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Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru, který bude sloužit 

managementu společnosti jako podklad pro realizaci zavedení zcela ojedinělé služby. 

V teoretické části se zabývám problematikou malých a středních firem, subjekty 

národního hospodářství a požadavky podnikatelského záměru. V praktické části se 

zabývám identifikací a analýzou vybraného podniku, posuzuji možné varianty zavedení 

podnikatelského záměru, včetně bodu zvratu. 

 

Abstract  
 
This diploma thesis deals with the development of the business plan that will serve the 

company's management as a basis for implement the introduction of an entirely unique 

service. The theoretical part deals with the problems of small and medium businesses, 

subjects  of  the  national  economy and  the  demands  of  the  business  plan.  The  practical  

part deals with the identification and analysis of the selected company, judging the 

possible options of implementation of the business plan, including a tipping point. 
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Úvod 
 
Téma podnikatelský záměr jsme si vybrala z důvodu moci využít svých dosavadních 

znalostí a zkušeností, které bych ráda aplikovala na vytvoření a zavedení zcela nové a 

ojedinělé služby. Celkové pojetí podnikatelského záměru je velice obsáhlé téma o 

kterém se dá polemizovat celé dny. Podnikatelský záměr může obsahovat také zavedení 

nového produktu, já jsem si však vybrala zavádění zcela nové služby pro mnou 

vybranou společnost.  

Zavádění mnou navrhované nové služby pro společnost, která má monopolní postavení 

na trhu v České republice se někomu může zdát morbidní až neetická. Já však tento 

názor nesdílím a jsem si jista, že si můj podnikatelský záměr najde své příznivce a 

osloví zákazníky.  

Není tajemstvím, že každá společnost, která zavádí nový produkt či služby se snaží 

dosáhnout co nejvyšších zisků a zajištění konkurenceschopnosti. Samozřejmě i já 

myslím na tyto, tak důležité aspekty v podnikání, ale ráda bych k nim přidala i další 

velmi důležitou činnost na kterou dle mého názoru spousta firem zapomíná. Touto 

činností mám na mysli etické jednání všech podniků, které nám nabízejí své služby a 

produkty. Při zavádění nové služby jsem se neustále snažila na smysl etiky 

nezapomínat. Já vidím etiku v podnikání jako určitý názor veřejnosti, či snad spíše 

společnosti na samotné podnikatele a jejich veškerou podnikatelskou činnost. V dnešní 

době konečně začíná být toto téma diskutované. Zatím je podnikání u laické veřejnosti 

spíše chápáno jako názor, že chcete-li rychle a neslušně zbohatnout, stačí napodobit ty, 

kteří dosáhli v podnikání velkých úspěchů! Kromě arogance a neskromnosti v chování a 

jednání, přehlížení nesnesitelných zákazníků, vám k úspěchu také postačí vaše 

minimální vzdělání. Tyto a mnoho dalších zásad mají prý v podnikání úspěch. Právě 

těmto zásadám, které hovoří o arogantnosti a podlosti podniků jsem se ve svém 

podnikatelském záměru chtěla zcela vyhnout a nabídnout takovou službu, která nebude 

brána pouze jako činnost, kterou si chce společnost ,, nahrabat“ peníze. 

Mnou navrhovaný podnikatelský záměr je vytvořen pro společnost Krematorium na 

zvířata Brno s. r.o. Tento podnik se doposud zabývá individuální kremací domácích 

zvířat do váhové kategorie 60 kg. Já pro tento podnik navrhuji zavedení nové služby, 

která rozšíří jejich nabídku o kremaci koní, exotických zvířat ve větší váhové kategorii.
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Jak jsem se již stručně zmínila v úvodu, ve svém podnikatelském záměru zavádím zcela 

novou a ojedinělou službu. Pro svůj podnikatelský záměr jsem si vybrala společnost 

Krematorium na zvířat Brno s. r. o., která má v České republice doposud monopolní 

postavení na trhu. Tato společnost nabízí individuální kremace domácích zvířat (psů, 

koček, hlodavců), já však její činnosti rozšířím o kremaci zvířat ve větší váhové 

kategorii jakou jsou například koně, či jiná větší zvířata.  

Pro zavedení nového podnikatelské záměru je třeba provést veškeré činnosti, spojené 

s průzkumem vnitřního a vnějšího okolí daného podniku. K zajištění těchto důležitých 

aspektů je potřeba využití a znalosti metod, mezi které patří SWOT analýzy, SLEPT 

analýza a Porterova analýza.   

Dalším důležitým aspektem pro zajištění nového podnikatelské záměru je samozřejmě 

vyčíslení veškerých finančních prostředků na jednotlivé činnosti se kterými se zavedení 

nové služby bude neustále potýkat. Z tohoto pohledu je velice důležitá znalost 

počátečních nákladů, které jsou neúprosně spojeny se zavedením nejen mého, ale 

každého podnikatelského záměru. Nadále je také třeba znát finanční a likvidní 

schopnosti podniku.  V jednotlivých částech své diplomové práce budu řešit nejen 

potřebné finanční zdroje pro zavedení nové a zcela ojedinělé služby, ale také prostory 

nutné k vykonávání této činnosti, nové vybavení a personální zajištění. Je potřeba 

nezapomínat také na faktory, které mohou negativně ovlivnit celkový podnikatelský 

záměr a kritické faktory tohoto záměru. Díky znalostem těchto kritických faktorů mohu 

předejít podnikatelskému riziku, který bude spojen s novým podnikatelským záměrem.  

Cílem mé diplomové práce je tedy nabídnout zcela ojedinělou službu v České republice. 

Jsem přesvědčena o tom, že si tato nová služba najde své příznivce a stane se 

vyhledávanou a samozřejmou činností pro majitelé uhynulých zvířat, kteří doposud 

takovou možnost kremaci svých domácích mazlíčků neměli. Zavedení nové kremační 

pece nebude sloužit nejen k novému podnikatelskému záměru, ale bude také využívána 

v případě, kdy stávající kremační pec nebude moci po nějakou dobu vykonávat svoji 

činnost.  
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1 Teoretická východiska 

1.1 Pojetí a význam malých a středních firem  
 

1.1.1 Vymezení základních pojmů 
 
,,Výraz podnikatel pochází z francouzštiny a v svém původním středověkém významu 

znamenal prostředník či zprostředkovatel. Byl to výraz, který odpovídal realitě, 

podnikatel tehdejší doby se podílel na zprostředkování zejména obchodů. Postupem 

času k obchodním aktivitám přibylo zprostředkování dodávek pro vládu. Již v 18. století 

bylo zřejmé, že s tímto typem podnikání je spojeno riziko, a podnikatel se oddělil od 

rentiéra. Zatímco rentiér poskytuje kapitál za určitou cenu-rentu (úroky), podnikatel je 

osoba, která realizuje určitý projekt a nese riziko jeho úspěchu nebo neúspěchu Úspěch 

podnikání je tak do značné míry vázán na schopnosti (nápaditosti, iniciativu, aktivitu) 

podnikatele. Ve dvacátém století se podnikateli přisuzuje i další rys-atribut inovátora. 

Vedle kontinentního evropského pojetí pojmu podnikání a podnikatel existuje anglo-

americký výraz pro podnikání (business) ve významu obchodování, účelová a zisková 

aktivita. 

 

Pojem ,,podnikání“ v poslední patnácti letech zcela zdomácněl v běžném slovníku, 

nicméně jeho interpretace není tak jednoduchá: 

 

Ekonomické pojetí- podnikáni je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby 

se  zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření  přidané hodnoty. 

Psychologické pojetí- podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho  

dosáhnout, vyzkoušet si něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek 

k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod. 

Sociologické pojetí- podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované,  

hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a 

příležitostí. 
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Právnické pojetí- podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně  

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“1 

,,Samozřejmě v literatuře najdeme i další definice: ,, Podnikání- proces vytváření čehosi 

jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, 

přebírání doprovodných finančních, psychologických a společenských rizika získávání 

výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení“. 

Ať tak či onak k obecným rysům všech pojetí ,,podnikání“ patří: 

 

- cílevědomá činnost, 

- iniciativní, kreativní přístupy, 

- organizování a řízení transformačních procesů, 

- praktický přínos, užitek, přidaná hodnota, 

- převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu, 

- opakování, cyklický proces. 

 

Podnikání nelze nařídit ani naplánovat, lze je však vyvolat nebo usnadnit. Vychází 

z vnitřní aktivity podnikavého člověka, která však může být utlumena nebo úplně 

potlačena různými bariérami. 

V této souvislosti je třeba i uvést pojem ,,neoprávněné podnikání“, který je právě 

vymezen: Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů 

vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které 

takovou činnosti uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu 

tím způsobenou, tím není dotčena jejich odpovědnost podle zvláštních právních 

předpisů. 

I v případě vymezení pojmu ,,podnikatel“ existuje řada definic: 

 

- osoba realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního  

kapitálu, 

- osoba schopna rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje a prostředky 

k dosažení stanovených cílů a ochotná podstoupit tomu odpovídající riziko, 

                                                
1 VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malých a středních firem. 2008 s.15 
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- iniciátor a nositel podnikání- investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá 

odpovědnost, nese riziko s cílem dosáhnout svého finančního a osobního uspokojení.“2 

 

,,V tomto případě můžeme najít spoustu společných rysů charakteristických pro osobu 

podnikatele:. 

 

- umění nacházet příležitosti, vytyčovat nové cíle, 

- zabezpečení finančních prostředků nezbytných k podnikání, 

- schopnost organizovat podnikatelské aktivity (rozumě předmětu podnikání), 

- sebedůvěra, vytrvalost, dlouhodobé nasazení, učit se ze zkušeností apod. 

 

Od podnikání a podnikatele je jen malý krůček k pojmu ,,podnik“. Pro vymezení pojmu 

podnik/firma existuje opět řada výkladů, které závisí na hledisku, ze kterého je tento 

pojem interpretován: 

 

- nejobecněji se jedná o subjekt, ve kterém dochází k přeměně zdrojů (vstupů) ve   

statky,  

- obsáhleji je vymezen jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných 

majetkových hodnot (ať vlastních či pronajatých), které slouží podnikateli 

k provozování aktivit, 

- právně je interpretován jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek  

podnikání. 

 

Zastřešujícím pojmem pro podnikání je ,,podnikavost“. Lapidárně je lze interpretovat 

jako dosahování ,,maxima slastí s minimem starostí“, jinými slovy jde o schopnost 

nacházet nejlepší řešení, dosahovat nejlepší výsledky při minimalizace rizik. Můžeme 

ovšem přistoupit k ještě obecnějšímu vymezení, kdy za podnikavost můžeme označit 

jakoukoliv činnost zaměřenou na objevování příležitostí a její převedení do reálné 

činnost, jejímž výsledkem je splnění určitého, zpravidla ekonomického záměru. 

V souvislosti s podnikáním zaslouží vysvětlení i výraz ,, živnost“. 

 

                                                
2 VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malých a středních firem. 2008 s.20 
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- v běžném povědomí je živnost spojována s podnikatelskými aktivitami malého 

rozsahu, obvykle provozovanými buď přímo živnostníkem, nebo za pomoci jeho 

rodinných příslušníků s cílem ,,uživit“ sebe a rodinu, 

- z právního pohledu vyplývá-živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 

stanovených zákonem o živnostenském podnikání. 

Uvedené právní vymezení se příliš neliší od obecného vymezení podnikání uvedeného 

v obchodním zákoníku. Proto zákon dále omezuje předmět živností tím, čím živnost 

nemůže být (provozovaná činnost vyhrazených státu, právnickým osobám, dle 

autorského zákona apod.) též vylučuje provažovat za živnost činnosti fyzických osob, 

které jsou uskutečňovány podle zvláštních předpisů (jako jsou činnosti lékařů, 

lékárníků, stomatologů, veterinárních lékařů, advokátů, notářů, znalců a tlumočníků, 

auditorů a daňových poradců, autorizovaných architektů a inženýrů, pojišťovacích 

agentů, výzkumu, výroby a distribuce léčiv, nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, 

výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do 

sítě škol, předškolních zařízeních a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních programech apod.“3 

 

1.1.2 Význam malých a středních firem 
 

,,Je nesporovanou skutečností, že ve struktuře všech firem tvoří malé a střední firmy 

drtivou většinu. V Evropě operuje 19 milionů malých a středních firem, které 

představují 99,8% všech firem v EU a zaměstnávají více než 74 milionů lidí. Tyto 

strohé údaje nevypovídají plně o významu, jaký mají malé a střední firmy v každé 

společnosti. Je důležité se také zmínit o společenských a ekonomických přínosech.“4 

 

 
 
 

                                                
3 VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malých a středních firem. 2008 s.28 
4 VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malých a středních firem. 2008 s.30 
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1.1.3 Společenské přínosy malých a středních firem 
 
,,Málokdo si uvědomuje, že malé a střední firmy garantují nejběžnější svobody. Dávají 

šanci k svobodnému uplatnění občanů- podnikatelů, dávají šanci k samostatné realizaci 

lidí v produktivním procesu. Malí a střední podnikatelé nemohou na sebe strhnout moc, 

nemohou dosáhnout monopolního postavení. Jsou vlastně protipólem ekonomické i 

politické moci. Lidé se v těchto firmách učí přežít a učí se zodpovědnosti, protože 

jakýkoli omyl pro ně znamená pád a vlastní ztrátu. Malý či střední podnikatel nemá kam 

uniknout, důsledky neúspěchu nese osobně. 

Existence malých a středních firem stabilizuje společnost, neboť jakákoli výrazná 

politická nejistota a radiální proudy jsou pro ně zdrojem rizik. 

Pro malé a střední firmy není typické, aby byly vlastněny zahraničními subjekty. Firmy 

tohoto typu reprezentují místní kapitál, místní vlastnické poměry. Efekty z podnikání 

zůstávají v daném regionu, popř. státě. Obvyklá cesta, jak rychle ekonomicky oživit 

region, vede přes podporu rozvoje malých a středních firem v dané oblasti.  

Malé a střední firmy jsou obvykle mnohem těsněji svázány s daným regionem. 

Podnikatel v regionu zpravidla bydlí. Vedle toho, že poskytuje danému regionu 

zaměstnanost a ekonomické přínosy, není výjimečné, že se stává sponzorem různých 

charitativních a dalších akcí. Nelze pominout ani skutečnost, že ve vztahu k danému 

prostředí jsou tito podnikatelé mnohem méně anonymní. Jejich okolí je zná a jejich činy 

jsou tak pod veřejnou kontrolou.  

Mnohé malé provozovny (drobné krámky, kavárny, provozovny služeb) dotvářejí 

urbanizace měst a vesnic, oživují prostor, udržují či obnovují historickou architektur. 

Zvláště v historických centrech měst se doslova prezentuje drobný podnikatelský stav. 

Podle výstavby a upravenosti venkova můžeme bez větších omylů usuzovat na úroveň 

rozvoje malého a středního podnikání.“5 

1.1.4 Ekonomické přínosy malých a středních firem 
 
,,Charakteristickým rysem malých a středních firem, který je vysoce oceněn, je jejich 

flexibilita, pohotové přizpůsobování se měnícím se skutečnostem. 

 

 
                                                
5 VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malých a středních firem. 2008 s.60 



18 
 

Protipól monopolům 

Malé a střední firmy představují dynamický moment ve struktuře podnikatelských 

subjektů. S prohlubujícími se globalizačními tendencemi, kdy dochází k nástupu 

multinárodních korporací a řetězců, působí malé a střední firmy proti posilování 

monopolních tendencí. Na jedné straně jsou neustále monopoly vytlačovány z trhu, na 

druhé straně si stále nacházejí nové výklenky, ve kterých se rozvíjejí. Snaží se o hledání 

co nejvýhodnějšího uplatnění na lokálním trhu např. tím, že vyhoví individuálním 

přáním. Malé a střední firmy jsou nositeli nesčetných drobných inovací, adaptací na 

proměnlivé potřeby spotřebitele. Navíc se mohou angažovat v okrajových oblastech 

trhu, které nejsou pro větší podniky zajímavé.  

Řada malých a středních firem ovšem velice úzce spolupracuje s velkými firmami jako 

jejich subdodavatelé. Není tajemství, že automobilky běžně nakupují od svých 

dodavatelů cca 60% komponentů a že mezi těmito dodavateli , stejně jako mezi 

dodavateli služeb, jsou malé a střední firmy. Právě tak řada stavebních finalistů 

nedisponuje všemi profesemi a ve stále větším rozsahu jsou využívány jako 

subdodavatelé specializovaných stavebních činností malí a střední dodavatelé.“6 

 

Koncepce LEAN 

,,Anglický výraz ,,lean“ slouží k označení snah o úspory cestou ,,zeštíhlení“. Malé a 

střední firmy mají blízko ke koncepci LEAN. Provozní činnosti malých a středních 

firem by měly být méně náročné na energie a suroviny. Přidejme k tomuto konstatování 

i tu skutečnost, že administrativa těchto firem je méně rozsáhlá nebo zabezpečovaná 

v nezbytném rozsahu externě. Tyto skutečnosti by měly mít pro malé a střední firmy 

řadu praktických důsledků: 

 

- dovolují dosahovat konkurenčních cen i při výrobě v malých sériích, kdy není možné  

   využít přínosů z ekonomiky rozsahu, 

- mnohem citlivěji mohou reagovat na potřeby trhu a změny ekonomických podmínek  

   ( nemají tak výraznou ekonomickou a výrobní setrvačnost), 

- kapitálová náročnost ne jedno pracovní místo je často mnohem nižší. 

