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Abstrakt 

Tato práce je zaměřená na vytvoření podkladu pro rozhodnutí o realizaci podnikatelského 

záměru - zřízení minipivovaru. Práce je rozdělena do tří částí v první části jsou popsány 

teoretické teoretické postupy a východiska, v části druhé jsou zpracovány jednotlivé analýzy, a 

v části třetí je zpracován již samotný vlastní návrh realizace minipivovaru. 

 

Abstrakt 

This work is focused on creation of background, so it can be decided about realization of our 

Business plan - establishment of a microbrewery. This work is divided into three parts. The 

charakteristics of the most important conceps we need to uderstand the issue are describet in 

the fisrt part. The secon part is focused on prosecing of each analysis and the specific proposal 

for establishment of a microbrewery is procesed in third part. 
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Úvod  

 Pivovarnictví a pivo, historie 

Pivo je jednou z nejstarších potravin, které člověk vyrábí. Historie výroby piva je stará 

téměř 10 tisíc let. Za jeho kolébku je považována oblast Mezopotámie, kde byly příznivé 

podmínky pro pěstování obilovin a základní suroviny pro výrobu piva. Během dlouhé doby 

vznikla po celém světě, v závislosti na klimatických podmínkách, možných surovinách, 

technické úrovni a kulturních a náboženských tradicích, celá řada druhů piva. Obecně lze pivo 

definovat jako mírně alkoholický nápoj, kvašený z obilovin a ochucený přidáním chmele. Pro 

jeho výrobu se nejčastěji používá ječmen, respektive z něj vyrobené různé typy sladu. Dále lze 

přidávat pšeničný slad a některé méně obvyklé druhy obilovin jako proso, oves, kukuřici. Typ 

sladu určuje chuť a výslednou barvu piva, jeho množství potom koncentraci neboli sílu piva. 

Druh, množství a způsob přidávání chmele pak ovlivňují intenzitu hořkosti piva a její charakter. 

Pro výrobu některých speciálních piv se používají i různé byliny či koření, nebo se dokonce 

přidává i ovoce. Další prvek, který určuje typ a charakter piva je vedle surovin také způsob 

kvašení. [1] 

Svrchní kvašení probíhá při teplotách 15-20 °C, a díky tomu je výrazněji ovlivněna chuť 

a vůně piva. Také sem patří spontánní kvašení což je historicky první a dlouho jediný způsob 

pivního kvašení, dnes se tento způsob používá už pouze v Belgii. [1] 

Spodní kvašení probíhá při teplotách 7-15 °C je typické pro tzv. ležáky. S rostoucími 

požadavky na vyráběné pivo mají stále větší vliv na charakter a kvalitu piva způsoby a 

podmínky jeho konečných úprav. [1] 

Výroba piva má i na území České republiky velmi dlouhou tradici. První písemnou 

známku o pivu můžeme najít již v zakládací listině Vyšehradské kapituly z 11. století. 

Nejstaršími minipivovary byly vlastně tzv. právovářečné domy, těm byla udělena výsada vaření 

piva neboli právo várečné. Jenom v Praze vzniklo a také postupně zaniklo od 15. století na 200 

pivovarů. Ještě ve druhé polovině 19. století bylo v Praze kolem 40 pivovarů, na začátku 

minulého století klesl jejich počet na 16, a po vzniku Československa na devět. Po skončení 

druhé světové války nalezneme v Praze již pouze dva malé pivovary, a to U Fleků a U svatého 

Tomáše, ten také zaniká v roce 1951. [1] 

V průběhu vývoje pivovarů docházelo ke zvyšování výrobní kapacity, koncentraci 

výroby, a to vedlo k postupnému zániku především menších pivovarů, které nebyly schopny 
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konkurovat jak kvalitou, tak i cenou svého produktu. Malé pivovary jejichž výstav piva byl 

určen převážně pro spotřebu ve vlastním pohostinství postupně zanikaly a v rámci celého 

Československa přežil pouze pivovar u Fleků. Pro bližší představu: v roce 1918 působilo na 

území Čech a Moravy na 500 pivovarů, v roce 1930 bylo na území Československa 446 

pivovarů, které vyráběly okolo 11 milionů hl piva ročně, v roce 1950 zde zbylo jen 198 

pivovarů s výstavem cca. 9 milionů ročně a do roku 1990 klesl počet pivovarů na 71. [1] 

S rozvojem soukromého podnikání po roce1989 dochází však v pivovarnictví k obratu. 

Jsou zakládány soukromé produkční a restaurační minipivovary a tržní prostředí minipivovarů 

se stává jedním z nejrychleji se rozvíjejících. [1]
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2.  Cíle práce, metody a postupy zpracování  

 Předmět a cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je zpracovat podnikatelský záměr realizace restauračního 

minipivovaru včetně ekonomického vyhodnocení, a to v dané lokalitě a za předem stanovených 

podmínek a vytvořit tak podklad pro rozhodnutí o možnosti realizace záměru.  

V širším slova smyslu to znamená následující dílčí cíle a činnosti: 

• Provést průzkum trhu 

• Zvolit velikost minipivovaru, zvolit technologii a dodavatele 

• Navrhnout výrobní sortiment 

• Navrhnout harmonogram činností a prací 

• Zpracovat investiční náklady 

• Provést ekonomické vyhodnocení realizace a provozu minipivovaru, tj: 

o zpracovat rozpočet provozních nákladů  

o zpracovat nákladové a cenové kalkulace 

o provést klasifikaci nákladů a stanovit bod zvratu 

• Navrhnout způsob financování  

• Zpracovat výhled tvorby zisku a stanovit návratnost  

• Zpracovat platební bilanci (Cash flow) 

• Rozhodnout o možnosti a podmínkách realizace podnikatelského záměru 

 

 Použité metody a postupy 

Pro dosažení deklarovaného předmětu a cíle práce jsem využil standartní analytické 

metody, tj. externí a interní analýzu, Porterovu analýzu a SWOT analýzu pro rozhodnutí o  

smysluplnosti zpracování projektu realizace podnikatelského záměru a pro stanovení 

maximální kapacity zamýšleného restauračního minipivovaru. Dále jsem použil kalkulační a 

plánovací metody, rozpočtování, klasifikaci nákladů a výpočet bodu zvratu pro rozhodnutí o 

minimálně možném a optimálním výstavu restauračního minipivovaru. Pro vyhodnocení 

ekonomiky provozu a návratnosti investice jsem zpracoval pětiletý výhled tvorby zisku a dále 

pak i platební bilanci (Cash flow).
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3. Teoretická východiska práce 

 Externí analýza 

Externí analýza se zabývá vlivy okolního světa, které jsou často neměnné, ale lze je více 

či méně poznat a posoudit tak jejich možné trendy, vývoje a změny a tomu přizpůsobit 

fungování strategie podniku. Cílem je využití faktorů pro nás příznivých (malé bariéry vstupu 

na trh), a naopak eliminace faktorů představující hrozbu či riziko (vysoká konkurence) pro naše 

podnikání. V mé práci jsem pro tuto analýzu použil Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí, který je popsán v bodě 3.3. [2] 

  Interní analýza 

Interní analýza zpracovává data obsažená ve vnitřních faktorech podniku a díky tomu 

se snaží identifikovat silné a slabé stránky, popřípadě zjistit efektivnost při využívání zdrojů 

podniku. [3] Při zakládání podniku bude mít interní analýza spíše charakter teoretických úvah 

o dostupných zdrojích a kompetencích, a to jsem zohlednil v bodech 5.4 a 5.5. [2] 

 Porterova analýza 

  Oborové okolí firmy je ovlivněno především jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky a 

lze ho velmi kvalitně analyzovat za použití Porterova pětifaktorového modelu konkurenčního 

prostředí. Ten počítá s předpokladem, že strategická pozice podniku, který působí v určitém 

odvětví, je určována především působením pěti základních sil. [3] 

• Vyjednávací silou zákazníků (Bargaining power of buyers)  

• Vyjednávací silou dodavatelů (Bargaining power of suppliers)  

• Hrozbou vstupu nových konkurentů (Threat of entry)  

• Hrozbou substitutů (Threat of substitutes)  

• Rivalitou firem působících na daném trhu (Competitive rivalry within industry)  

Grafické znázornění Porterova pětifaktorového modelu konkurenčního prostředí je uvedeno 

dále na obrázku č.1. Tato analýza je využita v bodě 4.6. [3] 

  SWOT analýza 

Nejčastěji používaným nástrojem pro diagnostiku silných a slabých stránek, hrozeb a 

příležitostí je tzv. SWOT analýza. Jedná se o obecný analytický postup, který identifikuje a 

posuzuje faktory z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek pozorovaného 
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Obrázek č. 1 Porterům pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

 

[3] 

objektu. A dále z pohledu příležitostí (Oportunities) a hrozeb (Threts), kterými bude nebo je 

zkoumaný objekt ovlivněn. [2] 

• Silné a slabé stránky jsou faktory interní, takže nad nimi máme určitou kontrolu a 

můžeme je do určité míry ovlivňovat. [2] 

• Příležitosti a hrozby patří mezi faktory externí, které nemůžeme nijak ovlivnit pouze na 

ně můžeme reagovat. [2] 

