňovat dokonalé čtení a psaní u stolu, 

► ve společenské místnosti nesmí být umístěna stálá lůžka. 

5) Stravovací zařízení 

► Stravovací zařízení musí být stavebně oddělený prostor s vybavením pro 

přípravu jídel a nápojů, mytí nádobí, úschovu nádobí a suchých potravin 

a s ledničkou, 

► musí mít samostatný vchod z chodby, 

► musí být účinně odvětráváno, 

► musí sloužit výhradně hostům, 

► musí na každou osobu obsahovat kompletní příbor (nůž, lžíce, vidlička, 

lžička), talíř (hluboký, mělký, dezertní), sklenice, hrnek;  

► musí na jednu kuchyň obsahovat: plynový nebo elektrický vařič s alespoň 

dvěma plotýnkami, konvici na přípravu čaje vč. sítka, dřez, hrnce, kastroly 

a poklice (velké, střední, malé), 1 velký hrnec pro 6 a více osob, pánev na 

smažení, mísu, nůž na krájení, naběračku, otvírač konzerv, lahví a vývrtku, 

prkénko, cedník, struhadlo, kartáč nebo houbu na mytí nádobí, 2 utěrky na 

nádobí (výměna min. 1x za 3 dny), nádobu na odpad, chladničku, smeták, 

lopatku, smetáček, prachovku, koště, hadr na podlahu, kbelík. 

6) Hygienické zařízení (dále HZ) 

► HZ musí sloužit výhradně hostům, personál má k dispozici jiné, 
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► HZ musí být přístupné 24 hodin denně a musí být dostatečně osvětleno, 

► HZ musí mít snadno omyvatelný povrch stěn (keramické obklady) do výše 

180 cm (koupelna) nebo 160 cm (WC) a musí být opatřeno vodotěsnou 

a snadno omývatelnou podlahou, zabezpečenou proti uklouznutí, 

► HZ musí být vybaveno účinným systémem přirozeného nebo nuceného 

větrání, 

► koupelna musí mít minimální plochu 3,3 m2 v případě, že je vybavena pouze 

sprchou, a 3,8 m2, je-li vybavena vanou, 

► koupelna musí být vybavena věšáky na ručníky, osušky a oděv, předložkou 

k vaně nebo sprše, uzavíratelnou nádobou na odpadky, dostatečně velkou 

odkládací plochou nebo skříňkou u umyvadla, zrcadlem umístěným nad 

umyvadlem, elektrickou zásuvkou, která je na dosah přívodního kabelu 

elektrického spotřebiče u zrcadla (holicí strojek, fén), 

► ve sprše musí být bezpečnostní záchytná tyč a držák na mýdlo, 

► samostatné WC musí být vybaveno splachovací záchodovou mísou, 

uzavíratelnou nádobou na odpadky, schránkou nebo držákem s toaletním 

papírem (i zásobním balením), kartáčem na čištění záchodové mísy a věšáky 

na odložení svršků. 

► musí být zabezpečena možnost mytí rukou po použití WC. 

7) Bezpečnost hostů 

► UZ musí být vybaveno lékárničkou první pomoci, která je průběžně 

doplňována a umístěna na vhodném místě (mimo dosah dětí), 

► musí být přijata opatření, jež zamezí napadení hostů zvířaty ubytovatele, 

např. psy. 

8) Informace 

► Informační tabule nebo brožura musí být umístěna na viditelném místě, musí 

obsahovat nejméně: ceník v Kč a Euro, nabídku speciálních služeb a aktivit 

a jejich ceny, domácí řád, mapu okolí, důležitá telefonní čísla - lékař, policie, 

hasiči, 

► všichni hosté musí být registrováni v knize hostů, 

► v případě, že ubytovatel není doma, musí nechat přijíždějícím hostům vzkaz 

s instrukcemi, jak postupovat. 
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9) Ceny a způsob platby 

► Všechny ceny, které jsou účtovány v ubytovacím zařízení, musí být uvedeny 

v ceníku, 

► host musí být seznámen s cenou ještě před poskytnutím požadované služby, 

► ubytovatel je povinen vydat hostům srozumitelný účet s popisem služeb 

a cenou za ně, 

► jsou stanoveny jednotné ceny pro tuzemce a cizince. 