 

                                                
6 MLČOCH, J. Praktický průvodce podnikovou ekonomikou. 2008, s. 56 
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Malé a střední firmy- nedílná součást ekonomiky 

Ačkoliv v jednotlivých zemích či různých odvětvích se mohou údaje částečně lišit, 

současný sektor malých a středních firem se v ČR podílí na tvorbě hrubého domácího 

produktu více než z 37%, na výkonech a přidané hodnotě více než 50%, zabezpečuje 

z 60% zaměstnanost. Sektor malých a středních firem často absorbuje pracovní síly 

uvolněné velkými firmami a jeho rozvoj je v řadě regionů nositelem zaměstnanosti.“7 

1.1.5 Omezení malých a středních firem 
 

,,Jak bylo naznačeno, sektor malých a středních firem dosáhl v uplynulých letech řady 

pozitivních změn. Přesto mají a zřejmě v budoucnosti i nadále budou mít malé a střední 

firmy určitá omezení: 

- mají mnohem menší ekonomickou sílu, v řadě případů obtížný přístup ke kapitálu a 

tím i mezující možnosti rozvojových kapacit, 

- mají slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky, 

- a priority jsou vyloučeny z podnikání, kde je třeba velkých investic, 

- nemohou si běžně dovolit zaměstnávání špičkové vědce, manažery, obchodníky, 

- ačkoliv jsou malé a střední firmy charakterizovány jako nositelé vysokého počtu 

inovaci, obvykle se jedná o inovace nižších řádů, 

- nejsou schopny plně monitorovat a zejména využívat existujíc dostupné znalosti, 

- mohou být ohroženy chováním velkých,často nadnárodních firem a obchodních 

řetězců, 

- rostoucí počet a změny právních předpisů i dodržování příslušných správních aktů 

klade na podnikatele nemalé požadavky atd.“8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 MLČOCH, J. Praktický průvodce podnikovou ekonomikou. 2008, s. 60 
8 VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malých a středních firem. 2008 s.63 
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1.2 Subjekty národního hospodářství  
 

 
Obrázek č. 1: Subjekty národního hospodářství 

Zdroj: MLČHOCH, J. Praktický průvodce podnikovou ekonomikou 

1.2.1 Firmy a jejich právní formy 
 
,,V úvodu si vysvětleme pojmy fyzická a právnická osoba. Jsou to významné právní 

pojmy a jejich právní podstatu najdeme zakotvenou v občanském zákoníku. Pod 

fyzickou osobou si představme jednoho konkrétního člověka s jeho právy a povinnostmi 

a právnickou osobou si představíme společnost několika lidí. 

 

Fyzické osoby: 

1. podnikatelé 

- podnikající na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákony, 

- podnikajíc na základě oprávnění dle jiných zákonů (např. lékaři,veterináři, apod.) 

2. zaměstnanci 

- osoby schopné vstupovat do pracovně právních vztahů se svými zaměstnavateli 

 

Právnické osoby: 

1. obchodní společnosti  

- veřejné obchodní společnosti (v. o. s. ), komanditní společnosti (k. s. ), společnost  

   s  ručením omezeným (s. r. o. ), akciová společnost (a. s. ) 

2. družstva 

3. státní podniky.“9   

                                                
9 MLČOCH, J. Praktický průvodce podnikovou ekonomikou. 2008, s. 25 
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1.2.2 Veřejná obchodní společnost  
 
,,Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají 

pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým 

majetkem. Veřejná obchodní společnost:  

· je založena alespoň dvěma osobami,  

· může být založena fyzickou i právnickou osobou,  

· osoby ručí neomezeně a solidárně celým svým majetkem (fyzická osoba 

tedy ruší i osobním majetkem a majetkem své manželky),  

· zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, stejně tak ztráta, 

· statutární orgán je každý ze společníků na základě změny společenské 

smlouvy,  

· smrtí společníka dochází k zrušení a zániku společnosti, 

· pro společníky platí zákaz konkurence v oboru (nesmí mít zároveň jinou 

firmu). 

 

1.2.3 Komanditní společnost 
 

· jeden nebo více společníků ručí jen do výše svého vkladu ( komanditisté), 

· jeden nebo více společníků ručí neomezeně ( komplementáři), 

· komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad, 

· účast na řízení společnosti mají pouze komplementáři, 

· zákaz konkurence v oboru platí pouze pro komplementáře, 

· statutární orgán- komplementáři.“10 

 

 
 
 
 
 
 
                                                
10 MLČOCH, J. Praktický průvodce podnikovou ekonomikou. 2008, s. 69 
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1.2.4 Společnost s ručením omezeným 
 

,,Společnost s ručením omezeným je společnost jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti omezeně do výše upsaných 

vkladů.  

· společnost může být založena jednou osobou, 

· může být založena maximálně padesáti společníky, 

· společníci ručí za závazky společnosti omezeně, do výše nesplacených 

vkladů, 

· hodnota základního jmění musí být minimálně 200 000,- Kč, 

· hodnota vkladu společníků musí být minimálně 20 000,-Kč, 

· na základním kapitálu společnosti se může každý společník podílet pouze 

jedním vkladem, 

· orgány společnosti jsou (nejvyšší orgán, statutární orgán, kontrolní orgán), 

· společnosti povinně vytváří rezervní fond a to nejméně 10% základního 

kapitálu, 

· zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodního podílu, 

· zákaz konkurence v oboru platí pro jednatele a členy dozorčí rady, 

· při změně osoby společníky není nutné rušit společnost, je však nutné změnu 

zapsat.“11  

 

1.2.5 Akciová společnost  
 

,,Akciová společnost má základní kapitál, který je rozvržen na určitý počet akcií o určité 

jmenovité (nominální) hodnotě (např. základní jmění 2 miliony může být složeno z 2 

akcií o jmenovité hodnotě 1 milion Kč, nebo z 20 akcií o jmenovité hodnotě 100 000 

Kč, atd.). Rozvržení počtu akcií záleží na rozhodnutí zakladatelů a ti při něm zohledňují 

především to, kdo bude jejich potenciálním společníkem- pokud to bude emise určená 

široké občanské veřejnosti, určitě nebudeme dávat nominální hodnotu jedné akci 

                                                
11 MLČOCH, J. Praktický průvodce podnikovou ekonomikou. 2008, s. 71 
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100 000 Kč a více. Zároveň je potřeba zvážit administrativní náročnost narůstající 

s počtem akcií. 

 

Vznik akciové společnosti: 

· do obchodního rejstříku je nutné akciovou společnost zapsat do 90 dní po 

konání ustavující valné hromady (v případě veřejného upisování) nebo do 90 

dní od sepsání notářsky ověřené zakladatelské smlouvy, 

· nominální povinný rezervní fond je 20% ze základního jmění (tvořen 

většinou ze zisku firmy), 

· převládajícím trendem v řízení akciové společnosti je nyní tzv. ,,německý 

model“, kdy hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne 

v představenstvu. Dozorčí rada řídí představenstvo, které je tvořeno najatými 

manažery. Tento model však není zákonem předepsán- akcionáři sami ve 

stanovách společnosti mohou určit a schválit vlastní pravidla řízení ve své 

akciové společnosti. De záleží na představách a míře vlivu jednotlivých 

akcionářů, jaký mode si prosadí. 

· Požádat o svolání mimořádné valné hromady mohou společníci jejichž 

vklady dosahují alespoň 5% základního kapitálu, 

· tantiémy- odměny ze zisku po zdanění členům představenstva a dozorčí rady 

společnosti, 

· zákaz konkurence v oboru platí pro členy představenstva a členy dozorčí 

rady, 

· akcionáři za závazky společnosti neručí (zbankrotuje-li firma dříve než 

upisovatelé doplatí hodnotu upsaných akcií, zbývající část už ani nemusí 

doplatit).“12  

 

 

 

 
 

                                                
12 MLČOCH, J. Praktický průvodce podnikovou ekonomikou. 2008, s. 73 
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1.2.6 Družstva 
 

,,Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob. V průběhu činnosti mohou 

přistupovat noví členové. Tím se družstvo zásadně liší od obchodních společností, které 

mohou zvyšovat nebo snižovat počet společníků.  

 

Základní charakteristiky: 

· zakladateli alespoň 5 fyzických osob 

· podmínka členství- splacení členského vkladu určeného stanovení družstva, 

tento vklad je jednotný, proto i všichni členové družstva mají stejné 

hlasovací právo na valné hromadě, 

· členem může být právnická osoba a osoba fyzická od 15 let věku, 

· funkční období členů všech orgánů družstva nesmí přesáhnout 5 let, 

· nominální základní kapitál zapisovaný do obchodního rejstříku je 50 000 Kč, 

· družstvo povinně zřizuje nedělitelný fond výši nejméně poloviny základního 

kapitálu. Je tvořen postupně ze zisku firmy, 

· členové družstva neručí za závazky družstva, ovšem ve stanovách je možno 

určit členům družstva uhrazovací povinnost na krytí ztrát,  

· zákaz konkurence v oboru platí pro členy představenstva a kontrolní komise, 

neurčí-li stanovy družstva jinak.“13 

 

1.3 Ekonomické analýzy 
 
,,Od běžného finančního posouzení se liší zejména tím, že jsou zvažovány veškeré 

přímé i nepřímé přínosy a náklady všech subjektů zainteresovaných do realizace 

zvažovaného projektu. V ekonomické analýze najdete odpověď na otázku, co komu 

realizace projektu přináší a naopak co komu realizace projektu bere. Při hodnocení 

projektu tedy není klíčovým faktorem zisk (firmy, obce nebo jiného investora), ale tzv. 

společenská užitek, vypočítaný jako rozdíl nákladů a užitků projektu vzniklých realizací 

projektu a finanční investicí.  

                                                
13 MLČOCH, J. Praktický průvodce podnikovou ekonomikou. 2008, s. 75 
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Při efektivním investičním rozhodování o realizovatelnosti projektu a zároveň, že se 

jedná o nejlepší variantu mezi všemi ostatními uskutečnitelným projekty.  

V ekonomické analýze je v praxi často obtížné stanovit a kvantifikovat přínosy a užitky 

projektu a následně je vyjádřit v peněžních jednotkách, neboť celá řada efektů 

plynoucích z investice je nefinanční a někdy dokonce nehmotné povahy. Pro tyto 

případy se ocenitelné náklady a přínosy převádí na finanční toky pomocí různých 

metod, které umožňují takovéto nefinanční náklady a přínosy ocenit.“14 

 

1.3.1 SWOT analýza  
 
,,SWOT analýza je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické 

situace vzhledem k vnitřním i vnějším podmínkám. SWOT analýza podává informace o 

silných (Strenghts), slabých (Weaknesses) stránkách společnosti, o hrozbách (Threats) a 

příležitostech (Opportunities). Cílem firmy by mělo být omezit své slabě stránky, 

podporovat své silné stránky, využívat příležitosti a snažit se předcházet případným 

hrozbám. Pouze tak dosáhne konkurenční výhody nad ostatními. K tomu však potřebuje 

dostatek kvalitních informací z firmy i jejího okolí. SWOT analýza má využití v 

marketingu, managementu, procesním řízení, projektovém řízení, atd.“15 

 
Obrázek č. 2: SWOT analýza 

Zdroj: SWOT analýzy-faktory |on-line|1.12.2009 http://csp.feld.cvut.cz 
 
 
 

                                                
14 SWOT analýzy-faktory |on-line|1.12.2009. http//csp.feld.cvut.cz 
15 SWOT analýzy-faktory |on-line|1.12.2009. http//csp.feld.cvut.cz 
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1.3.2 SLEPT analýza 
 
,,SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje 

vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých oblastí podle 

těchto faktorů: social- sociální hledisko, legal-právní a legislativní hledisko, economic-

ekonomické hledisko, policy-politické hledisko, technology-technické hledisko. 

SLEPT/PEST analýza představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje či 

obce, které není stabilní a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze současná 

situace, ale pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí bude či může do 

budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí můžeme předpokládat. 

Analýza SLEPT je identická s analýzo PEST s tím rozdílem, že pořadí a počet faktorů 

se mění.  SLEPT analýza zkoumá podle jednotlivých faktorů následující skutečnosti: 

· Sociální 

o Demografické charakteristiky – velikost populace, věková struktura, 

geografické rozdělení atd. 

o Sociálně kulturní aspekty – životní úrovně, penzijní zabezpečení, etiky, 

nátlakové skupiny atd. 

 

· Legislativní 

o Existence a funkčnost právních norem – daňové zákony, deregulační 

opatření, obchodní právo atd. 

o Neexistence legislativy – popř. nehotová legislativa 

 

· Ekonomické 

o Hodnocení makroekonomické situace – míra inflace, úroková míra, výše 

HDP a HDP na jednoho obyvatele atd. 

 

· Politické 
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o Hodnocení politické stability – politická strana u moci, boj o moc mezi 

elitami, místní lokální konflikty 

 

· Technologické 

o Technologické faktory – stávající úroveň technologického rozvoje 

o Výzkum a vývoj - jaká je podpora rozvoje“16 

 

 
 

1.3.3 Porterova analýza 
 
,,Velmi široce používaným rámcem pro klasifikaci a analýzu faktorů, působících 

v odvětví je Porterova analýza 5 konkurenčních sil. Každá z pěti sil je tím větší, čím je 

silnější daný rozhodující činitel/faktor. Těchto pět sil je reprezentováno: 

 

1. Hrozbou vstupů nových konkurentů do odvětví. 

2. Vyjednávací silou (schopností) dodavatelů. 

3. Vyjednávací silou (schopností) kupujících. 

4. Hrozbou substitutů (náhradních produktů). 

5. Intenzitou konkurenčního boje uvnitř odvětví. 

 

Primárním účelem Porterovy analýzy (modelu) je analyzovat atraktivnost odvětví, aby 

bylo možné předvídat ziskovost v odvětví. Hlavní kritika Porterova modelu se týká jeho 

teoretických základů a také toho, že konkurování je dynamický proces, v němž nikdy 

není dosaženo rovnováhy. Neustále se tedy mění i struktura odvětví.“17 

 
 
 

                                                
16 SLEPT analýzy-faktory |on-line|1.12.2009 http://csp.feld.cvut.cz 
17 KORÁB, V., DOLEŽELOVÁ, E. Drobné podnikání. 2004 s. 45 
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1.3.4 Bod zvratu 
 
,,Podstata metody analýzy bodu zvratu je všeobecné známá pod anglickým názvem 

Break Even Analysis. Jedná se o zkoumání rovnováhy mezi náklady a výnosy. Analýza 

bodu zvratu předpokládá, že se v podnikových výkazech sleduje odděleně variabilní a 

fixní náklady. Oddělené sledování variabilních a fixních nákladů je nutné, jestliže 

podnik pracuje s metodu příspěvku na úhradu. Při analýze bodu zvratu jsou vztahy mezi 

tržbami, náklady a ziskem přehledně a jasně uspořádány. Výsledky pak mohou být 

zjišťovány matematicky nebo graficky. 

Pomocí analýzy bodu zvratu je možno určit bod zvratu, v němž se vyrovnávají celkové 

výnosy s celkovými náklady podniku. Analýza bodu zvratu poskytuje vedení podniku a 

odpovědným pracovníkům koncentrované informace, které mu umožňují v budoucnu 

lépe rozhodovat. Poněvadž pomocí této analýzy lze jednoduše přezkoumat různé 

alternativy jednání, je tato metoda ve firmách ekonomicky vyspělých zemích velmi 

oblíbená. 

S použitím analýzy bodu zvratu lze lépe posuzovat možnosti dosažení zisku. Umožňuje 

jasnější výpovědi o jistotě firmy. Výše zisku a jistota jejího dosažení jsou důležitými 

informacemi pro úspěšné vedení firmy. Jednoduchým způsobem lze vypočítat, jaký vliv 

mají změny podávaných množství, prodejní ceny jakož i variabilní náklady na výši 

dosahovaného zisku.“18 

                                                
18 SYNEK, M. Podniková Ekonomika. 2006. s. 36 
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Obrázek č. 3. Bod zvratu 

Zdroj: MLČOCH, J., Praktický průvodce podnikovou ekonomikou 

 

1.4 Ekonomické hodnocení 
 

1.4.1 Význam ekonomické hodnocení projektu 
        

,,Nezbytným podkladem pro rozhodování investora je výpočet ekonomických dopadů 

hodnocených projektů na ekonomiku investora při respektování korektních pravidel 

ekonomického rozhodování i ekonomických podmínek, v nichž se investor při přípravě 

investice právě nalézá. Výsledky ekonomického hodnocení musí být známy i těm 

institucím, které na projekt poskytují část potřebných prostředků formou půjček nebo 

určité finanční podpory, dotace.“19 

 

1.4.2 Vstupní údaje pro ekonomické hodnocení 

§ ,,Investiční náklady, které zahrnují veškeré jednorázové výdaje na přípravu,  

                                                
19 MLČOCH, J., Praktický průvodce podnikovou ekonomikou 2006. s. 36 
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§ Doba životnosti zařízení, tj. doba, po kterou bude možno využívat produkce, 

aniž by bylo nutné znovu vynakládat investiční výdaje na obnovu zařízení,  

§ Provozní náklady na obsluhu zařízení, jeho pravidelnou údržbu, předpokládané 

opravy,.. 

§ Velikost úspor energie, roční produkce.“20  

1.4.3 Hodnocení ekonomické efektivnosti  
 

,,Výpočet ekonomické efektivnosti hodnotí dosažené výnosy (efekty) ve srovnání s 

náklady (nároky) na realizaci a provoz posuzované investice. Ekonomická efektivnost 

se měří penězi, proto její výpočet nemůže obsahovat penězi neměřitelné veličiny . 

Ekonomické hodnocení nám proto může dát pouze odpověď na otázku, co nás to stojí a 

jaký je ekonomický efekt. Konečné rozhodnutí je na nás, na investorovi. Můžeme si ale 

spočítat, co nás naše rozhodnutí bude stát. 

Zjednodušený výpočet ekonomické efektivnosti lze provést porovnáním dosažených 

ročních přínosů s vynaloženými investičními náklady.  

1.4.4 Hotovostní toky 
 

Peníze, které mají být vloženy do hodnocené investice, mohou být investovány i jiným 

způsobem, který přinese určitý výnos v podobě úroků nebo zisku z podnikání. 

Navrhovaná investice je výhodná tehdy, jestliže přinese výnos vyšší než jiné alternativy, 

které nabízejí zhodnocení peněz s přiměřenou, rozumnou mírou rizika. 

Navrhovaná investice je ekonomicky výhodná, je-li čistá současná hodnota budoucích 

peněžních toků větší než nula.  

1.4.5 Hotovostní toky investora, podnikatele 
 

Má-li hodnocená investice podnikatelský charakter, musíme důsledně respektovat i 

způsob jejího financování včetně zdanění dosaženého zisku. Hotovostní toky investora 

v jednotlivých letech lze vyjádřit jako rozdíl peněžních příjmů a peněžních výdajů.“21 

                                                
20 MLČOCH, J., Praktický průvodce podnikovou ekonomikou 2006. s. 37 
21 MLČOCH, J., Praktický průvodce podnikovou ekonomikou 2006. s. 52 
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1.5 Podnikatelský záměr 
 

,,Kvalitní podnikatelský záměr je základem každého dlouhodobě úspěšného podnikání 

a jako takový představuje zdaleka nejúčinnější způsob snižování podnikatelského rizika. 