Fakta pro SWOT analýzu můžeme nashromáždit pomocí nejrůznějších technik, jako je 

například benchmarking, tj. porovnání se s konkurenty, převzetí dat z již existujících dílčích 

analýz, metodou interview, popřípadě řízené diskuse s experty (brainstorming). Inspirací 
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mohou být případné závěry výzkumů konaných v této oblasti nebo již dříve zpracované SWOT 

analýzy. SWOT analýza je použita v bodě 4.7. [3] 

 Kalkulace nákladů a cen 

Kalkulace je vlastně jiný název pro výpočet, nebo výpočetní postup. V hospodářské 

praxi znamená kalkulace výpočet zaměřený na množství nákladů, které je třeba vynaložit na 

vznikající výkon. Tímto výkonem neboli produktem může být jednotlivý výrobek, vyjádřený 

ve fyzických jednotkách (kg, kusy, m…). Tímto rozumíme tedy předmět kalkulace. Předmětem 

kalkulace nemusí být pouze výkon, představovaný určitým výrobkem, ale může to být také 

poskytovaná služba. [4] 

Předmětem kalkulace v podniku nemusí nutně být jeden výrobek, u výrobků pro to 

vhodných to muže být např. 1 kg, naopak u výrobků s větším rozsahem to můžou být jednotlivé 

dílčí části výrobku. Předmětem může být také zakázka výrobků nebo i služeb, nebo množství 

výrobků vyrobené v určitém časovém úseku. Předmětem kalkulace je tedy kalkulační jednice a 

tu je třeba pro každou kalkulaci vymezit. [4] 

Jednou z podmínek pro přežití podniku je jeho schopnost konkurence. Tato schopnost 

souvisí především s výkony, na jejichž odbytu je podnik závislý. Prodejnost výkonu je závislá 

na jejich užitné hodnotě a jí odpovídající ceně, kterou je zákazník za konkrétní výkon ochoten 

zaplatit. Nástrojem, díky kterému lze stanovit náklady a z nich vycházející cenu výkonu je 

kalkulace. Z toho poté vyplývá stěžejní význam kalkulací pro řízení vývoje nákladů, výkonů, a 

tím i pro řízení firmy. 

Kalkulace, které vyjadřují náklady na výrobu výkonů, se prolínají celým procesem 

řízení podniku. [5] 

• Představují základní podklad informací pro řízení nákladů výkonů.  

• Slouží jako podklad při plánování a kontrole operativního řízení  

• Podílejí se při rozhodování o struktuře a sortimentu vyráběných výkonů  

• Jsou výchozím podkladem pro rozhodování cenové politiky  

• Slouží jako podklad při stanovování vnitropodnikových cen  

Tento výčet představuje dnešní funkce kalkulace v systému řízení podniku. Stejně jako 

zbylé nástroje řízení se i kalkulace a kalkulační funkce v systému řízení vyvíjela v souladu 

s technologiemi výroby a jejího řízení a s potřebami organizace. Mezi první funkce kalkulace 

patřilo zjištění skutečných nákladů výkonu a na jejich základě posléze stanovit cenu výkonu. 
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Postupem času však vzrostly požadavky tak, aby bylo možné stanovovat náklady výkonů 

dopředu a tím kontrolovat stanovené úkoly. Tento požadavek byl splněn pomocí procesu 

standardizace (zavádění vědeckých metod řízení), která začal stanovovat příslušné normy či 

standarty spotřeby ekonomických zdrojů. [5] 

Význam kalkulací je závislý na tom, jak moc kvalitně budou kalkulace plnit své úkoly. 

Je také důležité dobré fungování dalších subsystémů manažerského účetnictví jako je 

rozpočetnictví a nákladové účetnictví. [5] 

Obsahem kalkulací jsou náklady, které potřebujeme na výrobu výkonu. Náklady se 

skládají ze svých jednotlivých prvků, ty lze charakterizovat jako nákladové druhy. Ty jsou 

zpravidla vymezeny těmito pěti základními stejnorodými nákladovými položkami: 

• Spotřeba materiálu a energie  

• Spotřeba a využití externích služeb a prací  

• Mzdové a ostatní osobní náklady  

• Odpisy dlouhodobého majetku (hmotný, nehmotný)  

• Náklady finančního typu  

Kalkulace jako vyjádření nákladů na výkon má svou konkrétní vžitou formu, ve které 

je prezentována uživateli, tj. kalkulační vzorec. Kalkulační vzorec, skládající se z jednotlivých 

kalkulačních položek, ty jsou následně setříděny v určitém sledu za sebou a každá má 

přiřazenou příslušnou peněžní částku vztahující se k danému výkonu. Sled položek 

kalkulačního vzorce využívá kalkulačního členění nákladů, tj. jednicové položky a režijní 

náklady. [5] 

Stejně jako na další dva subsystémy manažerského účetnictví, tak i na kalkulace byly 

postupem času kladeny další, nové požadavky při jejich využívání k řízení. Tyto změny 

v požadavcích se pochopitelně musely promítnout i ve formě kalkulace, tedy v konstrukci 

kalkulačního vzorce. Jeho struktura se výrazně změnila při používání kalkulací pro některé 

účely strategického, taktického i operativního řízení. Na tento proces měly vliv i nové poznatky 

o charakteru a chování fixních nákladů. [5] Ve své práci jsem použil převážně typový 

kalkulační vzorec ve struktuře: 
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1.Přímý materiál  

2. Přímé mzdy 

3.Ostatní přímé náklady 

4.výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby 

5.Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6.Odbytová režie  

Úplné vlastní náklady výkonu 

8. Zisk 

[5] 

Kalkulace jsou zpracovány v bodech 5.6.1, 5.6.3, 5.6.4.    

 Náklady, klasifikace nákladů,  

Náklady jsou hodnotovým vyjádřením spotřeby všech materiálních a nemateriálních 

vstupů spotřebovaných při výrobě určitého výrobku. Je to tedy suma peněžních hodnot, k teré 

organizace účelně vynaloží pro získání výnosů, bez ohledu na to, zda byly v  daném období 

zaplaceny. Řízení nákladů vyžaduje jejich třídění, a to je možno provádět z několika různých 

pohledů. [4] 

Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů má v řízení nákladového procesu mimořádný význam. Jedná 

se o členění nákladů na vstupu, tedy nákladů vstupujících do výrobního procesu. Jsou to 

náklady prvotní, protože vznikají spotřebou materiálu či služeb a náklady jednoduché, protože 

je nelze podrobně rozdělit, jsou vyjádřeny jedinou položkou. [4]  

Náklady je možno druhově rozdělit do těchto skupin: 4 

Provozní náklady: 

• spotřeba materiálu 

• spotřebované nákupy 

• spotřeba energie 

• služby (přepravné, cestovné, opravy) 
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• osobní náklady (mzdové náklady, sociální náklady, sociální pojištění) 

• daně a poplatky (silniční daň, daň z nemovitosti, ostatní nepřímé daně) 

• odpisy 

• rezervy a opravné položky k provozním nákladům 

Finanční náklady: 

• finanční náklady 

• úroky 

• rezervy a opravné položky k provozním nákladům 

Mimořádné náklady: 

• manka a škody 

• ostatní mimořádné náklady 

Účelové členění nákladů 

Jedná se o členění nákladů spojené s jejich místem v technologickém procesu. 

Základním charakteristickým znakem nákladů je účelovost. Každý náklad má tedy při svém 

prvním vzniku přesně vymezenou účelovost a ta ho provází až po konečný výkon. V tomto 

směru se prolínají dvě základní linie, a to členění nákladů po linii výkonů a po linii útvarů . 5 

Členění nákladů ve vztahu k výkonům 

V případě členění nákladů po linii výkonů, rozdělujeme náklady na jednicové a na 

náklady režijní. [6] 

Náklady jednicové jsou technologické náklady, které se projevují během vlastního 

technologického procesu výroby. Jsou spojeny s každou jednotkou výroby finálního výrobku. 

Z hlediska přiřazování nákladů, vyvolaných konečnými výrobky, se projevují jako náklady 

přímé. Mají převážně charakter variabilních nákladů. [6] 

Náklady režijní jsou náklady, které přímo nesouvisejí s výrobním procesem. Jedná se o 

náklady na obsluhu a řízení výroby. Představují vynaložení vedlejších nákladů na daný proces. 

Z hlediska vztahu k finálním výkonům se projevují jako náklady nepřímé. Obvykle se člení 

podle funkce, kterou plní při obsluze, zajištění a řízení: 6 
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Třídění nákladů ve vztahu k útvarům 

Jde o třídění nákladů podle místa vzniku a podle odpovědnosti. Toto členění nákladů je 

závislé především na velikosti organizační jednotky a na organizační struktuře. Je důležité, aby 

měl každý náklad své místo vzniku. [7] 

Klasifikace nákladů podle jejich závislosti na objemu prováděných výkonů 

Dalším hlediskem členění nákladů je jejich rozlišování podle toho, jak se mění jejich 

celková výše v závislosti na změnách objemu výkonů. Ve vztahu ke změně objemu výkonu 

rozlišujeme dvě základní skupiny nákladů: variabilní a fixní náklady: [7]  

Variabilní náklady  

Pro variabilní náklady je typické to, že jsou opakovaně vynakládány na každou další 

jednotku objemu výkonů a při změně výkonů se mění jejich celková výše. Podle typu této 

změny rozlišujeme variabilní náklady na podproporcionální, proporcionální a 

nadproporcionální. [7] 

Podproporcionální náklady stoupají v úhrnu s růstem objemu činnosti, ale stoupají pomaleji, 

než roste objem. [7] 

Proporcionální náklady se ve své celkové výši mění s objemem výkonů přímo úměrně, 

průměrné proporcionální náklady na jednotku činnosti jsou neměnné, konstantní, což vyjadřuje 

zachování stejné úrovně hospodárnosti. [7] 

Nadproporcionální náklady v úhrnu stoupají s růstem objemu činnosti, a to rychleji, než roste 

objem. 7 

V této práci považujeme zjednodušeně veškeré variabilní náklady za proporciální. 