10) Hygiena a ekologické standardy 

► Hygienické zařízení pro druhy “kemp” a “ubytování se stravováním” se musí 

denně umývat a minimálně jednou týdně dezinfikovat, 

► pro druh "ubytovací objekt/letní byt" se připouští běžný úklid místností 

hosty; v tomto případě musí být k dispozici příslušné prostředky pro úklid 

(smeták, lopatka a smetáček, hadr na podlahu, kbelík, prachovka, případně 

i vysavač nebo mechanická metla na údržbu koberců), 

► úklid společných hygienických zařízení a závěrečný úklid při změně hostů 

vždy zajišťuje ubytovatel, 

► poškozené ložní prádlo musí být vyřazeno z užívání, 

► k odkládání odpadu slouží uzavíratelné nádoby (koše, popelnice, kontejnery) 

nebo silnostěnné igelitové pytle,  

► nádoby na shromažďování odpadu se umisťují mimo budovy co nejdále 

zejména od oken ubytovacích prostor, jídelny, kuchyně a společenské 

místnosti, 

► kapacita nádob na shromažďování odpadů je stanovena v objemu 1 litr denně 

na 1 hosta, 

► nádoby se vyprazdňují nebo odvážejí podle potřeby, nejméně však jednou 

týdně, 

► k vytápění pokojů se nepoužívají plynová katalytická kamna bez odtahu 

spalin, 

► odpadní vody jsou likvidovány odpovídajícím způsobem (kanalizace, septik, 

čistička). 
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Nezávazná doporučení 

1) Obytná místnost 

► Může obsahovat skleničky na vodu a skleničky na čištění zubů, nejsou-li 

umístěny v koupelně, 

► zásuvky označit hodnotou napětí. 

2) Lůžko 

► postele vybavit zdravotními matracemi. 

3) Obývací místnost 

► vybavení čalouněnými křesly, pohovkou, 

► vybavení kachlovými kamny nebo krbem. 

4) Stravovací zařízení 

► rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, 

► škrabka na brambory. 

5) Bezpečnost hostů 

► mít uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody, 

► pokud se v blízkosti domu nachází řeka, jezero, přehradní nádrž či jiná volná 

voda, měl by být k dispozici odpovídající záchranný prostředek, 

► vybavit stoly v pokojích či noční stolky zásuvkami na zámek na cennosti 

nebo nabídnout úschovu cenností.  

6) Informace o:  

► místní přírodě, krajině, kulturních a sociálních podmínkách v místě a okolí, 

► farmě a vlastním hospodářství, 

► místních dopravních spojích (vlak i autobus), 

► možnostech rekreace a sportu v okolí, včetně cen (plavání, jízda na koni, 

cyklistika...), 

► otvíracích hodinách muzeí, hradů, zámků; kulturních programech, provozu 

kin..., 

► možnostech stravování a nákupu potravin v okolí, 

► konání trhů, jarmarků a festivalů, 

► době konání bohoslužeb, 

► nejbližším turistickém informačním centru, kadeřnictví a dalších službách, 

► možnostech koupě turistických průvodců, fotografických publikací o kraji, 
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► tom, čím farma přispívá k ochraně přírody a čím mohou přispět hosté, 

o nebezpečných místech a co dělat v určitých situacích (např. nebezpečná 

místa v řece, při požáru, při rychlých změnách počasí na horách apod.). 

► Všechny informace a ceníky uvést v alespoň jednom cizí jazyce, lépe ve více 

jazycích - anglicky, německy, holandsky, příp. francouzsky, italsky atd.  

► Zavést kroniku pro hosty. 

7) Služby a aktivity 

► Schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce, 

► vyzvednutí a odvezení hosta na zastávku hromadné dopravy, 

► služba hlídání dětí, když jejich rodiče chtějí něco podnikat sami, 

► nabídnout hry, knihy, TV, video, rádio, hudební nástroje, 

► k dispozici herna (k hraní kulečníku, stolního tenisu atd.), bazén nebo sauna, 

► nabídnout možnost pomáhat při zemědělských pracích případně i výměnou 

za jídlo či pobyt, 

► nabídnout či zprostředkovat vyjížďky s koňským povozem, jízdu na koni, 

► půjčování kol a sportovních potřeb, lehátek, houpací sítě a úschova kol 

hostů, 

► nabídnout návštěvu místních řemeslníků a umělců, pořádání tématických 

večerů nebo organizovat při zvláštních příležitostech různé akce (při 

narozeninách, ukázku místní kuchyně, malování na skle apod.), 

► prodej místních lidových suvenýrů, pohlednic, knih, map, 

► nabídka itinerářů pro pěší výlety, cyklovýlety atd. v příslušných jazykových 

mutacích, 

► nabídnout službu praní prádla nebo dát k dispozici automatickou pračku, 

► nabídnout vegetariánská, veganská jídla a makrobiotickou stravu. [27] 
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Příloha 3. Podpora malých a středních podniků  
Aby mohly malé a střední podniky úspěšně fungovat v tvrdém konkurenčním 

prostředí tuzemského i zahraničního trhu, jsou podporovány státem na základě zákona 

č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Státní podpora může být 

poskytnuta ve formě nevratné finanční výpomoci, dotace, finančního příspěvku, záruky 

nebo úvěru se sníženou úrokovou sazbou. Česká vláda i Evropská unie zavedla řadu 

programů na podporu MSP.  

Podpory podnikání MSP můžeme dle formy poskytování rozdělit na přímé (dotace, 

půjčky) a nepřímé (infrastruktura), dle prostoru na unijní, národní, krajské a regionální.  