Úspěšný nezávislý profesionál proto zahajuje své počínání dobrým nápadem a jeho 

následovným rozvíjením. 

Podnikatelský záměr je vlastně správnou odpovědí na drtivou většinu začátečnických 

dotazů: Kde mám vzít nápad? Kolik budu do začátku potřebovat peněz? Uživím se při 

stávajících cenách a prosadím se v takové konkurenci? Čím začít? Mám si brát nějaké 

zaměstnance? …a tak dále. Mnohem lepší, než takto tápat, je nejdřív trochu přemýšlet. 

Ve své základní podstatě je podnikatelský záměr jakýsi ideál, utopie či vize, kterou 

podnikatel sní o svém podnikání a málokdy ji tak bezezbytku naplní – spíše neustále 

usiluje o její dosahování. V praktické rovině je pak tento záměr chápán jako dlouhodobá 

strategie či plán, ze kterého vycházíme a s nímž by mělo být celé naše podnikání 

v naprostém souladu. Intuitivní rozhodování má pochopitelně také velký význam, 

nicméně v obdobích nadměrné pracovní zátěže a únavy může být podnikatelský záměr 

jedinou ochranou před špatným rozhodováním, zlovolným nátlakem jiných osob apod. 

1.5.1 Dobrý nápad 
 

Je-li podnikatelský záměr kořenem, která dává stabilitu a růst vašemu podnikání, pak je 

dobrý nápad semínkem, ze kterého tento strom vzejde. Největší chybou mnoha 

začátečníků jsou příliš obyčejné nápady bez jakékoliv invence a originality. Inovace 

jsou základním hybatelem tržní ekonomiky a kdo přichází s novými zajímavými 

nápady, ten bude mít zákazníků dost i bez drahé reklamy. 

Čím větší máte rozhled, tím lepší jsou vaše šance přijít s něčím novým. Ale i bez 

rozsáhlých znalostí a zkušeností můžete uspět. Tajemství velkých myšlenek totiž 

odnepaměti spočívalo v tom, že opravdu převratný nápad k vám musí přijít sám, 

racionální a logické úvahy samy o sobě nestačí. Nebuďte ale zklamáni, pokud nepřijde 

http://navolnenoze.cz/blog/levna-propagace-reklama-zacatecnici/
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hned, trvá to týdny a někdy i měsíce. Často ovšem pomůže, když odpočinkem uvolníte 

svou mysl a nebo ji sami před usnutím přímo otevřete vlastní kreativitě.“22 

1.5.2 Rozvíjení nápadu v podnikatelský záměr 
 

,,Mimořádně důležitý je právě první okamžik, kdy se nápad ve vaší mysli zničehonic 

objeví. Dobře si zapamatujte i všechny své pocity, protože tento intuitivní vhled do 

nové skutečnosti vám může říci víc než mnoho hodin pozdějších úvah. Mějte vždy při 

ruce něco, do čeho si můžete nápady okamžitě zapisovat včetně dalších myšlenek, které 

přicházejí vzápětí a nezřídka v ohromujícím množství. 

V  následujících  dnech  a  týdnech  noste  nápad  v  sobě,  pohrávejte  si  s  jeho  variacemi  

a zkoumáním ze všech stran jej nechte postupně krystalizovat. V krátké době byste měli 

mít jasno v tom, stojí-li nápad za přetvoření v realistický podnikatelský záměr. Během 

tohoto procesu uplatníte všechnu svou kreativitu, zkušenost, zdravý rozum i logiku. 

Dělejte si pracovní poznámky, abyste neopomněli nic důležitého. Zdůrazňuji, že této 

fázi je dobré věnovat alespoň několik měsíců, protože unáhlené jednání může celý plán 

snadno zhatit. Někdy se dokonce vyplatí počkat s realizací záměru až do jara 

následujícího roku, protože v tomto období mají lidé obvykle nejvíce sil.  

Nedávejte zbytečně šanci konkurenci a držte svůj nápad v tajnosti, dokud to jen bude 

možné. Rozhodnete-li se s někým poradit, vyberte si důvěryhodné osoby a zavažte je 

slibem mlčení. 

Mějte na paměti, že ani sebelepší podnikatelský záměr není důležitější než vy sami. 

Proto do něj započítejte několik týdnů dovolené i čas na pravidelnou relaxaci 

a průběžnou obnovu zdraví a sil. 

Promyslete postupné uskutečňování podnikatelského záměru tak, abyste začali tím 

nejdůležitějším, co bude tvořit jádro vašeho podnikání. Méně podstatné úkoly seřaďte 

podle priority, položíte si tím základy dobrého hospodaření s časem.“ 23 

 
 
 
 
 

                                                
22 KORÁB,V.PETERKA, J. REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007, s. 43 
23 KORÁB,V.PETERKA, J. REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007, s. 46 
 

http://navolnenoze.cz/blog/zaklad-zdravi/
http://navolnenoze.cz/blog/hospodareni-s-casem/
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1.5.3 Podnikatelský záměr v praxi 
 

,,Jak již bylo uvedeno výše, málokdy je podnikatelský záměr naplněn zcela. Proto je 

dobré podržet jeho dosud nerealizovanou část v tajnosti a postupně z ní čerpat další 

inovace. Záměr také průběžně dolaďujte a jednou za dva až tři roky proveďte jeho 

celkovou revizi, při které jej osvěžíte novými nápady a zároveň odstraníte vše, co není 

nadále reálné. Tato neustálá modernizace je zejména užitečná dnes, kdy se ekonomika 

rychle mění. 

Neméně podstatná je komunikace neboli sdělování podnikatelského záměru 

zákazníkům. Pokud dobře pochopí váš obchodní model a dlouhodobé cíle, je mnohem 

pravděpodobnější, že vám zůstanou věrní, než kdyby se jim vaše podnikání jevilo jako 

chaotické a bez koncepce. Jinými slovy, i bez podnikatelského záměru můžete 

fungovat, ale pravděpodobně se tak nikdy nedostanete mezi skupinu s vyššími příjmy, 

natož abyste se v ní udrželi. V žádném případě proto význam správné přípravy 

nepodceňujte, aby vám později při běhu na dlouhou trať nedošel dech. 

1.5.4 Inovační aktivity 
 
Klíčovým pojmem inovačního úsilí je pojem ,,inovace“. Obecně jím můžeme mínit 

jakoukoliv (pozitivní i negativní) změnu, která se týká různých skutečností uvnitř firmy. 

Obvykle rozlišuje inovace věcné, které se orientují budˇna výrobky (služby), nebo na 

technologie a inovace zaměřené do oblasti řízení, které se týkají přístupů managementu, 

např. organizace, motivace, komunikace, kontroly apod. Inovace výrobků či služeb 

mohou být: 

 

Reaktivní strategie 

Snaha přizpůsobit se požadavkům zákazníků, krokům, které u obdobných produktů 

připravila konkurence a jejich obecným rysem je ,, udržet krok“, ,,být ve hře“. Zpravidla 

jsou spojeny s menším rizikem neúspěchu, ale jejich přínosy, zejména ekonomické, ve 

srovnání s následující strategií jsou nižší. 
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Proaktivní strategie 

Jsou uvedeny snahou přijít s něčím novým, neotřelým, něčím, co by získalo zákazníky a 

po určitou dobu zabezpečilo firmě konkurenční výhodu, vůči subjektům, které nabízejí 

podobné produkty. Je pochopitelné, že příprava tohoto typu inovací zpravidla znamená 

disponovat vysoce erudovanými a kreativními pracovníky v oblasti vývoje nové 

produkce, příprava těchto inovací oproti předcházející strategii je nákladnější a též 

rizikovější.  

Je nesporné, že až na tradiční výrobky, musí výraznými změnami procházet zejména 

výrobky. Do nedávné doby se mělo za to, že těžiště činností spojených s inovacemi 

výrobků spočívá v jejich vývoji. V současnosti převládá názor, že je třeba řídit všechny 

fáze, tzn. nejen vývoj, ale již správné zmapování situace na trhu, vlastní vývoj, ale i 

zavedení do výroby nových či inovovaných výrodků, včetně případné přípravy Nových 

obalů až po zabezpečení reklamní kampaně, určení vhodných distribučních kanálů, 

doprovodných služeb apod. Takto pojatý přístup k zabezpečení nového produktu se 

označuje produktový management a zpravidla se rozpadá do následujících oblastí: 

 

· diagnostika produkčního portfolia, 

· úvahy nad strukturou produkčního portfolia, 

· strategie zaměřená na produkty, 

· management nových produktů. 

 

Cílem diagnostiky je získat informace o četnosti portfolia a zejména o technické úrovni 

a efektivnosti jednotlivých produktů, jejich novosti či zastaralosti, tržních podílech, 

srovnáních s obdobnými konkurenčními produkty, transakčních nákladech atd. 

 
 
 
Úvahy nad strukturou produkčního portfolia  
 
Na rozdíl od předcházejícího kroku, který mapuje nedávnou minulost a současnost, 

předmětem zájmu tohoto kroku je  dát stanovisko do budoucnosti, tzn. k počtu produktů 

v portfoliu, změnám v ekonomické produktů, způsobech prodeje atd.  
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Strategie zaměřená na produkt 
 

Týká se úvah, jakými změnami by měl projít příslušný produkt v blízké budoucnosti a 

zda tyto změny zabezpečit vlastními silami, spoluprací s externími vývojovými 

pracovišti či nákupem licence apod.“24 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 KORÁB,V.PETERKA, J. REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007, s. 150 
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2 Analýza problému a současné situace 

2.1 SWOT analýza 
 

Silné stránky 

· Maximální uspokojení poptávky 

· Téměř žádná konkurence 

· Jedinečnost služeb v České republice 

· Ostatní služby 

· Velký potenciální trh 

· Profesionální zaměstnanci 

 
Slabé stránky 
 

· Velké finanční zatížení 

· Vysoké náklady na provoz 

· Velké nároky od kontrolních úřadů 

· Vyšší cena služeb 

· Malé oslovení potenciálních zákazníků 

· Etické normy a kodexy 

 

Příležitosti 

 

· Nová technologie 

· Zahraniční trh 

· Oslovení nových zákazníků 

· Rozšíření služeb 

 

Hrozby 

 

· Finanční krize 

· Hrozící vstup konkurence 
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· Růst nákladů na provoz 

· Poškození dobrého jména společnosti 

2.2 SLEPT analýza 
 

Sociální 

 

· Etické normy a kodexy 

· Zvyšování množství domácích zvířat 

· Zvyšování populace lidí 

· Snižování životní úrovně 

· Široká věková struktura 

 

Legislativní 

 

· Možnost zvýšení daní 

· Jednání v rámci právních nařízeních 

· Jednání v zásadách obchodního práva 

· Změna výše minimální mzdy  

 

Ekonomické 

 

· Naplánované braní úvěru k investici 

· Hrozba snižování HDP 

· Růst inflace 

 

Politické 

 

· Omezení státních dotací 

· Politické nařízení  
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Technologické 

 

· Inovace technologického zařízení 

· Omezení podpory výzkumu a vývoje 

2.3 Porterova analýza 
 

Kdy si náš zákazník může diktovat podmínky: 

 

· Jedná se o zásadního klienta, který je schopen pošpinit dobré jméno podniku 

· Zákazník má dokonalý přehled o situaci na trhu 

 

Náš dodavatel má silnou pozici, pokud: 

 

· Je naším jediným dodavatelem 

· Dodávané zboží nelze odebírat nikde jinde 

· Dodávané zboží nelze ničím nahradit 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů : 

 

· Hrozba se sníží pokud vstup do oboru bude spojen s velkými investičními 

náklady 

· Vysoké investice do technologie 

 

Hrozba substitutů 

 

· Konkurence bude poskytovat lepší služby za nižší ceny 

· Přechod k substitutu není finančně náročný 

 

Rivalita firem 

 

· Hrozba vstupu konkurenčních firem na trhu 
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3 Vlastní návrh řešení 
 

3.1 Krematorium zvířat Brno s. r. o.  Historie 
 

 
Obrázek č. 4: Krematorium na zvířata Brno, s.r.o. 

Zdroj: Krematorium zvířat s.r.o. O nás. |on-line| 2010 

V roce 2003 bylo otevřeno Krematorium zvířat v Brně s.r.o., první a jediné zařízení 

tohoto typu v České republice ke zkušebnímu provozu na jeden rok. Počet kremací byl 

zpočátku velmi malý, zhruba 1-3 kremace za měsíc. Dnes zde již probíhá průměrně 90 

kremací měsíčně a zdaleka se nedá říci, že by kremace zvířat byla něčím výjimečným. 

Jak vůbec vznikla myšlenka krematoria zvířat? Majitelé pan František Foltýn a pan Ing. 

Jiří Bezděk se dlouhá léta zabývají výrobou kremačních technologií pro lidská 

krematoria u nás i v zahraničí. A právě v zahraničí jsou naprosto běžná i krematoria pro 

zvířata. Proto se rozhodli podobné zařízení zrealizovat i u nás. Technicky zkonstruovat 

kremační pec pro zvířata nebyl žádný problém. Má obdobné parametry jako kremační 

zařízení pro lidi. Liší se pouze ve velikosti spalovací komory. Ale zpočátku netušili, 

jaké legislativní komplikace je s vlastním provozem čekají. V té době totiž u nás 

Veterinární zákon neumožňoval asanaci kadáverů ze zájmových chovů jiným 

způsobem, než způsobem kafilerním. Naštěstí se zákon na jejich žádost upravil a 

zkušební provoz byl zahájen. Během této doby celé zařízení krematoria prošlo úspěšně 

všemi povinnými testy a zkouškami a výsledkem byla certifikace a ocenění kremační 
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technologie zlatou medailí na mezinárodním veletrhu pohřebnictví nazvaném Venia. V 

roce 2008 se majitelé rozhodli realizovat přestavbu krematoria z důvodu 

nedostačujících prostor. V červnu téhož roku byla otevřena další část krematoria s 

novou obřadní a přijímací místností s bezbariérovým přístupem včetně sociálního 

zařízení. Další novinkou je možnost sledování rozloučení a vlastní individuální kremace 

pomocí on-line kamer na  internetových stránkách. Klientům jsou předány instrukce pro 

přihlášení i s přihlašovacím kódem, který je platný po celou dobu kremace a po 

ukončení kremace je zrušen. Ceník za kremační služby  upravili dle váhových kategorií 

tak, aby základní cena za zpopelnění byla dostupnější pro všechny.  

3.2 Popis podniku a jeho činností 
 

Krematorium zvířat je první a jediné zařízení v České republice, kde se můžete se svým 

dlouholetým ,,zvířecím kamarádem“ důstojně rozloučit, nechat ho individuálně spálit a 

odvést si jeho ostatky k uložení na Vámi vybraném místě. Tato společnost Vám pomůže 

s odvozem Vašeho zvířecího kamaráda, umožní Vám uskladnění v chladících boxech , 

zajistí Vám jeho individuální kremaci a výdej ostatků zvířete. 

Cílem společnosti je co nejvíce zmírnit majitelům uhynulých zvířat jejich trápení a 

poskytnout jim co nejlepší služby a podporu. Disponují non-stop telefonní linkou na 

kterou se můžete kdykoliv dovolat, zodpoví Vám jakékoliv dotazy, které budete mít a 

popřípadě se s Vámi domluví na kremaci zvířete. 

Také nabízejí služby jako odvoz zvířete z domu majitele nebo z veterinární ambulance a 

následné doručení urny majiteli zvířete domů na jeho přání. Tato společnost si zakládá 

na individuálních kremacích zvířat. Personál krematoria musí každoročně absolvovat 

nejen veterinární školení o manipulaci se zvířaty a jejich odchytem, školení o obsluze 

kremační pece, ale také psychologické kurzy, které poučují jak jednat s lidmi v těžkých 

životních situacích a jak jim v nich být nejlépe nápomocen.  

3.3 Struktura podniku 
 

Majitelé krematoria: 

Ing Jiří Bezděk 

František Foltýn 
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Oba se podílejí na řízení společnosti stejným dílem a rozhodují o chodu krematoria. 

Vzhledem k tomu, že krematorium nepatří pod žádnou větší firmu musí jednatelé 

rozhodovat v zásadních otázkách jako například o marketingové strategii či financování.  

Mezi jejich další a neméně významné úkoly patří také výběr zaměstnanců tak, aby 

vyhovovali požadavkům krematoria a jeho chodu. 

Ředitelka: 

Šromová Krystína 

Její hlavní pracovní náplní je starat se o chod krematoria. Další její důležitou činností je 

veškerá administrativa spojená s chodem podniku, jednání s dodavateli a klienty. 

Organizuje také veškeré marketingové činnosti a reklamy v médiích.   

Další zaměstnanci: 

Šlapáková Kateřina  

Orság Pavel 

Laburda Jaroslav 

Buchta Martin 

Šlapáková Kateřina se zabývá jednáním s klienty, domlouvá individuální kremaci, 

provádí administrativní činnost. Další zaměstnanci krematoria obsluhují kremační pec a 

provádějí kremace, také chystají zvíře ke zpopelnění. 

 

 
 

Obrázek č. 5: Struktura podniku 

Zdroj: Vlastní 
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3.4 Technologie ( kremační pec)  
     

Plně automatická kremační pec s pyrolitickým efektem, skládající se z hlavní spalovací 

komory a komory dospalovací. Modulový typ KPZ 20 zahrnuje zesílenou kovovou 

kostru a nosníky, dále vybavenou: motorizovanými dveřmi vsunu a čištění 

s mechanickými součástmi, ruční ovladač a bezpečnostní zařízení umožňující rychle 

uzavření dveří, pohledové sklíčko, dva čistící otvory, izolační a žáruvzdorné vyzdívky, 

vícevrstvové uložení, volně uložené dlaždice podlahy pece, zdivo v dospalovací komoře 

s průchodovými pasážemi. 

Regulace teploty spalování pomocí regulátoru a pyrometru. Teploty po spalování 

pomocí regulátoru a pyrometru. Tahu podtlaku pece pomocí mechanického snímače a 

přeměněné na elektrický signál. Kyslíku pomocí sondy, systému analýzy a regulátorů. 