Fixní náklady 

Pro celkové fixní náklady je typické, že musí být do daného procesu vloženy 

jednorázově, a to ještě dříve, než se daný proces začne uskutečňovat. Vznikají již při nulovém 

objemu výroby. Při změnách objemu produkce jsou fixní náklady ve své celkové výši neměnné, 

jedná se zejména o náklady na řízení výroby a správu podniků. 8 
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Členění nákladů pro účely rozhodování 

Pro další členění nákladů, které tvoří informační podklad rozhodování o budoucnosti je 

specifické, že nevycházejí z reálných nákladů, ale z nákladů odhadovaných. Při ekonomickém 

rozhodování je důležité posouzení, které náklady budou prováděným výkonem ovlivněny a 

které nikoli. Z tohoto hlediska rozlišujeme náklady na relevantní a irelevantní. [8] 

Irelevantní náklady 

Jedná se o náklady, které nejsou spojeny s daným manažerským rozhodnutím. Nejsou daným 

rozhodnutím ovlivnitelné. [8] 

Relevantní náklady 

Náklady spojené s konkrétním manažerským rozhodnutím. Představují budoucí peněžní toky, 

jejichž výše se bude měnit v závislosti na výsledku manažerských rozhodnutí. 8 

Klasifikace nákladů je provedena v bodě 5.6.2. 

 

 Bod zvratu 

Analýza bodu zvratu (Break Even Analysis) zkoumá rovnováhu mezi náklady a výnosy. 

Analýza bodu zvratu počítá s předpokladem, že se v podnikových výkazech sledují odděleně 

variabilní a fixní náklady. Při analýze bodu zvratu jsou jednotlivé vztahy mezi tržbami, náklady 

a ziskem přehledně a jasně uspořádány. Výsledky mohou být zjištěny matematicky , anebo i 

promítnuty do grafu. [4] 

Pomocí analýzy bodu zvratu lze určit bod zvratu, v tomto bodě se vyrovnávají celkové 

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

odpovědným pracovníkům důležité informace, díky kterým bude možno v budoucnu nastavit 

lepší strategii podniku. Díky této analýze je možné jednoduše přezkoumat nejrůznější 

alternativy jednání, a proto je tato metoda v praxi velmi využívaná. [4] 

S využitím analýzy bodu zvratu je možné lépe posuzovat naše možnosti k dosažení 

zisku a přesnější výpovědi o jistotě podniku. Úroveň zisku a jistota jejího dosažení jsou 

důležitými informacemi pro kvalitní vedení podniku. [4] 
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Pomocí analýzy bodu zvratu lze také snadno vypočítat jaký vliv mají změny 

prodávaného množství, prodejní ceny i variabilní a fixní náklady na výši dosahovaného zisku. 

Bod zvratu lze zjistit výpočtem nebo grafickým znázorněním. [4] 

Pro výpočet bodu zvratu se používá vzorec: 

 𝑄 =
𝐹

𝑃−𝑉𝐶
 ,  kde  𝐵𝑜𝑑 𝑧𝑣𝑟𝑎𝑡𝑢 =

𝐹𝑖𝑥𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑢−𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 

Grafické znázornění bodu zvratu:  

 

[4] 

Bod zvratu je vypočten a graficky znázorněn v bodě 5.6.5. 

 Výhled tvorby zisku 

Zisk firmy, zejména ve svém relativním vyjádření v poměru k vloženému kapitálu, je 

jedno z nejdůležitějších měřítek úspěchu podnikání a jeho efektivnosti. Výrazně ovlivňuje tržní 

hodnotu firmy. I při vyjádření finančního cíle podniku formou maximalizace jeho tržní hodnoty 

zůstává výše zisku důležitou veličinou, která ovlivňuje rozhodování o další budoucnosti 

podniku. V zisku se odráží jak míra účelovosti zvolené produkce, tak i stupeň hospodárnosti 

v nákladech a využití vloženého kapitálu. [9] 

Zisk (Hospodářský výsledek) před zdaněním tvoří rozdíl plánovaných výnosů 

v jednotlivých letech plánovacího období. Pro stanovení zisku po zdanění je třeba stanovit daň 
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z příjmu v jednotlivých letech plánovacího období. Ke stanovení základu daně z  příjmu 

můžeme dojít korekcí zisku před zdaněním, tj. rozdíl výnosů a nákladů. Vzhledem k tomu že 

při tvorbě strategického finančního plánu nejde přímo o zpracováni daňového přiznání, ale o 

určitý odhad daně z příjmu v jednotlivých letech plánovacího období, je třeba se omezit pouze 

na kvantitativně významnější přičitatelné a odčitatelné položky. Pokud je zisk před zdaněním 

upravený o rozdíl přičitatelných a odčitatelných položek kladný, tj. základ daně z příjmu je 

větší, než nula může podnik upravit tento základ daně o tzv. odečty, ty se vztahují k ztrátě 

minulých let. [10] Výhled tvorby zisku je zpracován v bodě 5.7. 

  Výnosy, návratnost 

Výnosy 

Opakem nákladů jsou výnosy. Mohou být definovány jako hodnotový ekvivalent 

prodaných výkonů. [11] 

Vyprodukované výnosy se člení na několik navzájem odlišných skupin: 

• Výnosy za vlastní výkony a zboží, tyto můžeme dále členit dle druhů výrobků, podle 

skupin odběratelů atd. 

• Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, tyto vyjadřují změny stavu hotových výrobků, 

polotovarů a nedokončené výroby. 

• Aktivování majetku a zboží vyrobeného ve vlastní režii, aktivování vnitropodnikových 

služeb, aktivování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a zboží.  

• Jiné provozní výnosy (např. z prodeje dlouhodobého majetku) 

• Finanční výnosy (úroky, kapitálové výnosy z obchodování s cennými papíry apod.) 

• Mimořádné výnosy [11] 

Hlavní složkou výnosů jsou tržby. Tržby jsou hodnotovým vyjádřením všech výrobků, 

služeb a zboží v časovém období subjektem prodaných, a to bez ohledu, zda byly v daném 

období uhrazeny. [11] 

Pojmy výnosy a tržby jsou použity v bodě 5.6.2. při rozpočtování a v části 5.7. této práce 

při zpracování výhledu tvorby zisku.  
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 Platební bilance (Cash flow) 

Platební bilance – zde nahrazuje Přehled o peněžních tocích (cashflow), který malé 

účetní jednotky a mikro účetní jednotky nejsou povinny sestavovat.  

Pojmem peněžní tok se rozumí toková veličina, která odráží přírůstek nebo úbytek 

peněžních prostředků při hospodářské činnosti podniku za určité období – roční, čtvrtletní, 

měsíční. 12 

Přehled o peněžních tocích tedy informuje o pohybu peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů za určitý časový interval; při jeho sestavování je třeba především podchytit přehled 

operací jimiž se stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na jedné straně zvýšil a na 

druhé straně snížil. Dále je nutno každý tento pohyb zatřídit do tří sektorů: 13 

• provozního, 

• investičního, 

• finančního. 

Provozní činnost zahrnuje veškerou výdělečnou činnost, která není obsažena v 

investiční nebo finanční činnosti. 13 

Investiční činností se rozumí pořizování nebo vyřazování dlouhodobého majetku, 

případně činnost související s poskytováním úvěrů, zápůjček a výpomocí, které nejsou 

považovány za provozní činnost. 13 

Finanční činnosti jsou ty, jež mají za následek změny ve velikosti a složení vlastního 

kapitálu a změny dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (zejména z titulu přijatých úvěrů 

a zápůjček). 13 

Hospodářským procesem dochází nepřetržitě k pohybu hodnot, který se projevuje 

změnami stavů položek aktiv a pasiv včetně změn hodnoty peněžních prostředků a zisku.  

Přehled peněžních toků je možno sestavit dvěma způsoby: 

• přímou metodou, tj. přehled sestavovaný na základě toků plateb 

• nepřímou metodou, tj. přehled sestavovaný na základě zisku za běžné období 

korigovaný o změny rozvahových položek. 13 
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V našem případě je přehled peněžních toků (platební bilance) sestavený přímou 

metodou náplní bodu 5.8. 