Na snižování hospodářských rozdílů mezi jednotlivými členskými státy EU je 

zaměřena politika hospodářské a sociální soudržnosti. V období 2007 – 2013 má Česká 

republika nárok čerpat finanční prostředky z evropských fondů určených k financování 

této politiky. Jedná se o Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj 

a Evropský sociální fond. Na podporu MSP je v EU zaměřena také Evropská investiční 

banka, která poskytuje a garantuje úvěry, a Iniciativa JEREMIE, jejímž hlavním cílem 

je zjednodušení přístupu MSP k finančním prostředkům.  

Z těchto evropských fondů mohou podnikatelé čerpat v období 2007 – 2013 

finanční prostředky v celkové výši přibližně 26,7 mld. EUR prostřednictvím 24 

operačních programů. Hlavním programovým dokumentem realizace politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem 

k podpoře rozvoje malého a středního podnikání je Operační program Podnikání 

a inovace, který spadá do působnosti MPO ČR. V rámci sedmi prioritních os tohoto 

operačního programu je připraveno 18 různých programů. Především na rozvoj MSP 

jsou zaměřeny programy Progres, Záruka, Rozvoj, ICT v podnicích, Ekoenergie, 

Poradenství a Marketing.  

Ze státního rozpočtu ČR jsou financovány národní a resortní programy podpory 

podnikání. Národní programy podpory MSP vyhlašuje MPO ČR a schvaluje je vláda 

ČR. Podpora je poskytována formou záruk za bankovní úvěry, bezúročných úvěrů pro 

začínající podnikatele na území hlavního města Prahy, příspěvků a dotací. V roce 2007 

mezi tyto programy patřily TRH, CERTIFIKACE, DESIGN, ALIANCE a VÝVOJ. 

Resortní programy podpory podnikání stanovují například Ministerstvo průmyslu 
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a obchodu ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR nebo Ministerstvo zemědělství ČR.  

Regionální podpory jsou poskytovány prostřednictvím Společného regionálního 

operačního programu (dále jen SROP), za jehož realizaci je zodpovědné Ministerstvo 

pro místní rozvoj. SROP je zaměřen na rozvoj regionu, jeho ekonomický růst 

a zvyšování kvality života obyvatel. Jednou z priorit programu, která je pro podnikatele 

nejvýznamnější, je „Regionální podpora podnikání“. Žádosti o podporu podnikání 

vyhodnocuje agentura CzechInvest. Kromě žádosti musí žadatel vyplnit rovněž finanční 

výkazy a finanční plán projektu. 

 Podnikatelskou činnost podporují i následující finanční instituce: Českomoravská 

záruční a rozvojová banka, a. s., Česká exportní banka, a. s. a Exportní garanční 

a pojišťovací společnost, a. s..  

Na podporu podnikání MSP jsou orientovány některé bankovní instituce. Nabízí 

svým klientům vedení běžných účtů, poskytnutí kontokorentního úvěru, 

podnikatelského či vývozního úvěru, ve výjimečných případech poskytují MSP rizikový 

kapitál. V případě podnikatelských úvěrů nabízí banky MSP při splnění určitých 

podmínek i jisté zvýhodnění úrokových sazeb. Jelikož MSP představují pro bankovní 

instituce rizikové partnery, požadují, aby jejich žádost o podnikatelský úvěr byla 

podložena minimálně dvouletou činností.  

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a další vládní instituce zřídilo řadu vládních 

organizací, které poskytují poradenské služby. Jedná se například o národní rozvojovou 

agenturu podporující restrukturalizaci průmyslu ČR CzechInvest, o agenturu na podporu 

obchodu CzechTrade, regionální poradenská a informační centra a podnikatelská 

inovační centra. Na oblast zaměstnanosti a sociálního rozvoje je zaměřena nezávislá 

nezisková organizace Národní vzdělávací fond, která byla založena Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ČR. Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR podporuje 

podnikatelskou činnost v regionech příspěvková organizace Centrum pro regionální 

rozvoj ČR. Informačním zdrojem pro podnikatelskou veřejnost jsou informační portály, 

například  www.businessinfo.cz nebo www.euroinfocentrum.cz.  

Množství užitečných služeb poskytují i nevládní organizace. Prosazovat zájmy 

podnikatelů před státními orgány, poskytovat svým členům informace a vzdělávací 
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služby a zprostředkovávat obchodní kontakty napomáhá Hospodářská komora. 

Podnikatelům v zemědělství, potravinářství a lesnictví je nápomocna Agrární komora. 

 Kromě těchto zákonem zřízených institucí se podnikatelé mohou obrátit například 

na Svaz obchodu ČR a cestovního ruchu, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Sdružení 

podnikatelů a živnostníků ČR, Asociaci pro poradenství v podnikání a další. 

Prosazování zájmů malých a středních podniků, jejich podpora a rozvoj je cílem 

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR a Unie malých a středních 

podniků ČR. Na trhu působí také velké množství komerčních subjektů, které nabízejí 

podnikatelským subjektům své různorodé služby.  
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