Celek dovybavení s bezpečnostními prvky a součástky nezbytné k automatické 

funkčnosti pece.  

Systém kontroly pyrolýzy CAR, pulverizační rampa s dvojím prouděním voda/vzduch 

sloužící k ochlazování a čištění. Vodní mlha vstříknutá do prostoru žároviště snižuje 

teplotu v peci a upravuje v ní tlakové poměry. Tento patentovaný systém zamezuje 

přehřátí pece a umožňuje provoz pece bez odstávky nepřetržitě. Provoz rampy je plně 

automatický, doplněný signalizací a elektroventily.  

Zavážecí systém je technicky řešen pro daný případ umístění kremační pece. Ocelová 

konstrukce s tlačným zařízením.  

Kremační pec KPZ 20 je plně automatická, odpovídá všem technickým požadavkům a 

patří mezi nejmodernější ve své kategorii.  

3.5 Kafilérie nebo-li asanační podniky  
 

Při svozu konfiskátů živočišného původu do asanačních podniků jsou používána 

speciální vozidla s těsnou kovovou karosérií, aby nedocházelo k únikům tekuté části při 

přepravě a škodlivému působení na okolní prostředí. Při zpracování konfiskátů v 

asanačním podniku jsou používány spolehlivé stroje a zaručené, státem kontrolované 

výrobní postupy. Asanační podnik je rozdělen provozně a stavebně na tzv. část nečistou 

(kde se manipuluje s konfiskátem před sterilizací) přičemž v této části platí zvlášť 

přísné podmínky a odpadní vody z této části jsou svedeny odděleně a sterilizovány a 
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část čistou (kde se již manipuluje se sterilními produkty). Při zpracování konfiskátů 

živočišného původu vznikají škodliviny pro životní prostředí tří hlavních druhů. V prvé 

řadě emise z kotelny vzniklé spalováním paliva při výrobě technologické páry. Tyto 

emise mají stejný charakter jako v každém jiném podniku a jsou řešeny podle předpisů 

na ochranu ovzduší a provozování energetických zdrojů. Specifickou škodlivinou 

vznikající při provozu je odpadní vzdušina zatížená pachovými emisemi. K řešení 

tohoto problému používají asanační podniky desodorizační zařízení. 

Druh konfiskátů živočišného původu je znám podle potvrzení o převzetí, hmotnost je 

vážena u producenta.Tam, kde není váha k dispozici, se stanovuje odhadem. V 

asanačním podniku při příjmu konfiskátu se provádí kontrola hmotnosti vážením.  

Směs konfiskátů živočišného původu je podrobena následujícímu povinnému procesu: 

a) drcení na částice o maximální velikosti 50 mm b) tepelně tlaková sterilizace při min. 

133 °C, za tlaku min. 3 bary po dobu min. 20 min. Údaje o sterilizaci jsou povinně 

registrovány a archivovány pro účely kontroly po dobu 2 let. c) vysušení sterilizované 

masokostní kaše odpařením vody v sušárně na obsah vody cca 4% d) oddělení tuku 

lisováním či extrakcí e) finální zpracování dvou vzniklých produktů - masokostní 

moučka se mele a prosévá na požadovanou zrnitost, tuk se čistí od bílkovinných a 

minerálních příměsí na speciální odstředivce f) skladování a mikrobiologická kontrola 

vzniklých produktů. 

Třebaže tepelně tlaková sterilizace ničí bezezbytku veškeré známé původce onemocnění 

lidí i zvířat, provádí se denní odběr vzorků výrobků pro kontrolu v nezávislé státní 

veterinární laboratoři (jako indikátor sterilizace se hledají  mikroorganizmy - při nálezu 

by byl sterilizační proces považován za nedostatečný). Jako indikátor eventuálně 

dodatečné kontaminace po sterilizaci se hledají bakterie .g) prodej a odbyt zdravotně 

nezávadných výrobků zákazníkům (výrobcům krmných směsí u tuků i zpracovatelům 

pro technické účely) . 

3.6 Pohřbení na svých zahradách 
 

Řeč je o veterinárním zákonu 48/2006, kterým se mění zákon číslo 166/1999 Sbírky o 

veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), který 

reflektuje změny ve veterinární legislativě EU. Konkrétně se jedná o paragraf o 

přemisťování a pohřbívání zvířat. 
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Podle Státní veterinární správy tak může majitel zvířete i nadále svobodně pohřbívat své 

uhynulé psy, kočky, kanáry a jiné domácí mazlíčky, aniž by musel vypisovat žádosti a 

dotazníky. Podle zákona ovšem nejde o pohřbívání, ale ,,neškodné odstranění“. 

Nerozhodl-li příslušný orgán veterinární správy z nákazových důvodů jinak, může 

chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém 

chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo 

prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této 

nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě 

vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí a to do 

hloubky nejméně 80cm s použitím dezinfekčních prostředků. 

Avšak jiný veterinární zákona platí pro pohřbíván uhynulých koní. Dle veterinárního 

zákon se kadávery uhynulých koní nesmí zakopávat do země. Tento zákon dbá 

především na ochranu životního prostředí.  

Ovšem co mají dělat lidé, kteří nebydlí v rodinném domku s velkou zahradou, nebo 

nevlastní žádnou chatu na odlehlém místě? Zvíře nemají kde pohřbít a využít služeb ne 

moc proslulých asanačních podniků? Právě proto jsem se ve své diplomové práci 

zaměřila na poslední možnou variantu a tou je využití služeb Krematoria na zvířata 

Brno s. r. o. 

3.7 Průzkum průměrné životnosti koní 
 

Z popisu podniku, který jsem si vybrala pro mojí diplomovou práci je zřejmé, že se 

tento podnik zabývá kremací domácích zvířat. Svým podnikatelským záměrem bych 

chtěla rozšířit služby Krematoria na zvířata o kremaci dalších zvířat v jiné váhové 

kategorii. Jedná se o váhovou kategorie do 1500 kg. Především se můj podnikatelský 

záměr bude zabývat kremací koní všeho druhu.  

V jednotlivých, avšak velice důležitých a na sebe navazujících částech podnikatelského 

záměru Vás budu informovat o všech potřebných činnostech s tímto záměrem 

spojených. Chtěla bych také podotknout, že pro začátek se budu zaměřovat pouze na 

množství  koní a dalších zvířat v uvedené váhové kategorii  na území České republiky.  

Pro začátek jsem musela provést průzkum, který mi ukázal, zda bude existovat na trhu 

dostatečná poptávka pro rozšířenou službu krematoria. V jednotlivých částech svého 

průzkumu  jsem řešila průměrnou roční úmrtnost koní. Pro toto zjištění bylo třeba získat 
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znalosti o počtu jednotlivých chovných stanic a množství koní v nich chovaných. Dále 

jsem potřebovala zjistit, jaké množství koní uhyne za jednotlivé měsíce. Dle 

veterinárního zákona je zakázáno uhynulé koně pohřbívat do země. Je tedy evidentní, že 

majitel uhynulého zvířete nemá tedy jinou možnost, než toto zvíře dát do kafilérie. 

Proto jsem byla donucena zjistit průměrné měsíční množství koní, které jsou 

v asanačním podniku zpracovány. Provedla jsem tedy průzkum trhu, díky kterému jsem 

zjistila, že v České republice je deset podniků, které se zabývají asanací zvířat. 

Jednotlivé podniky jsem oslovila se zájmem o zjištění, kolik každý asanační podnik 

měsíčně zpracuje uhynulých kadáverů koní a v jaké cenové relaci se asanace pohybuje. 

Po dosažení všech znalosti o počtu žijících koních, o rozdělení váhových kategoriích, 

průměrné měsíční úmrtnosti a ceně za asanaci jsem byla schopna vypočítat průměrnou 

cena za jednoho koně, který byl zpracován v asanačním podniku. Zjištění ceny a 

průměrného množství úmrtnosti koní pro mne bylo jedno z nejdůležitějších východisek 

pro můj podnikatelský záměr. Díky těmto znalostem, jsem měla přehled o cenové relaci, 

ze které mimo jiné budu v celém podnikatelském záměru vycházet. Jednotlivá zjištění 

jsem pro přehled uvedla do tabulek.  

3.7.1  Počet kafilérií v České republice 
 

  Kafilérie počet koní  Cena za kg 
1 ASAP, s.r.o. 6 12 
2 AGRIS spol. s.r.o. 3 13 
3 VETAS 3 12 
4 ASAVET 3 11 
5 VAPO 4 12 
6 SAP Mimoň 5 13 
7 ASANACE 4 11 
8 Václav Míka 2 12 
9 SANBIEN 4 11 
10 REC, s.r.o. 3 13 

  Celkem 37 

Průměrná cena 
za     1 kg činí  

12,-Kč 
Tabulka č. 1: Počet Kafilérií v ČR 

Zdroj: Vlastní 
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Pro lepší přehled v této tabulce uvádím, jak jsem došla na jednotlivá čísla. Jak jsem již 

popsala výše, provedla jsem průzkum trhu ze kterého jsem zjistila, že v České republice 

je deset firem, které se zabývají asanací zvířat. Při tomto průzkumu jsem zjistila, že 

průměrné měsíční množství zpracovaných kadáverů koní  při daném množství 

asanačních podniků činí 37 koní. V poslední části tabulky je uvedena cena asanace 

zvířete za 1 kilogram. Pro zjištění průměrné ceny asanace jednoho koně  jsem 

potřebovala  získat  znalosti  o  váhovém  rozdělení  těchto  zvířat.  Koně žijící  v  České  

republice jsou rozděleny do 6 váhových kategorií. Tyty váhové kategorie jsou : 300 kg, 

400 kg, 400 kg, 500kg, 650 kg a 1200kg. Průměrná váha jednoho koně se pohybuje 

kolem 750 kg. Průměrná cena  za 1kg  zpracování kadáverů v asanačních podnicích se 

pohybuje kolem 12,-Kč/kg. Z těchto uvedených čísel vychází, že průměrná asanace 

jednoho zvířete vyjde na 9 000,-Kč. 

3.7.2 Vývoj stavu koní podle českého statistického úřadu 

Rok Počet kusů 
1990 18 039 
1991 18 131 
1992 18 792 
1993 19 059 
1994 19 175 
1995 20 718 
1996 21 350 
1997 22 675 
1998 23 835 
1999 25 000 
2000 25 759 
2001 26 925 
2002 30 891 
2003 43 725 
2004 49 512 
2005 54 956 
2006 59 167 
2007 63 196 
2008 64 126 
2009 65 450 

Tabulka č. 2: Vývoj stavu koní 

Zdroj: Český statistický úřad 
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Pro můj podnikatelský záměr je také důležitá znalost množství žijících koní v České 

republice a zda se roční počet koní snižuje či zvyšuje. Pro lepší přehled o vývoji stavu 

koní jsem uvedla časový horizont 10 let. Pomocí tohoto dlouhého časového horizontu a 

množství koní je zřejmé, že rok od roku počet koní v České republice stoupá. Toto 

zjištění má také velký význam pro můj podnikatelský záměr. Pokud by docházelo 

k opačnému stavu vývoje počtu koní, mělo by to pro celkový záměr nepříznivé až 

fatální důsledky.  

3.7.3 Hustota chovu koní v jednotlivých krajích podle počtu hospodářství         
 

 

Kraj Počet hospodářství na 1 km ² Celkový počet hospodářství 

Praha 0,22 110 
Zlínský 0,19 751 
Královehradecký 0,19 900 
Olomoucký 0,16 831 
Moravskoslezský 0,16 851 
Pardubický 0,15 699 
Liberecký 0,15 481 
Středočeský 0,15 1631 
Ústecký 0,12 627 
Plzeňský 0,11 795 
Jihočeský 0,10 965 
Jihomoravský 0,09 659 
Vysočina 0,09 597 
Karlovarský 0,08 278 
Celkem 1,96 10 175 

Tabulka č. 3. Hustota chovu koní 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ttp://eagri.cz 

 

Pomocí této tabulky jsem vytvořila přehled, který udává v jakém regionu je největší a 

v jakém regionu nejmenší počet hospodářství. Z tabulky vyplývá, že nejmenší počet 
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hospodářství je v Praze největší počet v kraji Středočeském. Jelikož nová kremační pec 

se bude nacházet v kraji Jihomoravském, blíže řečeno v Brně a na začátku toho 

podnikatelského záměru se bude počítat s tím, že každý majitel, který bude chtít využít 

našich služeb si bude muset sám své uhynulé zvíře dovést, je zapotřebí si všímat jiných 

krajů jako je např. kraj Moravskoslezský či Jihomoravský, kde je počet hospodářství 

daleko větší. 

3.7.4 Celkový počet poražených zvířat v ČR 
 

Kategorie zvířat 2006 2007 2008 2009 

krávy 157 595 133 881 140 020 128 682 

jalovice 36 322 28 174 26 600 24 213 

ostatní skot 159 751 128 466 128 102 132 759 

celkem skot 353 668 290 521 294 722 285 654 

telata 15 812 10 767 9 590 10 130 

prasnice 130 982 102 148 98 961 114 257 

ostatní prasata 4 097 979 3 702 120 3 785 314 3 841 630 

ovce, jehňata 15 624 15 214 14 517 14 864 

kozy, kůzlata 1 030 704 719 892 

koně, hříbata 310 338 349 390 

celkem  4971079 4414340 4500902 4555480 
Tabulka č. 4: Celkový počet poražených zvířat 

Zdroj: Zdroj: Ministerstvo zemědělství ttp://eagri.cz 

 

Z celkového počtu poražených zvířat tedy hlavně koní vyplývá, že tento počet se také 

rok od roku zvyšuje. Samozřejmě je to v návaznosti na zvyšování se celkového počtu 

koní v České republice, avšak tyto čísla jsou pro můj podnikatelský záměr velice 

důležitá a přijatelná. Je však velice důležité si uvědomit, že ostatky uhynulého koně 

nejsou zpracovávány k dalším účelům. V tomto případě jde pouze o naložení 
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s kadáverem způsobem, který umožňuje český zákon. Jak již bylo zmíněno, pohřbení 

koní do země je veterinárním zákonem zcela zakázáno, tudíž se zde díky mému 

podnikatelskému záměru vyskytnou dvě příležitosti, jak s tímto kadáverem naložit. 

Jednou je nechat zvíře v asanačním podniku a tou druhou variantou je využití služby 

krematoria na zvířata. 

Mnohým se může zdát, že služby, které nabízí krematorium na zvířata jsou morbidní, 

avšak položme si otázku, co je morbidnější: nechat zvíře v kafilérii, která nedbá na 

žádná etická hlediska, či využít služeb krematoria na zvířata? Tento podnik poskytuje 

svoje služby již 7 let a za jeho dobu působení ho navštívila spousta zákazníků, kteří byli 

s jejich službami maximálně spokojeni.  

Krematorium na zvířata umožňuje důstojné rozloučení se s domácími mazlíčky. Proč 

tuto službu tedy nerozšířit? Uvědomme si, že v dnešní době nejsou domácími mazlíčky 

pouze psi a kočky. Často se setkáváme s různými chovateli, kteří chovají různé druhy 

divoké a exotické zvěře, která dříve žila pouze v přírodě. Pokud si chovatelé takové 

zvíře pořídí, je více než jasné, že si k němu vypěstuje jistý citový vztah. Tak proč tedy 

těmto chovatelům neumožnit také důstojné rozloučení se s nimi. Vždyť pro některé 

chovatele koní znamená jejich chov celoživotní dílo. Ať už se jedná o chov koní 

dostihových či chov jen pro zábavu. Přece stejný citový vztah může mít člověk ke koni 

jak k jinému domácímu zvířectvu.  

Proto jsem si vybrala tento podnikatelský záměr. Tímto bych chtěla nejen umožnit 

důstojné rozloučení se zvířaty, ale také samozřejmě dosáhnout zisku v podnikání. 

Jelikož je krematorium na zvířata zatím jediné svého druhu v České republice, proč jej 

nerozšířit o další a zajímavé služby.  

Ve vyspělých západních zemích tato služba existuje již mnoho let, není pro ně tedy 

ničím vyjímečným. Proč by tedy tato služba nemohla existovat i v České republice a 

zaměřovat se i na zahraniční trh, jakým může být např. Rakousko, Německo, Polsko, 

Slovensko a jiný. V rámci Evropské unie v dnešní době není problém s převozem 

kadáverů uhynulého zvířete.  
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3.8 Výstavba nového objektu  
 
Krematorium na zvířata se nachází v Brně v Chrlicích na ulici Tovární 11. Jelikož 

výstavba krematorií podléhá přísným hygienickým a bezpečnostním podmínkám není 

možno jej postavit v obydlených zónách. Díky těmto důležitým nařízením byli majitelé 

krematoria pro výstavbu tohoto zařízení nuceni hledat spíše průmyslové oblasti. Jedna 

z těchto menších průmyslových oblastí se nachází právě v  Chrlicích. Vedle krematoria 

sídlí několik menších společností, které jej však svojí  klidnou činností nikterak 

negativně neovlivňují. Tato přilehlá část Brna je také dobře dostupná nejen městskou 

hromadnou dopravou, ale také dopravou automobilovou. V pravidelných intervalech 

zde jezdí autobus MHD a autem ze středu města  Vám cesta zabere okolo třiceti minut. 

Dobrá dostupnost je také z dálnice směrem na Prahu a zpět, kde se sjíždí u nákupního 

centra Olympia.  