 

 Další ekonomické a odborné pojmy 

Dalšími v práci používanými odbornými pojmy z oblasti pivovarství jsou:  

Ležák (Lager) – označení ležák se obecně používá pro každé pivo vyráběné spodním 

kvašením. V České republice se tak označují piva se stupňovitostí větší jak 10 %.  14 

Kvašení piva - kvašení je hlavní fáze při výrobě piva při níž fermentací dochází k  přeměně 

sacharidů na alkohol a plyn CO2, a to za pomoci pivovarských kvasinek. 15 

Spodní kvašení – probíhá za nižších teplot mezi 7 – 15 °C, kvasný proces zabezpečují spodní 

kvasinky (Saccharomyces pastorianus), které žijí samotářsky, lépe zpracovávají sacharózu a 

pivo je více prokvašené. 15 

Svrchní kvašení – probíhá za teplot nad 15 °C, kvasný proces zabezpečují kvasinky kmene 

Saccharomyces cerevisiae, kvašení je intenzivnější a rychlejší, kvasinky jsou oxidem uhličitým 

vynášeny do pivní pěny, kde žijí v kolonii. Pivo je sladší chuti. 15 

Stout – téměř černé, hutné pivo vyráběné svrchním kvašením. Anglický stout je výrazně sladký, 

známější irský typ je suchý, hutný, narudlé barvy, sladké, někdy až máslové chuti. 14 

Tyto pojmy jsou použity v bodě 4.5. této práce. 

Použité ekonomické pojmy: 

Anuita, anuitní úvěrování - pojmem anuita se označuje částka, která je v předem určených 

pravidelných termínech (měsíčních, čtvrtletních nebo ročních) užívána ke splácení úvěru. 

Anuita u spotřebitelských úvěrů je po celou dobu splácení půjčky neměnná. Naopak u hypoték 

a dlouhodobých úvěrů zůstává stejná pouze po dobu trvání fixačního období, během něhož se 

nemůže měnit úrok daného úvěru.  Anuita se skládá ze dvou částí, úmoru a úroku. Každá 

splátka obsahuje obě části, mění se jen jejich poměr. Na začátku je splátka tvořena z větší části 

úrokem a jen menší část je vynakládána na placení vlastního dluhu, tedy úmoru. Postupně se 

tento poměr obrací. Výše anuity ovšem zůstává stále stejná. Výhodou anuity je právě její stálá 

výše. Díky tomu lze snadno plánovat jednotlivé splátky úvěru.  16 

https://www.moneta.cz/pujcky-a-uvery/pujcka-na-cokoliv
https://www.moneta.cz/pujcky-a-uvery
https://www.moneta.cz/hypoteky/hypoteka
https://www.moneta.cz/slovnik-pojmu/detail/co-je-fixace-u-hypoteky
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Daň spotřební – je nepřímá selektivní daň, jejímž předmětem jsou tzv. vybrané výrobky, 

kterými jsou minerální oleje, líh, pivo, víno, meziprodukty a tabákové výrobky, a dále surový 

tabák. Spotřebními daněmi, jsou tedy dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona o SPD: 17 

• daň z minerálních olejů 

• daň z lihu 

• daň z piva 

• daň z vína a meziproduktů 

• daň z tabákových výrobků 

• daň ze surového tabáku          17 

 

Daň z přidané hodnoty je nepřímá daň jejímž předmětem je: 

• dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem 

plnění v tuzemsku,  

• poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem 

plnění v tuzemsku,  

• pořízení  

o zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou 

povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou 

k dani,  

o nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou 

nepovinnou k dani 

• dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 18 

Daň z příjmu je přímá daň, vybíraná jednak od fyzických, jednak od právnických osob. 

V našem případě právnické osoby jsou předmětem daně příjmy z veškeré činnosti a z nakládání 

s veškerým majetkem, není-li zákonem stanoveno jinak. 19 

Odpisy hmotného a nehmotného majetku dělíme na daňové a účetní.  

Daňové odpisy se používají pro stanovení daně z příjmu, způsob odpisování určuje zákon o 

daních z příjmu. Odpisování majetku dle zákona může být rovnoměrné nebo zrychlené. Zákon 
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dělí majetek do několika odpisových skupin dle doby odpisování. Při rovnoměrném odpisování 

hmotného majetku jsou odpisovým skupinám zákonem přiřazeny maximální roční odpisové 

sazby, při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám zákonem 

přiřazeny koeficienty pro zrychlené odpisování. 19 

Účetní odpisy jsou jedním ze základních zdrojů financování podniku. Účetní odpisy jsou 

peněžním vyjádřením postupného opotřebení hmotného a nehmotného majetku za určité 

období.  Jsou pro podnik nákladem, ale v daném čase nejsou peněžním výdajem. Tím se stávají 

přirozeným a stabilním finančním zdrojem pro obnovu a případné rozšíření majetku. Tzn., 

jejich hlavní funkcí je postupně přenést cenu majetku do nákladů, tím snížit rozvahová aktiva 

a zajistit tak zdroj obnovu a rozšíření majetku. 9 

Účetní odpisy stanovuje podnik sám formou odpisového plánu. Hmotný majetek se 

odepisuje dle skutečného opotřebení, zvolená metoda odpisování určuje rozložení odpisů 

během doby životnosti. Převážně se odpisuje v závislosti na čase, méně užívané je odpisování 

v závislosti na čase. Obecně se používají tyto metody odpisování: 

• Lineární 

• Degresívní 

• Progresívní 

• Nerovnoměrné 

Nehmotný majetek musí být odepsán nejpozději do pěti let od jeho pořízení. 9 

Odpisy jsou použity v bodech.5.6.2. a 5.7.
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4. Analýza současného stavu 

Analýza obsahuje externí a interní analýzu. Externí analýza je zaměřena na průzkum 

tržního prostředí minipivovarů, využívá Porterovy analýzy 5S, interní analýza vychází 

z podmínek a předpokladů uvedených v bodech 5.4.1 až 5.4.4. Výstupem je na tyto analýzy 

navazující SWOT analýza. 

 Definice minipivovaru 

Za minipivovary jsou považovány pivovary jejichž roční výstav piva nepřesáhne 10  000 

hektolitrů piva. Mohou mít charakter restauračního minipivovaru (vaří pivo pouze pro jedno 

restaurační zařízení a většinou bývá jeho součástí) nebo charakter produkčního minipivovaru 

(zásobuje více odběratelů). V roce 2019 působilo na českém pivním trhu 440 minipivovarů, 

jejich výhodou proti průmyslovým pivovarům je nízká spotřební daň.  

 

 Český trh piva 

Aktuálně na českém trhu působí 6 velkých pivovarských společností, které provozují 

celkem 19 pivovarů, dále 29 samostatných pivovarů a 487 minipivovarů a restauračních 

minipivovarů. České pivovary v roce 2018 vystavily celkem cca. 21272 tisíc hektolitrů piva. 

Tímto výstavem se, Česká republika řadí mezi největší producenty piva v Evropě, patří jí sedmé 

místo v celkové produkci piva mezi evropskými zeměmi. Ve spotřebě piva je Česká republika 

dokonce na prvním místě s průměrnou roční spotřebou 141 litrů na jednoho obyvatele. 

Meziročně neklesá výroba a spotřeba piva v České republice viz graf č.1 a č.2, to i přesto, že 

dochází ke změnám životního stylu a návyků konzumentů. 

Graf č. 1 – Objem piva uvedeného do oběhu v ČR 

 

Zdroj: Statistika CÚ neobsahuje nealkoholické pivo, obsahuje importované pivo – Interní dokumentace pivovaru Zubr a.s.   
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  Graf č. 2 – Vývoj průměrné roční spotřeby piva na osobu v ČR (v l na 1 osobu) 

Zdroj: studie EUROPEAN BEER TRENDS STATISTICS REPORT | 2019 EDITION – Interní dokumentace pivovaru Zubr a.s. 

 

 

Zvyšující se rozsah nabídky volnočasových zábav znamená úpadek tzv. pivní hospodské 

kultury, což přináší růst spotřeby nápojových substitutů piva, viz následující graf č.3 a graf č.4 

a současně změnu struktury spotřeby mezi čepovaným pivem (On Trade) a pivem v obalech 

(Off Trade) v neprospěch točeného piva viz graf č.5. 

 

 Graf č.3 - Meziroční vývoj prodeje vybraných nápojů (v %) v roce 2018 - OFF TRADE segment 

 
Zdroj: průzkum AC Nielsen – Interní dokumentace pivovaru Zubr a.s. 
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 Graf č.4 - Substituty maloobchodní tržby 2018 

  

Zdroj: Analýzy AC Nielsen – Interní dokumentace pivovaru Zubr a.s. 

Graf č. 5 – Vývoj poměru spotřeby piva v ČR mezi On Trade a Off Trade (v %) 

 
Zdroj: studie EUROPEAN BEER TRENDS STATISTICS REPORT | 2019 EDITION – Interní dokumentace pivovaru Zubr a.s.  

 

 Spotřebitelské trendy 

• Pro 92 % konzumentů je nejdůležitější chuť piva. 
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• Jak dřívější výzkumy ukázaly, na předních pozicích z hlediska důležitosti stojí chuť 

společně se značkou, zvykem a stupňovitostí. Cena za nimi trochu zaostává a reklamu 

pak sami konzumenti hodnotí jako jeden z vůbec nejméně důležitých faktorů.  