Celková rozloha pozemku na kterém tato společnosti sídlí  činí kolem 2 000 m². Na této 

ploše se nachází budova krematoria, která slouží k veškeré podnikatelské činnosti, dále 

příjezdová a manipulační rampa, rozptylová loučka, která slouží k rozptylu popele 

zvířete a altánek pro příjemné posezení. Z celkové rozlohy pozemku však zastavěná 

ploch činí pouze 1 000 m². Zbytek pozemku krematoria na zvířata  prozatím není  nijak 

využíván. Právě tento velký nevyužitý prostor, který je o rozloze 1 000  m² chci využít 

ve svém podnikatelském záměru. Předem je nutno však dodat, že veškeré 

administrativní činnosti spojené s tímto podnikáním budou nadále provozovány 

v původní budově krematoria. Tato budova prošla v roce 2008 velkou rekonstrukcí 

z důvodu malých a nedostačujících prostor. V červnu téhož roku byla otevřena další 

část krematoria s novu obřadní a přijímací místností a bezbariérovým přístupem včetně 

nutného sociálního zařízení. Díky této rekonstrukci může krematorium nabízet 

kvalitnější a individuálnější služby svým zákazníkům. V rámci velké rekonstrukce byla 

provedena také výstavba přilehlého soukromého parkoviště. Díky těmto parkovacím 

plochám je zákazníkům umožněn pohodlnější přístup ke krematoriu. Podél pozemku 

krematoria vede veškeré nutné zařízení jako jsou přípojky vody, plynu a elektřiny. Pro 

můj podnikatelský záměr, který bude zahrnovat výstavbu nové budovy a nové kremační 

pece jsou tyto jednotlivé přípojky energie velice důležité. Jelikož nová budova se bude 

nacházet na rozhraní pozemku, kde také vedou jednotlivá připojení, náklady, které bude 

potřeba vynaložit pro jednotlivá připojení nebudou příliš vysoké.  
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Dále v této části mé diplomové práce budu řešit veškeré činnosti spojené s novou 

výstavbou či koupí budovy pro provozování nové služby. Zjištění jednotlivých 

potřebných parametrů pro vybudování nových prostorů. V rámci výstavby či koupi 

nové budovy musím brát v potaz veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky a 

opatření. Tato nařízení jsou stanovena zákonem pro výstavbu krematorií. Musím se také 

zaměřit na koupi a provoz nové kremační pece, která bude jednou z nejdůležitějších 

součástí pro můj podnikatelský záměr. Jelikož se bude jednat o velkou kremační pec je 

zapotřebí výstavby velké budovy, ve které bude také docházet k manipulaci 

s uhynulými zvířaty včetně zavážení do kremační pece.  

Pro lepší přehled uvádím fotografii na které je vyfocen již zmiňovaný altánek, 

rozptylová loučka, kolem které jsou vypěstovány drahé dřeviny a volný pozemek. 

Z fotografie je znát, že kolem pozemku krematoria se nachází výrobní haly jiných 

podniků, které nejsou pro oko příjemná. Díky výstavbě nové budovy budou tyto 

nevábné prostory schovány a celkový dojem pozemku a okolí krematoria bude pro 

zákazníky příjemnější.  

 

 
Obrázek č. 6: Rozptylová loučka 

Zdroj: Krematorium zvířat Brno s.r.o. O nás. |on-line| 2010 
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3.8.1 Realizace stavby 
 
V rámci samotné stavby domu jsem stála před rozhodnutím, zda si najmout firmu, která 

mi objekt postaví, tímto je myšleno zděný dům, nebo zda spíše využiji novinky na trhu, 

což jsou rodinné domy na klíč. Mějme však na paměti, že jsem neustále musela myslet 

na bezpečnostní a hygienická hlediska. Kromě toho jsem také musela řešit otázku 

finančních možností společnosti. Po dlouhém a náročném zkoumání všech možných 

variant jsem se rozhodla, že využiji služeb společnosti Certiko. Tato společnost se 

specializuje nejen na stavbu dřevodomků, ale také na stavbu rodinných domků na klíč. 

Tyto stavby mají dokonalé tepelně izolační vlastnosti, což je pro můj nový objekt velice 

důležité. Výhodou těchto domků je také přijatelná cena a vysoká kvalita. Mému 

rozhodnutí však předcházelo jednání s majiteli společnosti Certiko, jelikož jsem předem 

musela vyjednat některé úpravy domů, které budou nezbytně nutné. K samotným 

úpravám se dostanu v jednotlivých částech, avšak jedná se především o úpravy komínu 

a prostoru, kterými se budou navážet jednotlivé kadávery uhynulých zvířat.  

Veškeré administrativní činnosti spojené s tímto podnikatelským záměrem budou 

vykonávány v původní budově krematoria, proto mé požadavky vnitřních prostorů 

nového objektu budou minimální. Pro mě důležité, ale však zásadní je velký prostor 

uvnitř nové budovy pro kremační pec, která zabere největší část celého objektu. Dále 

také prostory pro manipulaci s uhynulými zvířaty. Samozřejmě zde bude vybudováno 

také sociální zařízení, které bude sloužit především zaměstnancům krematoria, kteří 

budou kremační pec obsluhovat.  

Proto jsem také volila tuto společnost, která nabízí variabilitu vnitřního uspořádání 

domu dle požadavků zákazníka. Jelikož vnitřní konstrukce některých příček jsou 

naprosto nezávislé na hlavní konstrukci je možné je změnit dle daných požadavků. 

Z hlediska tepelně izolačních vlastností se jedná o jednu z nejdokonalejší technologií. 

Venkovní plášť stavby je tvořen termofasádním systémem, naneseným na plášti desek, 

kterou je uzavřena nosná konstrukce domu. Vnitřní stěny jsou ukončeny 

sádrokartonovými deskami, které také slouží k zateplení celého objektu. Tyto parametry 

také zajišťují, že náklady spojené s vytápěním toho domu jsou daleko nižší než u 

běžných staveb. Na tomto má podíl okamžité vyhřívání vnitřního prostoru, které šetří 

čas i energii.  
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Před samotným zahájením výstavby je po obdržení základní projektové dokumentace  

třeba si nechat osadit budoucí stavbu rodinného domu na vytyčeném pozemku, včetně 

připojení na inženýrské sítě, stanovení hloubky základových pásů a další. Toto je třeba 

si předem dohodnout s projektantem znalým místních poměrů, včetně vyřízení všech 

povolení ke stavbě. Dále je třeba si nechat zpracovat cenové nabídky na zhotovení 

základové desky a přípojek. Jelikož firma Certiko také nabízí veškeré již zmíněné 

zpracování dokumentací, nemusím kontaktovat jinou dodavatelskou firmu a využiji  

nabídky těchto služeb od firmy Certiko.   

Než dojde ke kompletnímu zhotovení základové desky, je třeba zkompletovat 

dokumenty potřebné ke stavbě rodinného domu, zejména zadávací listina. V této listině 

si zvolím barvu lazury na venkovních trámech, barvu fasády, sanitu, obklady a dlažby 

až  po  samotné  umístění  zásuvek  a  jiných  zařízeních.  Veškeré  tyto  dílčí  činnosti  a  

informace jsou nezbytné pro upřesnění ceny stavby a zapsání do smlouvy o dílo.  

Před dokončením samotné stavby je třeba si dohodnout termín převzetí předem. Také je 

třeba mít dohodnuto zaměření rozestavěné stavby. Dále musí dojít k zapsání 

rozestavěné stavby do katastru nemovitostí. Po dokončení základové desky, přípojek, 

zpevnění přístupové plochy k základové desce, připravení a zajištění stavby- elektřina a 

voda potřebné ke stavě rodinného domu, dojde k převzetí připravené stavby od 

společnosti Certiko. Pokud bude vše v pořádku bude stanoven termín výstavby 

rodinného domu. V tomto již skoro finálním kroku dojde k podpisu smlouvy o dílo. 

Současně bude firmou Certiko vystavena zálohová faktura. Po zaplacení faktury firma 

zahájí výstavbu konstrukce, kterou jsem si objednala. Po celkovém dokončení samotné 

stavby rodinného domu zbylou částku zaplatím a budu moci dům již užívat ke svým 

podnikatelským činnostem.  

Jelikož firma Certiko provádí výstavby rodinných domů 12 měsíců v roce, nejsem 

závislá na ročním období a mohu si tedy výstavbu naplánovat na období, které se bude 

mému podnikatelskému záměru nejvíce hodit. Důležité je také počítat s tím, že samotná 

výstavba těchto rodinných domků je dosti krátká. Po jednání s firmou jsem se 

dozvěděla, že jsou schopni již za necelé 4 měsíce dodat kompletní hrubou stavbu. Pro 

realizaci mého podnikatelského záměru však budou více přípustné letní měsíce, kdy se 

poptávka po jednotlivých službách krematoria na zvířata snižuje než v chladných či 

zimních měsících. Zároveň v těchto ročních obdobích by nemusela být stavba 
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pozastavena díky špatnému počasí, kdy by zaměstnanci společnosti Certiko nemohli 

svoje činnosti řádně vykonávat. Pro lepší přehled níže uvedu rodinný dům, který jsem si 

pro svůj podnikatelský záměr vybrala včetně vnitřního uspořádání místností pro 

kremační pec, manipulaci s uhynulými zvířaty a sociálním zařízení.  

3.8.2 Zhodnocení a náklady pro výstavbu 
 

Z velkého sortimentu domů, které společnost Certiko nabízí jsem vybrala jednu 

z nejjednodušších, avšak optimálních staveb. Tato společnost nabízí nejen domy na klíč, 

ale také pouze hrubé stavby. Pro můj podnikatelský záměr naprosto postačí základní 

stavba, která nezahrnuje výstavbu všech vnitřních prostor, které firma nabízí a je také 

méně finančně náročná než výstavba rodinného domu na klíč. Finanční rozdíl je zde 

minimálně o 50% nižší.  

Ze zmíněné nabídky společnosti jsem zvolila dům, který je nazván FIRST. Obestavěná 

plocha domu činí 445 m ² z toho užitná plocha činí 150 m ². Z celkových rozměrů domu 

vyplývá, že vnitřní užitná plocha domu bude naprosto dostačující a celková část mého 

pozemku, která činí 1000 m ² nebude zcela zastavěna. Zbytek venkovního prostoru 

mohu využití pro okrasné dřeviny, či jiné porosty, které celkový dojem krematoria 

zlepší. Také budu mít stále ještě prostor pro různé akce krematoria, jakými je například 

den otevřených dveří.  

Na mnou vybraném domě budou však provedeny ještě nutné úpravy. Jednou z nich 

bude, že z celkové jedné boční stěny domu budou velká otevírací vrata, která budou 

sloužit pro zavezení uhynulého zvířete do vnitřních prostor. Velikost vrat na šířku bude 

minimálně 4 m a do výšky bude rozměr činit okolo 3 m. Dále zde bude vybudován 

velký komín, který bude mít ocelovou nehořlavou konstrukci. Vybudování komínu je 

zcela nutnou podmínkou pro zavedení kremační pece, jelikož komín musí mít venkovní 

tah od kremační pece. Další součástí celkového projektu bude výstavba nové příjezdové 

cesty. Tato cesta, která bude sloužit nejen pro převoz uhynulých kadáverů musí tedy být 

maximálně zpevněna, jelikož bude vystavena náročným podmínkám. Také je nutno brát 

v potaz nové oplocení kolem celého pozemku krematoria. Toto již staré oplocení bude 

nahrazeno novým, daleko kvalitnějším. Bude sloužit hlavně k zajištění bezpečnosti 

celého pozemku proti krádežím.  
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Doba realizovatelnosti této stavby je velmi krátká. Jak jsem již zmiňovala výše, 

dodavatelská firma je schopna mi dům dodat do 4 měsíců po zahájení jednání. Je nutno 

tento fakt brát na vědomí a připravit se na další činnosti spojené s mým podnikáním. 

Další fáze obsahuje výstavbu nové kremační pece, nákup zařízení pro manipulaci 

s kadávery a další činnosti s tímto spojené.  

Důležitým a vlastně pro mě rozhodujícím faktem, proč jsem volila dům, pro který jsem 

se rozhodla je cena. Celková hodnota domu s veškerými změnami a připojením 

k inženýrským sítím činí 850 000,- Kč. Tato cena je příznivá a investována bude 

z vlastních zdrojů krematoria, není tedy třeba využít služeb finančních institucí.  

3.9 Nová kremační pec 
 

Svým podnikatelský záměrem bych chtěla nabídnout ojedinělou službu, která v České 

republice doposud nebyla zavedena. Ač se někomu můj podnikatelský záměr může zdát 

morbidní  až  nemorální,  věřím  však,  že  mnoho  lidí  pozitivně osloví  a  najde  si  své  

příznivce. Zaměřila jsem se především na chovatele koní, ale nikde není řečeno, že tuto 

službu nebudou moci využít chovatelé jiných, například exotických zvířat.  

Již na začátku mé diplomové práce jsem uváděla možnosti, jak majitelé uhynulých 

zvířat mohou vynakládat s jejich ostatky. Dovolte mi  Vám krátce připomenout možné 

způsoby řešení. Jedná se však pouze o nařízení a zákony, které jsou vydány vládou 

České republiky o nakládání s kadávery uhynulých zvířat.  

Majitelům uhynulých zvířat se nabízejí tři možné způsoby řešení. Prvním způsobem je 

pohřbení zvířat na svých zahradách. Pokud hovoříme o kadáverech uhynulých koní je 

tato varianta zcela zakázána. Veterinární zákon tento skutek naprosto vylučuje uvažujíc 

především nad ochranou životního prostředí. Pokud se však soustředíme na domácí 

zvířata chovaná v zajetí, veterinární zákon je zde přípustnější. Dovoluje pohřbení 

kadáverů na soukromém pozemku majitele, avšak do minimální hloubky 80 cm. Další 

možnou variantou je ponechání zvířete v asanačním podniku. Pro majitelé uhynulých 

koní je tato možnost doposud jediná, která se jim nabízí. Avšak co majitelé domácích 

zvířat, kteří nevlastní velký dům se zahradou? Kam s uhynulým kadáverem jejich 

zvířete? Opět by museli využít služby asanačních podniků. Proto zde máme třetí a 

doposud poslední možnost. Služby nabízející Krematorium na zvířata Brno s. r. o., které 

nabízí individuální kremace zvířat. Tato možnost je však prozatím pouze pro majitelé 
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domácích zvířat, proč tedy tuto službu nenabídnout i majitelům koní a dalšího 

exotického zvěrstva. Vždyť přece jsou také často brány jako součást rodiny. 

Mým podnikatelský záměrem chci umožnit volbu majitelům zvířat nad 350 kg jak 

naložit s jejich ostatky. Doposud se jim možnosti volby nedostávalo. Zavádím zcela 

novou službu, kterou je kremace zvířat nad 350 kg. Tuto službu krematorium na zvířata 

doposud nemohlo nabízet, jelikož nemá potřebnou technologii. Návrhem na výstavbu 

nové kremační pece se  nejen rozšíří služby poskytované krematoriem zvířat, ale také 

možnost dosáhnout vyšších zisků. Návrh na novou kremační pec, její vybavení, 

vlastnosti a funkci Vám představím v další části své diplomové práce. Dále zde budu 

řešit také potřebné vybavení pro zavážení, drcení a manipulaci s uhynulými zvířaty. 

V této části mé diplomové práce Vás seznámím s technologií, která bude využita pro 

výstavbu nové kremační pece. Tato součást mého podnikatelského záměru pro Vás 

možná bude nejméně zajímavá, avšak pro můj podnikatelský záměr velice důležitá. Po 

prostudování této části Vás obohatím o nové znalosti kremační pece, zavážení a 

manipulaci s uhynulými kadávery a v poslední řadě s cenovou kalkulací.  

Kremační pec, která bude sloužit ke kremaci zvířat ve váhové kalorii od 350 kg bude 

zcela nová a ojedinělá v České republice. Pro její výstavbu bude využito nejmodernější 

technologie,  které  se  na  trhu  dostává.  Tato  pec  se  od  ostatních  bude  lišit  nejen  ve  

velikosti a výkonu,ale také ve zkrácení doby jednotlivých kremací. Pro výstavbu nové 

kremační pece využiji služby nabízející firmou PKI Teplotechna Brno s. r. o. Tato 

společnost se zabývá  technologickým a stavebním řešením pro všechny průmyslové 

pece včetně žáruvzdorných vyzdívek – pece pro sklářský průmysl, pro výpal jemné 

keramiky a cihlářského zboží, pro výrobu stavebních hmot, pece spalovací, chemické, 

strojírenské, metalurgické, kremační, průmyslové kotle a komíny. Dále tato společnost 

dodává vybavení potřebné k provozu kremační pece. Mezi toto vybavení patří drtiče, 

rekuperátory, zavážecí stoly a odtah do komína.  

Zařízení na spalování kadáverů, kremační pece typu KBZ 20 je první a jediné zařízení 

instalované pro kremaci zvířat ve váhové kategorii do 1500kg. Toto zařízení bude 

nainstalováno do nového objektu krematoria na zvířata, kde bude také zahájen jeho 

zkušební provoz. Zařízení bude sloužit k operativní likvidaci kadáverů uhynulých 

zvířat. Zařízení na spalování je určeno pro rychlou a efektivní likvidaci biologického 

materiálu.  
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Spalovací proces probíhá  automaticky s velkou účinností. Zařízení KBZ 20 je svou 

konstrukcí určeno nejen pro občasné použití, ale také pro použití denní. Obsluha 

spočívá pouze v naplnění spalovací komory a nastavení časového spínače. Minimální 

jsou také nároky na samotnou údržbu kremační pece. Odpadní teplo při procesu 

spalování je využito k rekuperaci ve snáškové hale. Důležité je vědět, že zařízení při 

svém provozu neohrožuje ekologickou zátěž a test spalin splňuje vysoké ekologické 

požadavky Evropské unie.  

Kremační pec zajišťuje svými technickými a stavebními parametry dostatečnou ochranu 

pro zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí za předpokladu dodržování 

základních pokynů pro provoz zařízení ze stran provozovatele a pro bezpečnost práce. 

Je však důležité průběžně kontrolovat a dodržovat ustanovení pro vykování této 

činnosti.  

Při spalování kadáverů musí být dosaženo minimálně teploty 850 °C. Kremační pec 

bude využita pouze ke  zpopelnění uhynulých zvířat. Popel vznikající při spalování 

bude skladován v uzavřených nádobách nebo rozptýlen na vyhrazeném místě 

krematoria.  

3.9.1 Popis používané technologie 
 

Kremační pec se skládá z ocelové konstrukce opláštěné plechem, strana, která slouží 

pro vsun uhynulých kadáverů pracuje v automatickém cyklu se zavážecím zařízení. 