• Podíl lidí, kteří pijí pivo, se v České republice dlouhodobě výrazně nemění, pije jej téměř 

devět z deseti mužů a více než polovina žen.  

• Čeští muži vypijí podle svých odhadů v průměru týdně o něco méně než osm půllitrů 

piva, ženy pak o něco více než dvě sklenice.  

• Pokud už pivo pijí, dají si jej čeští muži v průměru více než třikrát týdně, ženy o něco 

méně než dvakrát za týden.  

• Podíl lidí, kteří pijí pivo, se v České republice dlouhodobě výrazně nemění, pije 88 % 

mužů a více než polovina žen (cca 60 %). Největší podíl konzumentů piva je mezi muži 

ve věku 30-59 let (cca 90 %) 

• Čeští muži vypijí podle svých odhadů v průměru týdně o něco méně než 8 půllitrů piva, 

ženy pak o něco více než 2 půllitry piva. Nejvíce konzumentů piva je mezi muži ve věku  

• Pokud už pivo pijí, dají si jej čeští muži v průměru více než 3x týdně, ženy o něco méně 

než 2x za týden.  

• V situaci, kdy si normální pivo dát nemůže, automaticky zvolí nealkoholické pivo 

přibližně polovina mužů, mezi ženami, které pijí pivo cca 20 %. Není zde rozklíčováno 

ochucené a neochucené nealko pivo, tzn. je zřejmě obsaženo obojí. 

Zdroj: CVVM (Vinopal 2017) – Interní dokumentace pivovaru Zubr a.s. 

 

Muži: 

• 90 % pije pivo 

• v průměru si jej dají 3,2x týdně 

• za týden vypijí 7,8 půllitrů piv 

• radlery pije 26 % mužů 

• muži preferují hospody, hostince a pivnice (42 %) a restaurace (21 %), oblíbený podnik 

navštíví v průměru 6,3x za měsíc, v oblíbeném podniku si dají nejčastěji pivo 

 

Ženy: 

• 56 % pije pivo 

• v průměru si jej dají 1,7x týdně 

• za týden vypijí 2,3 půllitrů piv 
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• radlery pije 34 % žen 

• ženy preferují restaurace (18 %) a kavárny (17 %), oblíbený podnik navštíví v  průměru 

2,9x za měsíc 

Zdroj: CVVM (Vinopal 2017), ČSPS, Deník – Interní dokumentace Pivovaru Zubr a.s. 

 

 Aktuální český trh minipivovarů 

V České republice působí v současné době 487 minipivovarů a neustále jich přibývá, 

představují tak jeden z nejrychleji rostoucích oborů podnikání u nás viz následující graf č.6. 

Graf č. 6 – Vývoj počtu minipivovarů v České republice 

 

Zdroj: Interní dokumentace- Pivovar Zubr a.s. 

 

 Předpoklad zvyšování počtu minipivovaru stejným tempem jako doposud znamená 

vznik jednoho nového minipivovaru týdně. Dle dostupných statistik minipivovary v roce 2018 

vystavily cca 400 000 hl piva, což znamená asi jen 2,5% podíl na celkové české produkci piva. 

Většina z nich má roční výstav piva okolo 1000 hl, produkce největších dosahuje kolem 10 000 

hl piva ročně viz. následující tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokumentace- Pivovar Zubr a.s. 

 

Vzhledem k nízkému podílu na celkové produkci piva v České republice nejsou 

minipivovary a restaurační minipivovary zatím přímou konkurencí velkých průmyslových 

pivovarů a jejich konkurenční prostředí je drobným izolovaným doplňkem českého pivního 

trhu. 

  

 Regionální trh a přímá konkurence 

Regionálním trhem je myšleno konkrétně město Přerov a okres Přerov. V uvedeném 

regionu v roce 2019 působilo celkem 337 restauračních a hospodských zařízení, z toho přímo 

ve městě Přerov bylo evidováno 123 činných zařízení. Přehled a velikost těchto subjektů dle 

výtoče je uvedena v následující tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 

 

Zdroj: Interní dokumentace- Pivovar Zubr a.s. 

 

Počty hospod dle velikosti výtoče

Region Přerovsko Přerov

nad 1000 hl 3 3

nad  450 hl 5 3

nad  300 hl 13 7

nad  200 hl 26 11

ostatní 290 99

celkem 337 123
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 Přímou regionální konkurenci tu tvoří hlavně těchto pět minipivovarů a jejich 

sortiment: 

Pivovar Svatovar 

Byl založen v roce 2004 a nachází se v městě Lipník nad Bečvou které je vzdáleno asi 

15 km od zamýšleného umístění našeho pivovaru. Jeho maximální výstav činí 1000 hl. 

 Jeho sortiment se skládá ze těchto piv: 

• 11° světlé spodně kvašené 26,-Kč 

• 12° světlé spodně kvašené 28,-Kč 

• 13° kouřový speciál spodně kvašený 32,-Kč 

• 12° polotmavé spodně kvašený 28,-Kč 

• 11° pšeničné svrchně kvašené 26,-Kč 

 

Novodvorský pivovar 

Byl založen v roce 2014 nachází se v obci Nové Dvory vzdáleném cca. 12 km od našeho 

pivovaru a má maximálním výstavem 100 hl. 

Jeho výrobní sortiment se skládá se z těchto piv: 

• 11° polotmavý ležák 17,-Kč 

• 10° světlé 17,-Kč 

• 11° světlý ležák 17,-Kč 

• 13° polotmavý medový speciál 25,-Kč  

• 12° světlý ležák 20,-Kč 

• 13° polotmavý speciál 20,-Kč 

• 13° světlý ležák 20,-Kč 

• 15° tmavý speciál 20,-Kč 

Minipivovar Helf 

Byl založen v roce 2017 nachází se v obci Osek nad Bečvou vzdálené asi 10 km. Není 

to klasický restaurační pivovar, své pivo stáčí do lahví a jeho maximální výstav činí 10  000 hl. 



25 

 

 Výrobní sortiment se skládá z těchto piv: 

• 10° světlé spodně kvašené  

• 11° světlý ležák spodně kvašený 

• 12° polotmavý ležák svrchně kvašený 

• 12° svrchně kvašené 

• 13° polotmavý speciál spodně kvašený 

• 13° světlý speciál spodně kvašený 

• 14° tmavý speciál 

 

Minipivovar Jižan 

Založen v roce 2017. Nachází se přímo ve městě Přerov jeho maximální výstav činí 

2000 hl. 

Jeho výrobní sortiment se skládá z těchto piv: 

• 10° světlé 16,-Kč 

• 11° světlý ležák 18,-Kč 

• 12° světlý speciál 20,-Kč 

• 12° polotmavý speciál 20,-Kč 

Minipivovar Jižan v roce 2020 zbankrotoval a jeho činnost byla ukončena. 

 

Minipivovar Parník 

Byl založen v roce 1997 a nachází se přímo ve městě Přerově. Jeho maximální roční 

výstav je shodný s výstavem našeho pivovaru tj. 1 200 hl. 

 Jeho výrobní sortiment se skládá z těchto piv: 

• 11° světlý ležák 27,-Kč 

• 12° světlý ležák 30,-Kč 

• 13° polotmavý speciál 32,-Kč 
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V průběhu zpracování mé bakalářské práce proběhla pandemie COVID-19, která 

výrazně postihla a ovlivnila český pivní trh od celorepublikového až po regionální, a to včetně 

tržního prostředí minipivovarů. Dá se předpokládat, že řada minipivovarů bude nucena ukončit 

svou činnost a tržní prostředí minipivovaru se do určité míry uvolní. Dále došlo k legislativním 

změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty, kdy byla snížená sazba na čepované pivo na 10 %. 

 

  Porterova analýza 

Pět faktorů konkurenčního prostředí dle Porterovy analýzy - shrnutí: 

Substituty – přestože meziroční vývoj objemu substitutů, zvláště moderních energetických 

nápojů roste, spotřeba piva neklesá a pivo si na nápojovém trhu stále udržuje dominantní 

postavení. Objem ročních tržeb v pivovarnictví je násobně vyšší než u substitutů. Hrozba 

vytlačení z trhu je prakticky nulová. 

Zákazník – obliba a spotřeba piva v české republice patří k nejvyšším na světě. Podíl lidí, kteří 

pijí pivo se v České republice dlouhodobě výrazně nemění, pije jej téměř devět z deseti mužů 

a více než polovina žen. Spotřebitelské trendy se v zásadě nemění. 

Dodavatel – vzhledem k nákupu všech základních surovin prostřednictvím pivovaru ZUBR, 

není analýza dodavatelského prostředí relevantní. 

Konkurence – tržní prostředí minipivovaru je jedno z nejrychleji se rozvíjejících, regionální 

trh je zatím slabý a poměrně volný, hrozba vstupu nových konkurentů je tedy vysoká. 

Rivalita na trhu (vlastní síla) – na celkovém pivním trhu zatím minipivovary netvoří 

konkurenci pro průmyslové pivovary. S rozvíjejícím se tržním prostředí minipivovarů se bude 

rivalita na trhu prohlubovat. Na volném a slábnoucím regionálním trhu můžeme mít jako nově 

vstupující, moderní minipivovar se silným technologickým zázemím velmi silnou a 

perspektivní pozici. 