Toto zavážecí zařízení je obsluhováno pomocí ovládacího přístroje, který je umístěn po 

pravé straně kremační pece. Pokud však dojde k výpadku elektrické energie je možno 

toto zařízení obsluhovat ručně. Ovládací zařízené neslouží pouze k závozu kadáverů do 

kremační pece, ale má za úkol sledovat a kontrolovat veškeré důležité parametry, které 

jsou pro kremaci velice důležité. Celý tento systém tedy sleduje analogové signály 

z čidel teplot, podtlaku a kyslíku a několika digitálních signálů z technologie. Dále 

popisuje optimální průběh žehu, provádí systém měření skutečných procesních hodnot 

tak, aby byly splněny přísné emisní normy. Tento systém obsahuje také automatické 

archivování počty žehů, které slouží pro možné tabulkové a grafické vyjádření. Níže 

uvádím servisní obrazovku, která slouží k ovládání a zajišťování veškerých potřebných 

hodnot. 
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Obrázek č. 7: Ukázka servisní obrazovky Zdroj: Vlastní 

 

Další důležitou technologií kremační pece je vytápění, které je zajištěno čtyřmi 

plynovými hořáky, kde hlavní hořák udržuje teplotu ve spalovací komoře na cca 750-

800 °C. Další hořáky zaústěny do dospalovací komory zajišťují přeměnu všech 

odcházejících nebezpečných látek. Spaliny vzniklé při kremaci jsou ze spalovací 

komory odtahovány přes boční směšovací komoru do dospalovací komory, kde dochází 

k likvidaci škodlivin v souladu s požadavky ne ekologický provoz pece.  

Pec je rovněž vybavena ventilátorem, který zajišťuje dodávku splachovacího vzduchu, 

ventilátor odtahu spalin je součásti rekuperátoru. Rovněž je také součásti pece 

pohyblivý rošt s popelníkem, drtič popela a další potřebné nástroje.   

Samotný drtič popela je pro nabízející službu velice důležitý. Po zpopelnění zvířete 

zůstane v popelníku pouze okolo 20 % popela a zbytek tvoří kosti uhynulého zvířete. 

Aby majitelé uhynulých zvířat dostali veškerý relikt zvířete je zapotřebí nespálené kosti 

podrtit. Drcení probíhá v drtiči popela, který veškeré kosti podrtí na popel a je tedy 

možné je přidat k samotnému popelu uhynulého zvířete.  

Veškerý bezpečnostní provoz kremační pece je zajišťován zabezpečovacím obvodem 

s poruchovou signalizací, který je vždy ve funkci a je závislý na funkci řídícího 

systému.  
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3.9.2 Funkce zařízení ( všeobecně ) 
 

Spaliny o teplotě cca 650-850 °C proudí do paty komína, zde jsou odváděny pomocí 

komory rekuperátoru do ventilátoru a dále do komína. Při této cestě dojde k tomu, že se 

otevře zabudovaná klapka , která umožní výstup těchto spalin.  

Pokud má tedy dojít k rekuperaci ( zpětné využití tepla) otevřou se dvě potřebné klapky 

a klapka třetí se zavře se zpožděním. Celá tato činnost umožňuje rychlejší vyhřátí 

výměníků na hodnotu 50-55 °C. Tato teplota je spodní hodnotou teploty, kdy nedochází 

ke kondenzaci na povrchu výměníku. Jakmile dojde k překročení této teploty, může 

dojít k zapnutí oběhových čerpadel a k zavření poslední klapky. Teprve při docílení 

požadované teploty bude zcela uzavřena.  

Rekuperátor odvádí teplo vodním teplonostním mediem do prostoru kotelny, pomocí 

regulátoru dochází k rozdělování tepla do jednotlivých okruhů vytápění. Výstupní 

teplota z rekuperátoru musí být vyšší než 85 °C a dojde-li k dosažení této teploty, 

odstaví se rekuperátor. Jestliže nedojde k poklesu teploty na výstupu rekuperátoru je 

aktivována chladící jednotka pro odvedení přebytečného množství tepla. 

Při poklesu teploty pod 70 °C dojde k otevření dvou klapek a později k zavření klapky 

třetí, celý cyklus se opakuje podle množství odebírání tepla a podle množství dodávky 

spalování v kremační peci.  

3.9.3 Právní předpisy pro používání kremační pece 
 

Jedná se o zařízení určená pro spalování mrtvých ostatků zvířat. Platí i pro veterinární 

spalovny v případě výhradního spalování těl zvířat a živočišných zbytků.  

Platí zde obecné emisní limity pro pachové látky. V tabulce níže uvádím přehled 

jednotlivých emisních parametrů, kterým bude nová kremační pec naprosto vyhovovat.  

 

Limitní hmotností koncentrace v ( mg/m³) pro O2K ( %) Vztažené 
podmínky 

       
TZL SO2 NO2 CO jiné     

50 nest. 350 100 
15 

17 A 
30 

Tabulka č. 5: Limitní podmínky pro kremační pec 

 Zdroj: Ministerstvo zemědělství ttp://eagri.cz 
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Na základě uvedených emisních parametrů garantovaný výkonem posuzovaného 

zařízení a při srovnání s emisními limity dle platné legislativy je patrné, že hodnoty 

emisních zatížení ovzduší pro Nox dosáhnou přibližně 57 % limitu stanovené výše. Po 

uvedení výše posuzovaného zařízení kotelny do provozu lze tedy počítat s emisní 

rezervou cca 43% ve smyslu platných předpisů v době, kdy se kremační pec bude 

stavět.  

Po uvedení kremační pece do zkušebního provozu budou muset být provedeny měření 

autorizovanou firmou a na základě měření vyhodnotit danou situaci. Právě proto jsem 

do své diplomové práce zahrnula i tyto potřebné údaje. Chci předejít komplikacím 

v rámci uvedení do provozu kremační pece. Pokud bych zjistila, že v rámci zkušebního 

provozu by nová kremační pec nevyhovovala těmto podmínkám, způsobilo by mi to 

komplikace nejen z hlediska časového- opětovné přeměřování a zkoumání závad, ale 

také z hlediska finančního. Musela bych vynaložit nemalé finanční prostředky pro 

odstranění těchto závad, což by pro můj podnikatelský záměr nebylo příliš příznivé.  

Je zapotřebí si uvědomit že provozování kremační služby je podmíněno mnoha 

nařízeními a kontrolami. Tyto kontroly jsou prováděny nejen Státní veterinární správou, 

Ministerstvem zemědělství, Českou obchodní inspekcí, ale také Státní správou, která má 

na starosti měření znečišťování ovzduší. Tato měření jsou velmi často prováděna bez 

jakéhokoliv upozornění a při nedodržení nařízených podmínek dochází ze stany 

institucí k velkým finančním pokutám či k úplnému zastavení vykonávání činnosti.  

3.9.4 Technické parametry a názorná ukázka pece 
 

Tento typ kremační pece musí zahrnovat zesílenou kovovou kostru a nosný rám. Dále 

motorizované dveře zavážení (vyplněné keramický vláknem), boční dveře – čištění 

hlavní komory, čistící dveře pro dospalovací komoru, žáruvzdornou a izolační 

vyzdívku.  

Podlaha komory bude tvořena mobilním popelníkem a příslušenstvím k čištění pece a 

také důležitou součástí jsou pyrometrické sondy.  

Po stránce manipulační bude obsahovat programovatelný automat s mikroprocesorem 

s paměťovou kazetou, zabezpečovací systém, regulátor teploty, řídící knoflíčky a 

signalizační kontrolky. 
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Vnitřní rozměry pece se budou pohybovat okolo 4m, vnější rozměry pece okolo 

5m.Celková váha kremační pece činí okolo 30 tun. Jako palivo pro kremační pec bude 

využíváno zemního plynu, propan nebo také topná nafta.  

Pro lepší přehled jak by kremační pec měla vypadat, Vám níže uvádím na obrázku.  

 

 

 

Obrázek č. 8: Nová kremační pece KBZ 20. 

Zdroj: Vlastní 

 

V jedné z posledních částí popisu nové kremační pece rozeberu její kompletní cenu 

včetně celkové montáže, přepravy, napojení na inženýrské sítě a všech potřebných dílů 

pro její sestavení. Díky tomuto rozboru zjistím kompletní náklady, které budu muset 

vynaložit na její zavedení.  

Již v předchozí části jsem řešila výstavbu, která bude velice nutná pro zajištění místa, 

kde  se kremační pec bude nacházet a kde se celý můj podnikatelský záměr bude 

realizovat. Nyní už vím, že celková stavba nového objektu obnáší částku 850 000,- Kč. 

Po zjištění všech finančních prostředků, které má tato společnost k dispozici jsem 

usoudila, že výstavbu nového objektu bude financovat z vlastních zdrojů. Díky těmto 

možnost nemusím využívat služeb bankovních institucí a vyhnutí se tím, bankovním 

poplatkům spojených s úvěry a jinými půjčkami od bankovních společností.  
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Avšak k získání nové kremační pece bude zapotřebí většího finančního obnosu, na který 

už bude potřeba služeb bankovních institucí. Po zjištění celkové částky, kterou budu 

muset vynaložit na provoz kremační pece bude potřeba provést jistý průzkum těchto 

organizací a zjistit, která z možných variant podnikatelských úvěrů na trhu pro 

investování bude nejvhodnější. Jak jsem již říkala, nejprve však bude nutno zjistit 

celkovou částku, kterou bude kremační pec obnášet. Pro kvalitnější přehled všech 

činností spojených s pořízením této pece budu jednotlivé činnosti, komponenty a 

součásti potřebné pro výstavbu a pořízení uvádět v tabulce.  

Tímto však můj podnikatelský záměr zcela nekončí. Je zapotřebí také pořízení 

manipulačního zařízení, které bude propojeno s kremační pecí a bude sloužit pro 

zavážení ostatků uhynulého zvíře. Jelikož se bude jednat o závoz celého zvířete, jehož 

minimální hmotnost bude činit 350 kg je nutné manipulační zařízení zakoupit a ke 

kremační peci nechat zabudovat společností, která tuto kremační pec bude dodávat. 

Dále bude zapotřebí pořídit manipulační nádobu, kde se kadáver uloží a díky které 

dojde k lehkému závozu. Uvědomme si, že obsluha kremační pece bude muset být 

schopna zavést takto náročné zvíře na gramáž do kremační pece, proto je zapotřebí jí 

tuto činnost co nejvíce usnadnit. Nutnou investicí bude také nákup pomocného zařízení 

pro uložení uhynulého zvířete do manipulační nádoby. Tímto zařízením je myšlený 

pomocný vozík, který je schopen uvézt až 1 500 kg hmotnosti. Tento vozík však nebude 

dodán společností, která kremační pec zhotoví.  

Nyní mi dovolte uvést tabulku ze které bude vycházet celková cena kremační pece.  
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3.9.5 Ceník nové kremační pece KBZ 20 
 

Označení KBZ 20 Cena 
Zesílená kovová kostra  700 000,- 
Nosný rám 425 000,- 
Motorizované dveře vsunu 450 000,- 
Boční dveře- čištění 250 000,- 

Žáruvzdorná a izolační vyzdívka 250 000,- 
Mobilní popelník 250 000,- 
Pyrometrické sondy 200 000,- 
Plynové hořáky 3x 140 000,- 

Elektrická skříňka 50 000,- 
Programovatelný automat 15 000,- 
Zabezpečení 5 000,- 

Regulátory teploty 12 000,-  

Vyzděný komín 60 000,- 
Kontrolka pro kouř 3 000,- 
Nakládání a přeprava 20 000,- 
Montáž a dání do provozu 50 000,- 
Napojení inženýrských sítí 20 000,- 
Zavážecí zařízení 60 000,-  
Součástky na výměnu 40 000,-  

Celková Cena 3 000 000,- Kč 
Tabulka č. 6: Ceník nové kremační pece 

Zdroj: Vlastní 

 

Veškeré ceny uvedené v tabulce, včetně ceny finální jsou uváděny s DPH. Nyní máme 

přehled  o  kompletní  cenové  nabídce  společnosti  PKI  Teplotechna  Brno  s.  r.  o.  

Ocenitelnou součástí této cenové nabídky je uvedení cen spojených s nakládáním a 

přepravou, montáží a dání pece do provozu, napojení na inženýrské sítě a zavážecí 

zařízení. Tyto položky byly mojí podmínkou při jednání s majiteli společnosti, která mi 

kremační pec bude dodávat. Díky těmto položkám mohu počítat s již končenou cenu. 

Pokud by tato cenová relace neobsahovala mnou žádané doložky, mohlo by dojít 

k možnosti mylných informací o celkové cenové nabídce.  
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Z celkové tabulky je zřejmé, že pořízení a zavedení kremační pece je finančně 

nejnáročnější část celého projektu.  

Potřebné zařízení pro kremaci uhynulých zvířat ve váhové kategorii do 1500 kg mám 

nyní vyřešené. Mám podstatné znalosti o velikosti, objemu, spotřeby a celkové ceně 

kremační pece. Nezapomeňme však na další důležitá zařízení, která budou ještě třeba 

pro snazší manipulaci s uhynulým zvířetem a jeho uložení do zavážecího zařízení. 

Celkově toto doplňkové zařízení je pro manipulaci s kadáverem velice důležité. Nejen 

že dojde k lepší manipulaci při zavážení do kremační pece, ale bude předcházet 

jakémukoliv poškození uhynulého zvířete.  

Nádoba pro závoz uhynulého zvířete bude mít tvar půl kruhu. Délka tohoto zařízení 

bude okolo 5 metrů a hloubka 2,5 metrů. Tyto rozměry jsou odvozeny od velikosti 

dospělého koně, kdy je také brán v potaz prostor,ve kterém se s uhynulým zvířetem 

bude manipulovat. Jelikož se do kremační pece bude zavážet celé uhynulé zvíře je 

zapotřebí takto velké nádoby, která celkovou manipulaci značně usnadní. Uhynulé zvíře 

do této nádoby bude umístěno tak, aby se dnem nádoby dotýkalo zády. Tímto zamezíme 

veškerému znesnadnění manipulace, kdy největší část váhy uhynulého koně bude 

rozložena u dna nádoby. Díky tomuto uložení předejdeme riziku, kdy by se nádoba 

s uhynulým zvířetem mohla převrátit. Další důležitou součástí této nádoby budou 

otvory na manipulaci. Tyto otvory budou na každé straně tohoto zařízení. Při zavážení 

bude docházet k tomu, že z jedné strany této nádoby se bude zvíře vytlačovat a na druhé 

straně otvorem zavážet do kremační pece. Při této manipulaci se posléze nádoba dostane 

zpět k obsluze a bude možno ji použít pro další zavážení. K dalšímu použití však bude 

řádně očištěna a vydezinfikována. Toto zařízení však není v ceně celkové dodávky 

kremační pece, avšak po jednání se společností PKI Teplotechna Brno s.r.o. nám bude 

toto zařízení taktéž dodáno za cenu 70 000,-Kč.  

Dále bude třeba zakoupit manipulační vozík, díky kterému bude možno přepravit 

uhynulé zvíře do zavážecího zařízení. Tento vozík již firmou PKI Teplotechna Brno 

s.r.o. dodán nebude, proto využiji služeb jiné společnosti, která je schopna mému 

požadavku vyhovět. Velké nároky na pomocný vozík budou kladeny především na jeho 

schopnost manipulovat s nákladným zařízením. V praxi bude fungovat tak, že převezme 

uhynulé zvíře z vozu či z jiného zařízení, kde bude zvíře uloženo a uloží jej do zavážecí 
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nádoby. Pomocí této nádoby se poté uhynulé zvíře zaveze do kremační pece, kde bude 

probíhat samotná kremace zvířete. Celková cena toho vozíku bude činit. 100 000,- Kč.  

3.10 7S faktorům MC Kinsley 
 
V předchozím textu jsem se dotkla stanovisek, které jsou nepochybně velice důležitá 

pro celkový podnikatelský záměr, avšak nejsou jediná. Je zapotřebí si však uvědomit, že 

se mohou také vyskytnout kritické faktory, které by negativním způsobem ovlivnily 

celý podnikatelský plán. Abych těmto kritickým faktorům předešla, je zapotřebí 

analyzovat ty stránky řídícího procesu, které budou mít zásadní význam pro zajištění 

dobrého průběhu celé strategie zavádění. Zde je zapotřebí analyzovat vnitřní, vzájemně 

závislé faktory, které musí být rovnoměrně rozvíjeny. Vzájemné propojení a 

identifikace těchto faktorů může pomoci k eliminaci veškerých kritických činností, 

v průběhu zavádění nové služby Krematoria na  zvířata. Tyto faktory úspěchu formuluji 

pomocí známých 7 S faktorů, které mi pomohou  zamezit záporným vlastnostem 

podnikatelského záměru. Do 7 S činitelů řadíme: strukturu firmy, strategie, 

spolupracovníci ve firmě a jejich dovednosti, styl řízení, systémy a postupy ve firmě a 

sdílené hodnoty ( kulturu firmy).  

3.10.1 Strategie firmy 
 

Z hlediska tohoto faktoru je velice důležité znát vnitřní a vnější prostředí firmy 

Krematoria na zvířata Brno s. r. o. Hlavní úlohu má dobrá podnikatelská strategie firmy. 

Strategie firmy vychází ze zavedení zcela nové služby, kterou je kremace zvířat ve 

váhové kategorii do 1500 kg. Tato vize je dlouhodobého charakteru a skrývá možnosti 

nejen pro majitele uhynulých zvířat, kteří nevědí, jak naložit s uhynulými zvířaty, ale 

také podniku pro dosažení větších zisků. Podniku také slouží k zajištění konkurenční 

výhody na trhu. Jelikož má podnik doposud monopolní postavení na trhu bude tato 

navrhovaná služba jedinou v České republice. Musíme si však uvědomit, co všechno je 

třeba k zavedení této služby. Jak jsem se již zmínila, bude zapotřebí postavit nový 

objekt, který bude sloužit jako prostor pro novou kremační pec. Tento objekt bude stát 

na dosavadním pozemku krematoria, který byl doposud nevyužit. Další nesmírně 

důležitou činností je zajištění provozu nové kremační pece. Jelikož kremační pec je 

nejdůležitějším výdělečným faktorem, je zapotřebí na její zavedení nejen vysokých 
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finančních prostředků, ale také nároky kladené na její provoz, kvalitu a spolehlivost. 

Díky nové kremační peci a celého podnikatelského záměru je možnost opět zajištění 

bezkonkurenční služby v České republice. Samozřejmě velice důležitou součástí je 

zainteresovanost zaměstnanců nejen v jejich dosavadní práci, ale také k pomoci 

vytvoření nového podnikatelského záměru. Díky pomoci zaměstnanců by mělo dojít 

k jednání s dodavateli a informovanosti o nové, nabízející se službě. Musíme si 

uvědomit, že jednotlivé kroky implementace nové strategie ovlivní též firemní okolí, 

především právě zaměstnance a dodavatele. V závislosti na zavádění nové služby 

Krematorium získá konkurenční výhodu díky diferenciaci, tedy odlišnosti,či spíše 

ojedinělosti služeb.  