 

 SWOT analýza 

SWOT analýza vychází z výše uvedených analýz a přihlíží k podmínkám a 

předpokladům realizace restauračního minipivovaru uvedených následně v bodě 5.4.1. a 5.4.2. 

Na základě těchto zjištění jsem formuloval tyto:  
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a) Silné stránky 

• Spolupráce s pivovarem Zubr a.s. 

• Stavební příprava pro realizaci minipivovaru 

• Nabídka širokého sortimentu piv 

• Nová technologie od na trhu zavedeného dodavatele 

 

b) Slabé stránky 

• Podnájem-závislost na majiteli nemovitosti 

• Slabé finanční zázemí 

  

c) Příležitosti 

• Stále vysoká spotřeba piva v České republice 

• Pandemie – uvolnění pivního prostředí 

• Uvolnění prostoru na úzkém regionálním trhu 

• Snížení sazby DPH na točené pivo  

 

d) Hrozby 

• Bezproblémový vstup na trh minipivovarů (růst konkurence) 

• Změna životního stylu mladé generace = odchod od piva k novým druhům 

nápojů (např. energetické nápoje) 

• Upadající pivní kultura, snížení spotřeby točeného piva ve prospěch piva 

v obalech
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5. Návrh řešení 

V této kapitole jsou naplněny výše stanovené cíle práce. V bodech 5.1. až 5.5 je základní 

popis realizované investice a stanovení předpokládaných podmínek její činnosti. Tzn. v bodě 

5.1. je navrhnut budoucí výrobní sortiment, v bodě 5.2. určuji dodavatele a popisuji zvolenou 

výrobní technologii budoucího minipivovaru, v bodě 5.3. je stanovena úroveň prodejních cen, 

v bodě 5.4. popsány podmínky a postupy při vlastní realizaci minipivovaru a v bodě 5.5 jsou 

navrženy zdroje a způsob financování investice. Základní ekonomické výstupy jsou navrženy 

v dalších bodech, tj. v bodě 5.6. je variantním způsobem vypočten bod zvratu a rozhodnuto o 

dále reálně použité variantě, v bodě 5.7. je navržen pětiletý výhled tvorby zisku a zjištěna doba 

návratnosti investice a v bodě 5.8. je zpracována zahajovací platební bilance. Bod 5.9. je 

rozhodnutím o reálnosti realizace investice. 

 

 Výrobní sortiment 

Po důkladném průzkumu regionálního trhu a zjištění přímé konkurence, jak již jsem 

uvedl v bodě 4.4., jsem se rozhodl pro výrobu a prodej širokého sortimentu piv, který bude na 

regionálním trhu konkurence schopný. Sortiment předpokládám ve struktuře:  

• 11° světlý ležák – má být základním a nosným pivem sortimentu a má znamenat 

minimálně padesát procent objemu výroby a prodeje. 

Další piva budou doplňovat tento světlý ležák svou specifickou chutí nebo stupňovitostí. 

Jedná se o: 

• 12° hořký speciál – polotmavý čtyřikrát chmelený ležák s výrazně hořkou chutí (250 hl) 

• 13° tmavý speciál – tmavé pivo, sladší chuti s vyšším obsahem cukru (200 hl) 

• 16° extra silný speciál – vysokostupňové speciální spodně kvašené pivo charakteru 

stout. (150 hl) 

• 10° pomerančové pivo – silný ovocný radler (100 hl) 

 

 Technologie 

Dodavatelem technologie bude společnost Pivo Praha. spol. s.r.o. se sídlem Podskalská 

10, Praha. Jedná se o standartního dodavatele pivovarské technologie, který působí na tomto 
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trhu již od roku 1991. Jeho nabídkou je komplexní technologie minipivovaru o výrobní kapacitě 

1 200 hl ročně včetně instalace minipivovaru do stavebně připravených prostor. Nabídka  ve 

struktuře jednotlivých technologických částí včetně jejich ocenění je uvedena jako příloha č.1.  

 

 Prodejní ceny 

Mezi nejdůležitější ukazatele ekonomiky podniku patří cena. Pro zpracování 

investičního záměru jsem nejprve musel stanovit cenovou politiku minipivovaru a ceny. Ceny 

jsou stanoveny ve dvou úrovních. Jednak jako cena nákladová, jednak jako cena prodejní. 

 Ceny nákladové byly použity při zpracování bodu zvratu a jejich výpočet je proveden v bodě 

5.6.4. 

Cena prodejní pro jednotlivá piva byla stanovena na základě provedeného průzkumu 

trhu a zjištěných cen přímé konkurence, také zde byl stanoven vážený průměr prodejních cen. 

Tyto ceny a jejich struktura jsou uvedeny v následující tabulce č. 3 a byly použity pro stanovení 

tržeb při plánování tvorby zisku a zpracování peněžní bilance. 

Tabulka č. 3 

  
Výrobek 
1 

Výrobek 
2 

Výrobek 
3 

Výrobek 
4 

Výrobek 
5  

Vážený 
průměr 

Cenová kalkulace 
prodejní ceny 1 hl 500 250 200 150 100 na 1 hl 

Kč 11,5 % 12,5 % 13 % 16 % 9 %    

Cena 0,5 l (dle trhu a nákl. 

kalkulací) 26 28 28 32 28   

Cena na 1 hl 5 200 5 600 5 600 6 400 5 600 5533 

DPH 903 972 972 1 111 972   

Cena vč. SPD 4 297 4 628 4 628 5 289 4 628   

SPD 192 208 224 272 160 208 

Cena bez daní 1 hl 4 105 4 420 4 404 5 017 4 468 4 365 

  

 Realizace minipivovaru 

5.4.1. Lokalita a umístění pivovaru 

Minipivovar je koncipován jako výhradní dodavatel piva pro konkrétní restaurační 

zařízení. Jedná se o bývalou pivnici v parku Michalov v Přerově. Budoucí provozovatel zde 

chce pivní tradici obnovit a nabídnout zákazníkům širší sortiment speciálních piv. Minipivovar 

bude provozován jako samostatná společnost s ručením omezeným, producent piva, odděleně 
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od restauračního zařízení. Vyrobené pivo bude předáváno přímo ke spotřebě do přilehlého 

restauračního zařízení, a to v maloobchodních cenách. Velkou výhodou je to, že v prostorách 

nemovitosti sousedící s restaurací již v minulosti bylo uvažováno o vybudování restauračního 

minipivovaru. Jsou zde tedy dostatečné prostory a z minulosti i částečná stavební příprava pro 

umístnění restauračního minipivovaru. 

5.4.2. Podmínky realizace pivovaru 

Na projektu má zájem participovat i přerovský pivovar Zubr, nikoliv jako vlastník a 

provozovatel minipivovaru, ale jako pronajímatel nemovitosti, ve které bude restaurační 

minipivovar umístěn a případně i určitou formou využití minipivovaru. Minipivovar by dle 

potřeb vařil pivo dle receptur pivovaru ZUBR, a to pro ověření kvality a chuti nově vyvíjených 

druhů piva. Byly by tak vytvořeny provozní podmínky místo dnes nerentabilních velkých várek 

v průmyslovém prostředí pivovaru Zubr. Podmínkou pro spolupráci je produkce výrobků 

minipivovaru pod značkou „Zubřík“ se záměrem využití pro vlastní marketingové účely 

pivovaru Zubr a současně tu vzniká možnost poskytnutí půjčky ze strany pivovaru při realizaci 

podnikatelského záměru.  

Předpokládá se dvacetiletý pronájem nemovitosti se smluvně zakotvenou možností 

odpisování zhodnocení nemovitosti ze strany nájemce. 

  Předpokládá se i nákup základních surovin a materiálů prostřednictvím pivovaru Zubr, 

a to v úrovni velkoobchodních cen. 

5.4.3. Stavební část 

Vzhledem k již dříve provedené stavební přípravě pro realizace minipivovaru jsou 

náklady na stavební práce minimální, zahrnují pouze vyčištění a vymalování prostor budoucího 

minipivovaru, zpevnění některých částí betonové podlahy dle potřeb nově dodávané 

technologie a zkultivování interiéru. Rozsah úprav nevyžaduje projekt a stavební povolení. 

5.4.4. Technologická část 

Technologická část minipivovaru je jako celek kompletně dodána a nainstalována již 

výše uvedeným výrobcem a dodavatelem Pivo Praha. spol. s.r.o. Veškeré technické a 

technologické údaje i včetně cen jsou uvedeny v příloze č.1. 

5.4.5. HGM činností a prací 

Pro bezproblémový průběh realizace investičního záměru jsem sestavil harmonogram 

činností a prací, který zahrnuje veškeré související činnosti počínaje založením s.r.o. až do 
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zahájení plného provozu minipivovaru a ukončení plateb. Harmonogram je uveden v příloze č. 

2. Při zpracování harmonogramu jsem vycházel z toho, že investiční záměr je projekt, který lze 

zahájit v kterémkoliv termínu a na něj pak navázat ostatní termíny harmonogramu. Základními 

časovými body harmonogramu je termín podpisu kontraktu, ve kterém musí být již k dispozici 

vyhodnocení investičního záměru a založeno s.r.o. se základním kapitálem 1 000 Kč. Do třech 

měsíců od podpisu kontraktu proběhne platba první zálohy a do šesti měsíců by měl být zahájen 

plný provoz a provedeno přihlášení se k plátcovství DPH. 