3.10.2 Struktura firmy 
 

Struktura podniku zůstane stejná jako doposud. Majitelé krematoria se nadále budou 

podílet na řízení společnosti stejným dílem a rozhodovat o chodu podniku. Posláním 

ředitelky bude nadále nejen starost o chod krematoria, ale také vedení veškeré 

administrativní činnosti, jednání s dodavateli a klienty. Dále také organizování 

marketingových činností a reklamy. Další zaměstnankyně krematoria bude mít stále na 

starosti především jednání s klienty a domlouvání individuálních kremací jak pro 

stávající služby, tak pro službu zavádějící. Mezi poslední skupinu zaměstnanců patří 

topiči, kteří ovládají kremační pec a připravují uhynulé zvíře na kremaci. Je zapotřebí si 

však uvědomit, že veškeré pravomoci a zodpovědnosti jsou stále na bedrech majitelů 

krematoria. Každý ze zaměstnanců má jasně dané úkoly, které musí vykonávat. Díky 

těmto nařízením dochází k zajištění celistvého plnění a poslání firmy.  

3.10.3 Systémy 
 

Jedním z nejdůležitějších systémů společnosti je a samozřejmě také bude využíván pro 

novou službu přenos dat z kremační pece do počítače. Jelikož součástí kremační pece je 

také počítačová skříňka s displejem, díky které dochází ke sledování hodnot nejen 

v kremační peci, ale také sledování počtu individuálních kremací za určité období. Tyto 

data se přenáší do hlavního počítače, který pomocí grafického znázornění dává přehled 

o množství kremací za určité období, kterým především bývá jeden měsíc. Dalším 

velice důležitým faktorem pro ovládání kremační pece je aktivní karta. Tato SIM karta 
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je zabudována v ovladači kremační pece a umožňuj obsluze nastartování pece na dálku, 

aniž by byla fyzicky přítomna. Pomocí této SIM karty dochází ke startování, především 

k rozehřátí kremační pece, což umožňuje kvalitnější a rychlejší přípravu před zavážením 

uhynulého zvířete. Rozehřátí pece se provádí pomocí mobilního přístroje, kterým se 

pošle ,,SMS“ zpráva do zabudované SIM karty a ta aktivuje kremační pec a rozehřeje ji 

na potřebné stupně. Aktivaci může provádět kterýkoliv ze zaměstnanců, musí však znát 

potřebné číslo karty.  

3.10.4 Styl řízení 
 

V podniku Krematorium na zvířata Brno s. r. o. je zaveden spíš demokratický styl 

řízení. Jelikož je to malá společnost, která má okolo pěti zaměstnanců, dovoluje vyšší 

míru participace podřízených na celkovém řízení podniku. Majitelé krematoria velice 

často pořádají porady celého kolektivu, kde probírají veškeré činnosti v podniku, včetně 

jejich pozitivních či negativních stránek. Sami majitelé jsou však rádi, když 

zaměstnanci přijdou s novým nápadem či myšlenkou, která může jejich podnikání 

obohatit  o  něco  nového.  Je  však  samozřejmé,  že  konečné  rozhodnutí  stojí  stále  na  

majitelích Krematoria, kteří si pečlivě vyslechnou své podřízené a na základě zjištěného 

sdělení provádějí potřebná rozhodnutí.  

3.10.5 Spolupracovníci 
 

Je důležité si uvědomit, že lidé jsou jedním z hlavních zdrojů zvyšování kvality 

výkonnosti firmy. Jednou ze základních manažerských dovedností  každého úspěšného 

manažera je ovládat umění vhodně se spolupracovníky jednat. Jde nejen o přímou 

komunikaci, ale i o aktivní spoluúčasti zaměstnanců na životě podniku.   Pro zajištění 

lepší výkonnosti zaměstnanců majitelé krematoria musí své podřízené nejen motivovat 

k lepším pracovním výkonům, ale také vytvářet pocit sounáležitosti a hrdost k jejich 

práci. Jedním z motivačních prostředků v této společnosti jsou finančních odměny při 

zvýšeném počtu individuálních kremací. Další složku finančního ohodnocení tvoří 

zajištění provozu ,,non-stop“ telefonu, převozy zvířat po České republice a přebírání 

zvířat o víkendech či svátcích na žádost zákazníka. Personální politika této společnosti 

klade důraz na kvalitní pracovníky, kteří s firmou spojili jejich soukromý život či 

kariéru. Leaderem podniku je stávají ředitelka, která vytváří hybnou sílu inovačního 
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úsilí a kvality práce v podniku. Majitelé krematoria si uvědomují, že tato osoba je 

klíčová pro vnější i vnitřní podnikatelské činnosti, proto jí také řádně odměňují a 

motivují k její práci. Pro vykonávání této činnosti si jí zvolili díky jejím schopnostem, 

jakými jsou například: umění komunikace s lidmi, vytrvalost v prosazování svých 

nároků, um získat dodavatele a jako ředitelka dokáže vést lidi. Pro zavedení nové služby 

bude stále vykonávat svojí funkci.  

3.10.6 Sdílené hodnoty firmy  
 

Jelikož je kultura firmy souhrn představ, mýtů, přístupů a hodnot velice důležitá, je 

zapotřebí jí neustále udržovat v dobré harmonii. Zde musím konstatovat, že majitelé 

krematoria se neustále snaží o harmonický kolektiv v podniku a jejich snaha se jim 

vyplácí. Zaměstnanci spolu výborně vychází a tím je celkové prostředí podniku, do 

kterého se dostávají zákazníci zcela harmonické. Díky takovému přístupu, jsou 

nabízené služby příjemnější pro zákazníky, kteří se musí rozloučit se svými zvířecími 

přáteli.  

3.10.7 Schopnosti 
 

Schopnosti byly popsány již v předešlých faktorech, ale je nutné si uvědomit,že ze 

strany majitelů musí být neustále vynakládán tlak na rozvoj nejenom technické a 

výrobní kvalifikace personálu, ale také tlak, který povede ke zvýšení ekonomické a 

právní gramotnosti personálu. Majitelé krematoria kladou důraz na neustále 

proškolování, znalosti veterinárních zákonů a každoroční absolvování psychologických 

testů svých zaměstnanců.  

3.11  Rizika podnikatelského záměru 

3.11.1 Manažerská 
 

Po realizaci mého podnikatelského záměru může docházet k situacím, kdy se na místě 

krematoria mohou setkat klienti, kteří mají zamluvenou kremaci malého zvířete ( pes, 

kočka) s klienty s koňmi. Tomuto riziku jsem se chtěla vyhnout pomocí nové výstavby, 

která se bude nacházet vedle původní stavby krematoria. Avšak administrativní část je 

stále ponechána v původní budově krematoria, tudíž bude složité se tomuto riziku zcela 
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vyhnout. Možnost, která se zde však také nabízí je sjednávat doby kremací tak, aby se 

jednotliví klienti navzájem nesetkali.  

3.11.2 Ekonomická 
 

Při zavádění nového podnikatelské záměru je zapotřebí si uvědomit, že tato služba 

nebude levnou záležitostí. S cenou kremace je tudíž spjaté velké riziko, které může 

spočívat v neschopnosti klientů tuto službu zaplatit. Důležitou nákladovou položku tvoří 

také spotřeba plynu, která je nezbytná pro provoz kremační pece a navyšuje ceny 

individuálních kremací. Možné nebezpečí je ukryto také ve zvyšování cen plynu, 

elektřiny a jiných důležitých inženýrských sítích.  

3.11.3 Tržní 
 

Krematorium na zvířata je doposud jedinou společností tohoto druhu v České republice. 

S její jedinečností bude spjata také nová služba, která bude poskytována zákazníkům. 

Jelikož má tato společnost doposud monopolní postavení na trhu, neexistuje žádná 

společnost, která by mohla její provoz ohrozit.  

3.11.4 Informační 
 

Propagaci krematoria na zvířata zajišťují nejen masová média, zde mám na mysli 

internet, informační články v tisku, přijatá pozvání do různých programů televizí a 

krátké kampaně v rádiích. Dále se také můžeme setkat s její četnou propagací na 

různých výstavách spojených se zvířaty či chovatelskými potřebami, tak také 

v ordinacích veterinárních lékařů a veterinárních klinik. Rizikem spojených s těmito 

informačními toky jsou však spojeny velké náklady pro zajišťování reklamy a také 

možnosti špatného situování kompletní reklamní činnosti.  

3.11.5 Finanční 
 

Pro realizace nové služby bude zapotřebí využít služeb bankovních institucí, především 

potřeba zajištění finančních prostředků pro novou kremační pec. Celková částka, kterou 

si budu muset zapůjčit od některých z těchto institucí bude zároveň velkým rizikem 

celého podnikatelské záměru. Je nutné připustit možnost, že nová služba krematoria 
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nebude využívána. V tomto případě, by hrozilo velké riziko z neschopnosti splácení 

půjčeného úvěru a tím snad i ukončení podnikatelské činnosti.  

3.11.6 Právní 
 

Krematorium zvířat vzniklo na základě poznatků evropského trhu. Bylo zjištěno, že 

touto problematikou se v celé Evropě nikdo nezabýval. Tato myšlenka byla přednesena 

i na mezinárodním veletrhu, kde získala nejlepší ocenění. Tvůrci této myšlenky se na 

základě ocenění pustili do realizování jejich plánu. Museli si však počkat na legislativní 

povolení, jelikož zákon dříve neznal pojem kremace zvířat. Vzhledem k tomu, že 

pružnost naší legislativy je na velice dobré úrovni, byla tato problematika v brzké době 

v plné míře uzavřena. Díky vyřešením těchto legislativních podmínek se nová, mnou 

nabízená služba nesetká s těmito překážkami.  

3.11.7 Sociálně politická 
 

Dalším již však odstraněným rizikem bylo riziko politické. Tvůrci myšlenky krematoria 

na zvířata se pustili do realizace svého plánu. Začátky pro ně byly však velmi těžké, 

právě díky sociálně politickým překážkám. Zákon České republiky neznal kremaci 

zvířat, znal pouze kremaci lidí. Proto se majitelé krematoria snažili obohatit zákon o 

tuto doložku. Na počátku to však byl velmi těžký úkol, při jehož plnění se potýkali 

s neúspěchy, ale nakonec vše dobře dopadlo a zákon byl obohacen o další paragraf. 

Díky této formalitě mohli nejen majitelé krematoria, ale i já realizovat své 

podnikatelské záměry.  

3.11.8 Technicko-technologická 
 

Nejdůležitějším vybavením celého objektu krematoria je samozřejmě kremační pec. 

Pokud by došlo k riziku selhání kremační pece, mohlo by to mít negativní až fatální 

důvody ukončení celkové podnikatelské činnosti. Jelikož je pec stavěna dle 

požadovaných norem a předpisů splňujících požadovanou bezpečnost, pravděpodobnost 

selhání je minimální.  
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3.12 Financování podnikatelského záměru 
 
Jelikož k realizaci celého podnikatelského záměru bude zapotřebí peněžních prostředků 

ve výši  3 000 000,- Kč, které podnik není schopen vydat z vlastních finančních 

prostředků, budu nucena využití služeb bankovních institucí.  

Z mnoha na trhu dostupných nabídek, které se týkají možnosti poskytnutí úvěru jsem si 

vybrala úvěr od Komerční banky. Jejich nabídku využiji nejen proto, že je cenově 

přijatelná, ale také z důvodu, že podnik krematorium na zvířat má u této bankovní 

instituce již dlouhá léta sjednaný účet a je se službami Komerční banky nad míru 

spokojena. Je zapsána jako solventní zákazník, který je vyhodnocen pozitivně pro 

možnosti zapůjčení dalších finančních prostředků pro možný rozvoj podnikání či jiného 

investování v rámci své podnikatelské činnosti.  

3.12.1 Analýza úvěrů  
 
Z velké škály nabídek úvěrů od Komerční banky, jsem si vybrala úvěr nazývaný Profi 

úvěr FIX. Tento úvěr je bankou poskytován právnickým osobám, fyzickým osobám, ale 

také tuzemcům podnikajícím na území České republiky.  

Jedná se o krátkodobý úvěr (se splatností do jednoho roku) či střednědobý úvěr (se 

splatností do pěti let). Profi úvěr lze použít k financování oběžných prostředků, tedy 

zásob a krátkodobých pohledávek z obchodního styku do lhůty splatnosti. Dále ke 

hmotnému investičnímu majetku kromě nákupu výpočetní techniky a softwaru, 

výjimkou je nákup komplexního vybavení pracoviště, jehož je i výpočetní technika. 

Slouží také k financování provozních potřeb (například financování nákladů na opravy, 

údržbu, výstavbu či jiné zajištění hmotného majetku).  

Profi úvěr se splácí postupně měsíčními tzv. anuitními splátkami. Profi úvěr FIX je 

zajištěn avalem na krycí blankosměnce. Úvěr se zpravidla používá k přímému placení 

dodavatelům na základě předložených dokladů. Pokud jej nelze čerpat takto účelově, 

převádí se na účet klienta KB účelovost ověří později podle údajů k účastnictví klienta. 

Investiční potřeby se financují vždy na základě předložených dokladů.  

Spolu se žádostí o úvěr je zapotřebí předložit: 

- aktuální dokumenty opravňující k podnikání 

- účetní závěrku včetně daňového přiznání a zprávy auditora za poslední účetní období 

- předložit aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát včetně doplňujících údajů  
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- kopii přiznání k dani z příjmu včetně příloh za poslední účetní období  

- kopie daňového přiznání musí být opatřena prezenčním razítkem finančního úřadu  

- 3 měsíční výpisy z běžného účtu, který měl klient veden u své předchozí banky 

 Výhody Profi úvěru FIX spočívají: 

- úvěr speciálně připravený pro podnikatelé malých a středních firem 

- výrazně zkrácený a zjednodušený schvalovací proces 

- možnosti operativního financování podnikatelských potřeb 

- umožní financovat oběžné prostředky 

- umožní pořizovat si hmotný investiční majetek 

- umožní financovat provozní potřeby 

Profi úvěr FIX se čerpá: 

- jednorázově, postupně 

- používá se pevná úroková sazba  

- cena Profi úvěru FIX se řadí aktuálním sazebníkem Komerční banky 

 
Tabulka č. 7: Úrokové sazby úvěr 

Zdroj: http://www.kb.cz/?ref=KomercniBanka-Google 

Splatnost Úroková sazba 
≤ 1 rok 10,9% p.a. 

> 1 rok ≤ 5 let 11,5% p.a. 

> 5 let ≤  8 let 12,2% p.a. 

 

3.12.2 Konkrétní výběr úvěru od Komerční banky 
 

V tabulce výše jsem zvýraznila dobu splatnosti, na kterou budu úvěr žádat. Tato doba 

splatnosti činí maximálně 5 let s úrokovou sazbou ve výši 11,5% p.a. Dále bych ráda 

objasnila výši měsíčních splátek, při době splácení 5 let, měsíční úrok stanovený 

Komerční bankou a celkové přeplacení úvěru za období 5-ti let.  

Z výpočtu, které jsem provedla vyplývá, že velikost měsíčních splátek bude činit 

78 750,- Kč za celkové období, které činí 5 let. 

Měsíční úroky z úvěru při úrokové sazbě 11,5% p.a. činí 345 000,- Kč. Když víme, že 

celkový úvěr bude brán na období 5 let, dokážeme vypočítat celkový úrok, tedy jak 

velkou částku přeplatíme. Výše této částky činí 1 725 000,- Kč.  
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Jelikož si společnost nemůžu dovolit investovat nový podnikatelský záměr ze svých 

dostupných finančních prostředků jsem nucena tuto nabídku úvěru od Komerční banky 

přijmout. Je samozřejmé, že by se podnikatelský záměr víc vyplatit bez pomoci 

financování úvěrem, ale i přesto nabídka, kterou poskytuje Komerční banka není tak 

odstrašující variantou. Existuje mnoho dalších finančních institucí, které se také 

zabývají možnosti úvěrování, avšak jejich nabídky jsou daleko více finančně náročné a 

tudíž méně atraktivní pro můj podnikatelský záměr.  

3.13 Bod zvratu 1 
 

Celkové zhodnocení mého podnikatelské záměru jsem provedla na grafickém vyjádření 

bodu zvratu. Pomocí zjištění fixních nákladů, variabilních nákladů, z nich celkové 

náklady a při zjištění tržeb jsem byla schopna graficky vyjádřit již zmíněný bod zvratu.  

První bod zvratu jsem aplikovala na nynější situaci v podniku. Dle výsledovky za jeden 

rok, díky které jsem získala podklady pro analyzování celkových nákladů, dále potřebné 

tržby , průměrnou cenu za kremaci a průměrný roční počet kremací. Pomocí těchto 

údajů jsem mohla graficky vyjádřit bod grafu, jehož hodnoty mi ukazují kdy dochází 

k zajištění zisku organizace. Pro výraznější přehled rozčlenění nákladů uvádím tabulku 

níže. Je důležité si však uvědomit, že jsou tou údaje, který jsou na jeden celý rok, tudíž 

bod zvratu je vyjádřením ročních hodnot.  

Náklady 
Fixní náklady Variabilní náklady 

spotřeba energie 191 000,-Kč spotřeba materiálu   82 000,- Kč 
oprava a udržování    3 000,- Kč mzdové náklady 410 000,- Kč 
daně a poplatky       500,- Kč spotřeba mat.-urny 300 000,- Kč 
pojistné    7 904,- Kč spotřeba PHM   41 000,- Kč 
poplatky bance    7 000,- Kč náklady na reprezentaci  15 000 ,- Kč 
ostatní náklady 9 000,- Kč reklamní předměty 15 000,- Kč 

    reklama 31 000,- Kč 
Celkem 218 404,-Kč Celkem 894 000,-Kč 
Náklady celkem = Fixní náklady + Variabilní náklady = 1 112 404,- Kč 
Tržby celkem = 2 135 000,- Kč   

Tabulka č. 8: Náklady podniku 

Zdroj: Vlastní 
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Z těchto jasných údajů jsem schopna vypočítat bod zvratu, který je zhodnocením 

podnikání v období jednoho roku. Níže uvádím již zmíněný bod zvratu pro výše 

vyjádřené náklady a tržby podniku.  

Bod zvratu, kde jsou tyto hodnoty: 

Fixní náklady= 218 404,- Kč 

Variabilní náklady= 894 000,- Kč 

Celkové náklady= 1 112 404 ,- Kč 

Tržby= 2 135 000,- Kč 

Tržby ( Bod zvratu)= při počtu 250 kremací ročně jsou dosahovány tržby 750 000,- Kč 

Cena= 4000,- Kč při průměrném ročním počtu žehů 720 

 
Graf č. 1: Bod zvratu 1  

Zdroj. Vlastní 

3.14 Bod zvratu 2 

 

Druhý bod zvratu nám ukazuje předpokládanou situaci za uplynutí období 5-ti let. Za 

toto období proběhla splacení veškerých finančních závazků spojených s realizací mého 

podnikatelského záměru. Jedná se o peněžní prostředky vynaložené na stavbu nového 

objektu, pořízení manipulačního vozíku a zavážecího zařízení. Dále byl splacený 

celkový úvěr, jehož výše činila 3 000 000,- Kč.  

V tabulce níže opět uvedu jednotlivé rozčlenění nákladů spojených s novým 

podnikatelským záměrem.  
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Náklady 
Fixní náklady Variabilní náklady 

spotřeba energie   208 260,Kč spotřeba materiálu   86 000,- Kč 
oprava a udržování    3 000,- Kč mzdové náklady 410 000,- Kč 
daně a poplatky       600,- Kč spotřeba mat.-urny 433 000,- Kč 
pojistné    8 904,- Kč spotřeba PHM   54 000,- Kč 
poplatky bance    7 000,- Kč náklady na reprezentaci  15 000 ,- Kč 
ostatní náklady 9 000,- Kč reklamní předměty 15 000,- Kč 

    reklama 5 000,- Kč 
Celkem 236 764,- Kč Celkem 1 018 000,- Kč 
Náklady celkem = Fixní náklady + Variabilní náklady = 1 254 764,- Kč 
Tržby celkem = 2 915 000,- Kč   

Tabulka č. 9: Zhodnocení celkových finančních prostředků 

Zdroj: Vlastní 

 

Bod zvratu, kde jsou tyto hodnoty: 

Fixní náklady= 236 764,- Kč 

Variabilní náklady= 1 018 000,- Kč 

Celkové náklady= 1 254 764,- Kč 

Tržby= 2 915 000,- Kč 

Tržby(Bod zvratu)= při počtu 400 kremací ročně jsou budou dosahovány tržby 

1 000 000,- Kč 

Cena= 10 000,- Kč při předpokládaném počtu žehů 760. 

 

 

 
 

Graf č. 2: Bod zvratu 2 

Zdroj: Vlastní 
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Závěr 
 

Na závěr bych zhodnotila zda je tento podnikatelský záměr realizovatelný, jaké jsou 

potřebné činnosti pro realizaci nové služby a především jasně vyjádřila náklady na 

jeden žeh zvířete do váhy 1 200Kg.  

Prvním úkolem, kterým jsem si stanovila, bylo zjištění průměrné úmrtnosti koní za rok 

v České republice. Tyto údaje pro můj podnikatelský záměr, tedy novou službu, kterou 

se prozatím zaměřuji na český trh byly stěžejní. Pokud bych na začátku svého 

podnikatelského záměru zjistila, že nezahyne dostatečný počet koní, který by pokryl 

nabídku mé služby, došla bych k zjištění, že by naprosto ztrácelo smysl novou službu 

zavádět a realizovat. Po zdlouhavém jednání s Ministerstvem zemědělství jsem dosáhla 

zjištění, které pro mě bylo relevantní a přijatelné. Ročně v České republice zahyne 

okolo 390 koní, což znamená průměrně 32 koní za měsíc. Je nutné brát na vědomí 

veterinární zákon, které přísně zakazuje pohřbívání koní do země. Majitelé uhynulých 

zvířat tedy doposud nemají jinou možnost, než využít služeb asanačních podniků, kde 

se cena pohybuje okolo 9 000,- Kč za jedno zvíře. Já jim svojí službou nabízím důstojné 

rozloučení se svým zvířetem za cenu 13 000,- Kč. 

Další důležitou činností bylo provedení výstavby nové budovy a zcela nové a ojedinělé 

kremační pece. Jak již bylo popsáno v kapitolách výše, pro výstavbu nového objektu 

jsem zvolila společnost Certiko, která provádí nejen stavby na klíč, ale také výstavby 

dřevo domků a základních staveb. Pro můj podnikatelský záměr není stavba nikterak 

náročná. Potřebuje především velký prostor, ve kterém se bude nacházet nová kremační 

pec, potřebné zařízení pro manipulaci se zvířaty a místnost, kde se bude nacházet 

sociální zařízení. Celkové náklady, které budou potřeba vynaložit na výstavbu nového 

domu činí 850 000,- Kč.  

Nejdůležitější zařízení, díky kterému mohu realizovat svůj podnikatelský záměr je nová 

kremační pec. Pro nákup a zavedení zcela nové kremační pece využiji služeb 

společnosti PKI Teplotechna Brno s.r.o. Tato společnost sídlí v Brně a má s výstavbou 

pecí, především kremačních pecí pro lidi dlouholeté zkušenosti, neváhala jsem tedy 

využít jejich zkušeností. Nový typ kremační pece se nazývá KBZ 20 a je sestaven 

z unikátní a ojedinělé technologie. Jelikož se jedná o finančně náročnou investici, byla 

jsem nucena využít služeb bankovních institucí a zažádat o možnosti úvěrování. 
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Celkové náklady na kremační pece činí 3 000 000,-Kč. Pomocí úvěru od Komerční 

banky budu schopna zaplatit tuto nemalou částku a nenaruším tím tak dosavadní činnost 

krematoria na zvířata.  

Poslední, avšak důležitou složkou mého podnikatelského záměru tvoří vyčíslení 

nákladů na jeden žeh. Náklady na jeden žeh jsem pro přehled uvedla do tabulky.  

 

Náklady na jeden žeh 
Předmět Spotřeba  Cena za jednotku Cena celkem 

Plyn 60 kubíků 13,- Kč 780,- Kč 

Elektřina 19 KW 4,- Kč 75,- Kč 

Mzdy 6 hodin 150,- Kč 900,- Kč 

Ostatní ostatní náklady 600,- Kč 

Náklady na jeden žeh 2 355,- Kč 
Tabulka č. 10: Náklady na jeden žeh 

Zdroj: Vlastní 

 

Z tabulky je zřejmé, že náklady na jeden žeh zvířete ve váhové kategorii od 350-1200 

Kg nejsou nikterak vysoké. Za novou službu, tedy kremací koní a jiných exotických 

zvířat v dané váhové kategorii si účtuji 13 000,- Kč. 

Poslední otázkou však zbývá, zde je můj podnikatelský záměr realizovatelný. Jelikož 

jsem po celou dobu mé diplomové práce jednala s majiteli krematoria, kteří mi dali 

možnost nahlédnout do jejich podnikání, jsem si naprosto jistá, že můj podnikatelský 

záměr je další možnou službou, kterou by tento podnik mohl nabízet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



78 
 

Seznam použité literatury  
 
Knihy 
 

1) BARROW, C. Základy drobného podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

      1996. 200 s. ISBN 80-7169-232-8. 

2) C.H. BECK. 2006. 206. ISBN 80-7179-453-8. 

3) FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání  

    Praha: Grada Publishing, a. s. 2007.356. ISBN 80-247-0939-2. 

4) KEŘKOVSKÝ,M. Podnikatelský projekt. Brno 2008. Ing. Zdeněk Novotný 

     ISBN 80-86510-51-4. 

5) KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPÉL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vydání  

     Praha: ISBN 80-179-0852-6. 

6) KORÁB, V., DOLEŽALOVÁ, E. Drobné podnikání. 2 vyd. Brno: CERM, 2004. 

      65 s. ISBN 80-214-2651-9. 

7) KORÁB, V. PETERKA, J. REŽŇÁKOVÁ,M. Podnikatelský plán. Brno: Computer 

     Press a.s. 2007. 216 s. ISNB 978-80-251-1605-0. 

8) MLČOCH, J., Praktický průvodce podnikovou ekonomikou. 1 vydání Praha:  

     Management Press. ISBN 80-85943-11-5. 

9) STRUCK, U. Přesvědčivý podnikatelský plán. 1. vydání. Praha: Management  

     Press. 1992. 120s. ISBN 80-85603-12-8 

10) SYNEK, M.  Podniková ekonomika. 4. přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 

       473 s. ISBN 80-7179-892-4. 

11) VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 2 vydání Praha: Grada  

       Publishing, a. s. 2008. ISNB 978-80-247-2409-6. 

 

Internetové zdroje 

 
12) Krematorium zvířat, s.r.o. O nás. |on-line| 2010. [2009-10-6] Dostupné na :    

http://krematoriumzvirat.cz/default.asp 
13) Krematorium zvířat, s.r.o. Historie |on-line| 2010. [2009-10-6] Dostupné na : 

http://krematoriumzvirat.cz/default.asp 
14) SLEPT analýzy – faktory |on-line| 1.12. 2009 http:// csp.feld.cvut. cz  



79 
 

15) SWOT [Online]. - 4. 8 2009. - 7. 12 2009. - http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT. 

16) Komerční banka-|on-line|  Dostupné na: http://www.kb.cz/?ref=KomercniBanka-    

      Google 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.kb.cz/?ref=KomercniBanka-


80 
 

Seznam obrázků  
Obrázek č. 1: Subjekty národního hospodářství           - 20- 

Obrázek č. 2: SWOT analýza              - 25- 

Obrázek č. 3: Bod zvratu                                                                                    - 28- 

Obrázek č. 4: Krematorium na zvířata Brno s. r. o.                                            - 38- 

Obrázek č. 5: Struktura podniku                                                                         - 40- 

Obrázek č. 6: Rozptylová loučka                                                                        - 50- 

Obrázek č. 7: Ukázka servisní obrazovky                                                          - 57- 

Obrázek č. 8: Nová kremační pec                                                                       - 60- 

 

Seznam tabulek 
Tabulka č. 1: Počet kafilérií v České republice          - 44- 

Tabulka č. 2: Vývoj stavu koní                                                                           - 45- 

Tabulka č. 3: Hustota chovu koní                                                                       - 46- 

Tabulka č. 4: Celkový počet poražených zvířat                                                  - 47- 

Tabulka č. 5: Limitní podmínky pro kremační pec                                             - 58- 

Tabulka č. 6: Ceník nové kremační pece                                                            - 62- 

Tabulka č. 7: Úrokové sazby Komerční banky                                                   - 71- 

Tabulka č. 8: Náklady podniku                                                                           - 72- 

Tabulka č. 9: Zhodnocení celkových finančních prostředků                              - 74- 

Tabulka č. 10: Náklady na jenu kremaci                                                             - 76- 

 

Seznam grafů 
Graf č. 1: Bod zvratu 1                                                                                        - 73- 

Graf č. 2: Bod zvratu 2                                                                                        - 74- 

 

Seznam příloh 
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku 

Příloha č. 2: Provozní řád krematoria 

Příloha č. 3: Ceník krematoria



1 
 

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku 

 

Ú p l n ý    v ý p i s  
z obchodního rejstříku, vedeného  

Krajským soudem v Brně 
oddíl C, vložka 45682 

 
 
Datum zápisu:  19.dubna 2004 
Obchodní firma:  Krematorium zvířat Brno, s.r.o. 

Zapsáno: 19.dubna 2004 
Sídlo:  Brno, Měřičkova 1626/51, PSČ 621 00Zapsáno: 

19.dubna 2004 
Identifikační číslo:  269 25 559Zapsáno: 19.dubna 2004 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Zapsáno: 19.dubna 2004 
Předmět podnikání:  
-  zprostředkování služeb 
Zapsáno: 19.dubna 2004-  pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení 
sloužících zábavě 
Zapsáno: 19.dubna 2004-  specializovaný maloobchod 
Zapsáno: 19.dubna 2004-  veterinární asanační činnost ve specifickém rozsahu-
krematorium pro malá zvířata v zájmových chovech v režimu nízkorizikových 
konfiskátů živočišného původu ve smyslu ustanovení §39, odst. písm. a) zákona č. 
166/1999 Sb. Veterinární zákon 
Zapsáno: 19.dubna 2004 
Statutární orgán:  
jednatel:  Ing. Jiří Bezděk, r.č. 570102/2173 

Brno, Bzenecká 4190/4, PSČ 628 00Zapsáno: 19.dubna 
2004 

jednatel:  František Foltýn, r.č. 480503/401 
Brno, Měřičkova 1626/51, PSČ 621 00Zapsáno: 
19.dubna 2004 

Způsob zastupování: Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti 
samostatně do 100.000,- Kč, v ostatním společně. Podepisování za společnost se děje 
tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí jednatel svůj vlastnoruční 
podpis. 
Zapsáno: 19.dubna 2004 Vymazáno: 19.dubna 2004 
Způsob zastupování: Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti 
samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě 
společnosti připojí jednatel svůj vlastnoruční podpis. 
Zapsáno: 19.dubna 2004 
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Společníci: 
Ing. Jiří Bezděk, r.č. 570102/2173 
Brno, Bzenecká 4190/4, PSČ 628 00 
Vklad: 100 000,- Kč 
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 50 % Zapsáno: 2.dubna 2009 
Ing. Jiří Bezděk, r.č. 570102/2173 
Brno, Bzenecká 4190/4, PSČ 628 00 
Vklad: 100 000,- Kč 
Splaceno: 50 %  
Obchodní podíl: 50 %  
Zapsáno: 19.dubna 2004 Vymazáno: 2.dubna 2009 
 
František Foltýn, r.č. 480503/401 
Brno, Měřičkova 1626/51, PSČ 621 00 
Vklad: 100 000,- Kč 
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 50 % Zapsáno: 2.dubna 2009 
František Foltýn, r.č. 480503/401 
Brno, Měřičkova 1626/51 
Vklad: 100 000,- Kč 
Splaceno: 50 %  
Obchodní podíl: 50 %  
Zapsáno: 19.dubna 2004 Vymazáno: 2.dubna 2009 
 
Základní kapitál:  200 000,- KčZapsáno: 19.dubna 2004 

 
Zdroj: (http://www.justice.cz).  

http://www.justice.cz/
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Příloha č. 2: Provozní řád krematoria 
 

Krematorium pro zvířata je určeno ke spalování uhynulých zvířat v zájmových chovech 

v režimu zpracování nízkorizikových kadáverů. 

Za chod krematoria v denním provozu odpovídá technik krematoria, za dodržování 

veterinárně- hygienických nařízení garantující veterinární dohled.  

Provoz krematoria pro zvířata je zajišťován ve dvou úrovních: přímým dovozem 

kadáverů chovatelem, svozem od chovatelů. 

Pro přímý dovoz uhynulých zvířat chovatelem je stanovená doba pro ukládání 

kadáverů. 

Kadáver mrtvého zvířete musí mít ohledací listinu od veterinárního lékaře, potom je 

možné kadáver přijmout. Majitel zvířete podepíše čestné prohlášení, že zvíře 

v posledním týdnu nikoho nepokousalo.  

Při přijetí kadáveru určený pracovník převezme ohledací listinu zvířete vystavenou 

veterinárním lékařem, zvíře uloží do nepropustné folie, označí jménem majitele a sepíše 

přebírací protokol. Po zaplacení služby zvíře převezme. 

O každém přijmutém zvířeti je vedena evidence. 

 Odvoz od chovatelů se zajišťuje svozovým autem. Zvířata jsou přepravována 

v přepravních foliích a univerzální schránce. Auto má v nákladním prostoru 

nepropustnou desinfikovatelnou vanu.  

Kadávery se ukládají v chladírně krematoria v přepravním vaku a rakvi. 

Žeh provádí osoba odborně způsobilá k provozování plynového spotřebiče- kremační 

pece 

Spálené ostatky jsou vydrceny v kremulátoru a uzavřeny do urny ( dle typu vybraným 

majitelem zvířete) a předány majiteli. 

Za účelem speciálních žádostí majitelů zvířat je součástí krematoria rozptylová loučka. 

Tato loučka také slouží pro případ rozptýlení nevyzvednutého popele.  

Provozní deník krematoria obsahuje příjem kadáverů a záznamy o jeho zpracování, dále 

prováděnou údržbu, desinfekci a výsledky kontrol. Zvlášť je vede provozní deník pece.  
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Příloha č. 3 Ceník krematoria 

 

Převoz zvířete ve speciálním vaku do krematoria: 

převoz po Brně 555 Kč 

převoz mimo Brno 11 Kč/km 

vak dle velikosti zvířete 220 až 330 Kč 

  

převzetí zvířete v krematoriu mimo pracovní dobu po-pá 305 Kč 

převzetí zvířete v krematoriu mimo pracovní dobu so-ne 450 Kč 

  

uložení zvířete v chladicím boxu do 24hod zdarma 

uložení zvířete v chladicím boxu od 1. do 5. dne 450 Kč 

uložení zvířete v chladicím boxu nad 5 dní 220 Kč/den 

  

kartonová rakev dle velikosti zvířete 110 Kč, 165 Kč, 440 Kč, 495 
Kč 

saténová výstelka do rakve 385 Kč, 550 Kč, 605 Kč 

  

Vlastní kremace zvířete dle váhy zvířete, včetně úpravy zvířete a kremulace ostatků: 

základní žeh do 2 kg 1.430 Kč 

základní žeh 2-5 kg 1.980 Kč 

základní žeh 5-10 kg 2.725 Kč 

základní žeh 10-25 kg 3.520 Kč 

základní žeh 25-40 kg 4.400 Kč 

základní žeh 40-60 kg 5.280 Kč 

základní žeh nad 60kg 6.270 Kč 

  

výdej urny včetně odnosky 55 Kč 

urny Ceník uren 

rozptyl nebo vsyp ostatků na loučku 110 Kč 

http://krematoriumzvirat.cz/urny.asp
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dovoz urny na adresu majitele - Brno 404 Kč 

doručení urny na adresu majitele - poštou 330 Kč 

  

osobní účast při žehu včetně rozloučení v obřadní 
místnosti 

303 Kč 

digitální fotografie z rozloučení 280 Kč 

sledování rozloučení a průběhu kremace online kamerami 280 Kč 

 
Zdroj: www.krematoriumzvirat.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