5.4.6. Rozpočet investičních nákladů 

Rozpočet investičních nákladů zahrnuje náklady na pořízení technologie a 

technologického příslušenství, náklady na montážní práce, ostatní investiční náklady a náklady 

na stavební úpravy a je zpracován v následující tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4 

              Cena  Kč 
Technologie pro výrobu piva         

120 000 l /rok       3 474 000 Kč 
           
v tom:          
  - varna nerez 550 l       1 090 000 Kč 

  - kvasné nádrže 1000 l, 3 ks       239 400 Kč 
  - ležácké tanky, 1 500 l, 9 ks      1 186 200 Kč 
  - chladič mladiny 1000l/h      103 800 Kč 
  - výčepní tanky 1000l, 2ks      311 200 Kč 
  - nádoba na horkou vodu 1000l      89 700 Kč 

  - sanitační nádrž 400l, 2ks      48 600 Kč 
  - čerpadla 3ks, pojízdná, odstředivá     28 500 Kč 
  - nádoba na kvasnice 1000l, 
2ks      1 800 Kč 
  - kompresor + mikrobiální filtr      62 300 Kč 
  - výrobník ledové vody 6,0 kW      312 500 Kč 
           

Další technologické příslušenství        
  - laboratorní 
vybavení       19 800 Kč 
  - měření a regulace       285 000 Kč 
  - montážní material       270 000 Kč 
  - šrotovník 600 kg/h       50 050 Kč 
           

Technologie celkem       4 098 850 Kč 
           
Montážní práce       380 000 Kč 
Ostatní náklady dle nabídky      455 000 Kč 

           
MINIPIVOVAR celkem       
          
Stavební úpravy       250 000 Kč Kč 
           

INVESTIČNÍ  NÁKLADY  CELKEM       4 933 850  
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 Financování  

5.5.1. Zdroje a cena financování 

Celková potřeba prvotních finančních zdrojů pro realizace investičního záměru a 

zprovoznění minipivovaru je uvažována v úrovni cca 6,3 milionů korun. Realizátor má 

k dispozici z vlastních zdrojů částku v úrovni 800 tisíc korun. Zbytek potřebných financí je 

nutno získat z cizích zdrojů. Dle stanovených podmínek bude cizím zdrojem půjčka poskytnutá 

participátorem na projektu pivovarem Zubr a.s. ve výši 5,5 milionů korun. Standartní úroková 

sazba, za kterou poskytuje pivovar Zubr a.s. finance svým odběratelů, a bude poskytnuta i pro 

tuto akci, je 5%, a to za podmínek pětileté splatnosti v pravidelný měsíčních anuitních 

splátkách. 

  Bod zvratu 

První ekonomickou veličinou, kterou je nutno při zjišťování ekonomické efektivity 

realizace minipivovaru stanovit je bod zvratu. Je to základní faktor pro stanovení optimální 

velikosti objemu výroby, který je nutno vyprodukovat pro zabezpečení bezproblémové 

realizace investičního záměru a pro potřebnou ekonomiku provozu při zahájení činnosti 

minipivovaru. Vlastní stanovení bodu zvratu probíhá v několika krocích. Prvním krokem je 

provedení kalkulace přímých výrobních nákladů. Druhým krokem je zpracování ročního 

rozpočtu nákladů minipivovaru a provedení klasifikace a rozdělení jednotlivých položek 

rozpočtu dle jejich charakteru na fixní náklady a variabilní náklady. Třetím krokem je 

zpracování kalkulací úplných nákladů a určení všech údajů pro výpočet bodu zvratu a 

posledním krokem je vlastní výpočet a grafické znázornění bodu zvratu. 

 

5.6.1. Kalkulace přímých výrobních nákladů 

Přímé náklady jsou v minipivovaru spotřebovávány v základní struktuře: suroviny, 

materiál a energie. Surovinami jsou slady, chmele, cukr, sirup a základem piva je voda. 

Spotřeba surovin je dána normami z receptur, které byly odvozeny z receptur pivovaru Zubr, a 

to po konzultaci s jeho pracovníky (nejedná se o stávající receptury, které jsou pochopitelně 

obchodním tajemstvím pivovaru Zubr). Spotřeby surovin jsou zpracovány v příloze č. 3.  

V tabulce jsou v řádcích uvedeny suroviny, ve sloupcích je sortiment dle jednotlivých 

druhů piv a na řádku 4 je uvedena výroba v hl po sortimentních položkách. Tabulka je dále 

strukturována do čtyřech kvadrantů. V prvním kvadrantu jsou uvedeny normy spotřeby dle 

jednotlivých surovin a piv v technických jednotkách, tj. kg/hl, resp. g/hl. V druhém kvadrantu 
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je vypočtena celková spotřeba po položkách surovin pro jednotlivá piva. Ve třetím kvadrantu 

jsou ve sloupci stanoveny jednotkové ceny surovin a v dalších sloupcích vypočteny spotřeby 

surovin na 1 hl dle jednotlivých druhů piv a ve čtvrtém kvadrantu jsou celkové spotřeby surovin 

pro výrobu každé sortimentní položky. 

Všechny na základě norem vypočtené spotřeby surovin jsou dále použity pro výpočty 

v tabulce kalkulace přímých nákladů, viz. tabulka č. 5. 

Tabulka č. 5  

Kalkulace přímých 
nákladů 

9% 
pomeranč. 

11,5% 
Světlý 

12,5% 
hořký 

13% 
tmavý 16% silný 

Vážený 
průměr 

na 1 hl pivo ležák speciál speciál speciál na 1 hl 

Kč 100 500 250 200 150 1200 

              
              

Slad 68 143 141 186 173 147 
Chmel   31 67 104 307 79 113 
Chmel granule 102 218 519 102 493 286 
Cukr 0 0 20 29 34 13 
Sirup 299 0 0 0 0 25 
              
voda 28 28 28 28 28 28 
              

Suroviny celkem 528 455 812 652 807 612 
              
Kvasnice 73 73 73 73 73 73 
Ostatní přímý 
materiál 5 7 10 11 11 8 
              

Materiál  celkem 78 80 83 84 84 82 
              
              
 elektřina 23 23 23 23 23 23 

Energie 23 23 23 23 23 23 

              
CELKEM přímé 
náklady 629 558 919 759 914 717 

 

  Další položky (voda, elektřina, atd.) jsem stanovil po konzultaci s odborníky z pivovaru 

Zubr a na základě technických údajů v nabídce dodavatele minipivovaru a aktuálních cen 

dodavatelů uvedených médií. V tabulce jsou vyčísleny kalkulace přímých nákladů dle 

jednotlivých sortimentních položek, v posledním sloupci je vypočtena konečná kalkulace jako 

vážený průměr a zásadním výstupem pro další výpočty jsou celkové průměrné přímé náklady . 
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5.6.2. Rozpočet a klasifikace nákladů 

Další krokem ke stanovení bodu zvratu je vytvoření ročního rozpočtu úplných nákladů 

a provedení klasifikace nákladů z pohledu fixnosti a variability. Tato klasifikace je provedena 

v následující tabulce č.6.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Mezi variabilní náklady patří veškeré suroviny a materiály, jejíchž úroveň spotřeby 

prokazatelně závisí na objemu produkce piva. Obdobně platí i pro elektrickou energii. Mzdy a 

navazující odvody je nutné zařadit do nákladů fixních, vzhledem k tomu, že zaměstnanci jsou 

odměňování stálou měsíční mzdou a nejsou vázáni na výkon.  Odpisy, úroky a nájemné jsou 

standartně fixní položky bez vazby na objem výroby a taktéž náklady na reklamu a ostatní 

náklady, ve kterých je zahrnut především drobný materiál režijního charakteru. Vlastní rozpočet 

nákladů a tržeb je v tabulce č.7. Rozpočet je proveden jako plán pro rok 2021 při maximálním 

výstavu 1 200 hl. 

Rozpočet nákladů zahrnuje variabilní a fixní náklady. Jednotlivé položky variabilních 

nákladů byly převzaty z výpočtu v příloze č. 3, výpočet nákladů na vodu je v následující tabulce 

č.8. Výpočet jsem provedl dle tabulkových hodnot uváděných dodavatelem technologie a ceny 

vodného a stočného v dané lokalitě. 

 

Náklady

    - slad V

    - chmel V

    - cukr V

    - voda V

    - kvasnice V

    - ostatní materiál     V

     - elektřina V

   - mzdy F

   - sociální náklady F

   - výdaje na reklamu F

   - odpisy F

   - úroky F

   - nájem F

   - ostatní                 F

Tabulka č. 6 
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Tabulka č. 7 

  Rozpočet 

  tis. Kč 

Výstav v hl                1 200     

    

cena 1hl bez DPH               4 365     

    

    

    

Tržby   

Tržby z činnosti       5 237 696     

    

Náklady   

Provozní náklady   

    

Variabilní náklady          860 683     

 - suroviny          734 832     

    - slad          176 631     

    - chmel          479 112     

    - cukr             15 860     

    -sirup             29 884     

    

    -voda             33 346     

    

 - materiál             98 035     

    - kvasnice             87 840     

    - ostatní mat. náklady             10 195     

    

 - energie             27 816     

     - elektřina             27 816     

    

Fixní celkem       1 905 543     

 - mzdové náklady       1 045 200     

   - mzdy           780 000     

   - sociální náklady          265 200     

    

 - ostatní náklady          860 343     

   - výdaje na reklamu             20 000     

   - odpisy          501 718     

   - úroky          240 625     

   - nájem             48 000     

   - ostatní                               50 000     
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Tabulka č. 8 

spotřeba vody na 1hl piva = 4 hl 
vody             
odpadní voda na 1 hl piva = 4 hl 
vody             

         

1m3 = 1000l = 10hl             

  vodné  +DPH stočné  +DPH voda celkem  +DPH 

cena 1m3 37,91 41,70 31,56 34,72 69,47 76,42 
         
cena 1hl vody 3,79 4,17 3,16 3,47 6,95 7,64 
         
cena vody na 1hl piva 15,164 16,68 12,62 13,89 27,79 30,57 

 

Fixní náklady jsou kvantifikovány ve struktuře mzdové náklady a ostatní náklady.  

Mzdové náklady jsou vypočteny jako předpokládaná mzda dvou zaměstnanců v celkové 

měsíční výši 65 000 Kč a navazujícího sociálního a zdravotního pojištění ve výši 34 % 

z mzdových nákladů. Mezi položky ostatních nákladů patří odpisy. Odpisy jsou vyčísleny 

v následujících tabulkách č. 9 a č. 10. V tabulce č. 9 jsou vypočteny odpisy daňové, které jsou 

využívány pro daňové účely. Pro výpočet daňových odpisů je použita metoda rovnoměrného 

odpisování a způsob odpisování je určen zákonem. Technologie minipivovaru patří do druhé 

odpisové skupiny a odepisuje se po dobu pěti let, technické zhodnocení stavby patří do páté 

skupiny a odepisuje se třicet let.   

 

Tabulka č. 9 

Odpisy daňové Vstupní cena sazba pro 1.rok 
sazba pro další 
roky 

  4 933 850 11,00% 22,50% 

technologie  roční odpis 542 724 1 110 116 

  250 000 1,40% 3,40% 

stavební úpravy roční odpis 3 500 8 500 

  
roční odpis 
celkem 546 224 1 118 616 

 

Pro rozpočet nákladů jsou vypočteny odpisy účetní. Ty jsou stanoveny na základě 

předpokládané životnosti technologie minipivovaru stanovené technologem. Účetní odpisy 

technologie jsou rovnoměrné, odepisuje se deset let.  
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Tabulka č. 10 

Odpisy účetní Měsíční odpis   

technologie  4 933 850/120 41 115 

stavební úpravy 250 000/360 694 

Odpisy účetní celkem   41 810 

 

Úroky jsou stanoveny na základě splátkového kalendáře viz příloha 4, nájemné je 

spočteno dle předpokládaných smluvních podmínek a náklady na reklamu a ostatní náklady 

(zahrnují ochranné prostředky, čistící prostředky, údržbu a dezinfekční media, kancelářské 

potřeby a další případné režijní potřeby) jsou stanoveny odborným odhadem.  

5.6.3. Kalkulace úplných nákladů  

Kalkulace úplných nákladů je provedena po jednotlivých sortimentních položkách a 

současně je stanoven vážený průměr z těchto položek jako celková kalkulace úplných nákladů. 

Kalkulace úplných nákladů zahrnuje náklady variabilní a náklady fixní kvantifikované 

v tabulce č. 5 Výstupem této tabulky, jak můžeme vidět v tabulce č.11 je průměrný přímý 

náklad na jednici výroby, který je následně použit při výpočtu bodu zvratu.  

Tabulka č. 11 

Kč   

Výrobek 
1 

Výrobek 
2 

Výrobek 
3 

Výrobek 
4 

Výrobek 
5 

Vážený 
průměr 

na 1 hl   500 250 200 150 100 na 1 hl 

                

Suroviny celkem V 455 812 652 807 528 612 

Materiál celkem V 80 83 84 84 78 82 

Energie V 23 23 23 23 23 23 

                

Variabilní náklady 
celkem   558 919 759 914 629 717 

                

Mzdy vč. sociálu F 871 871 871 871 871 871 

Ostatní náklady F 717 717 717 717 717 717 

                

Fixní náklady 
celkem   1588 1588 1588 1588 1588 1588 

                

Náklady celkem   2146 2507 2347 2502 2217 2305 
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5.6.4. Cenová kalkulace 

Pro výpočet bodu zvratu jsem dále provedl nákladovou kalkulaci ceny viz. Tabulka č. 

12, a to na základě kalkulace úplných nákladů provedených v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 12 

  
Výrobek 
1 

Výrobek 
2 

Výrobek 
3 

Výrobek 
4 

Výrobek 
5 

Vážený 
průměr 

Nákladová kalkulace ceny 1 
hl 500 250 200 150 100 na 1 hl 

Kč 11,5% 12,50% 13% 16% 9%   

              

Kalkulovaná základní cena 2 146  2 507  2 347  2 502  2 217    

SPD 192 208 224 272 160   

Cena vč. SPD 2 338  2 715  2 571  2 774  2 377    

DPH 491  570  540  583  499    

Cena celkem 1 hl 2 829  3 285  3 111  3 357  2 876  3041 

            
Cena 0,5 l (dle nákl. 
kalkulací) 14 16 16 17 14   

 

 Cena je stanovena pro jednotlivé položky sortimentu a jednotná cena je určena váženým 

průměrem. Nákladová cena je dána v této struktuře – základní cena, k ní je připočtena spotřební 

daň dle platných zákonů a dále je takto kalkulovaná cena zvýšena o daň z přidané hodnoty. 

Z hektolitrové ceny je následně vypočtena i nákladová cena na 0,5l pro jednotlivé položky 

sortimentu. Výstupem z těchto kalkulací pro výpočet bodu zvratu je průměrná jednotková cena 

na 1 hl uvedená v posledním sloupci tabulky.  

 

5.6.5. Bod zvratu 

Na základě výše specifikovaných položek celkové rozpočtované fixní náklady, 

průměrná jednotková cena bez zisku a průměrné variabilní náklady na jednotku produkce jsem 

stanovil bod zvratu který je vypočten ve třech rozdílných variantách. Jednak ve variantě, která 

znamená maximální kapacitu produkce minipivovaru ve výši 1 200 hl, dále ve variantě 

s nejnižším objemem výroby ve výši 720 hl a ve variantě s objemem produkce v hodnotě mezi 

uvedenými dvěma variantami, a to ve výši cca 960 hl. Výpočet bodu zvratu je proveden 

v tabulce č. 13. a graficky znázorněn v grafech č 7. a č. 8. 
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Tabulka č. 13 

Prodej v hl 720 960 1200 

        

Fixní náklady 1 905 543 1 905 543 1 905 543 

        

variabilní náklady na jednotku 717 717 717 

        

Jednotková cena produktu 4 322 3 521 3 041 

        

bod zvratu 529 680 820 

 

Graf č. 7- Bod zvratu pro všechny varianty 

   

Ve variantě 1200 hl dochází k bodu zvratu při objemu výroby 820 hl, ve variantě 960 hl 

bude bod zvratu při objemu výroby 680 hl a ve variantě 720 hl je bodem zvratu objem výroby 

529 hl.  

  Pro další ekonomické vyhodnocování jsem dále použil variantu 960 hl, kterou považuji 

za reálně použitelnou. Při této variantě, je generován přiměřený zisk a technologie minipivovaru 

není trvale zatěžována maximálně možným objemem výroby, viz následující graf č.8. 
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Graf č. 8- Bod zvratu pro realistickou variantu 

 

 Varianta s objemem výroby 720 hl vychází jako pesimistická a objem vytvořeného 

zisku při této variantě se jeví býti nedostačujícím. Naopak při optimistické variantě s objemem 

výroby 1200 hl je generován sice velmi vysoký zisk, ale znamená to také trvalé zatěžování 

technologie pivovaru a je, vzhledem k velikosti konkurenčních subjektů na trhu velmi 

nepravděpodobné dosažení tak vysokého objemu prodeje.  

 

 Výhled tvorby zisku 

Dalším stanoveným cílem práce bylo zpracování výhledu tvorby zisku a stanovení 

pravděpodobné návratnosti investice. Pětiletý výhled tvorby zisku je zpracován v tabulkách 

č.14 a č.15. Metodika stanovení jednotlivých položek nákladů, je shodná s metodikou 

zpracování ročního rozpočtu.  

5.7.1. Tržby 

Tržby v jednotlivých letech jsou stanoveny na základě průměrné prodejní ceny a objemu 

prodeje. Předpokládá se možnost navýšení objemu prodeje do dvou let na 1000 hl ročně , 

s výhledem dosažení produkce 1050 hl v roce 2025. Cenová politika prvních pěti let nepočítá 

s meziročním navyšováním prodejní ceny.  
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5.7.2. Tvorba zisku, návratnost 

Zisk v jednotlivých letech je vygenerován jako rozdíl mezi roční tržbou a ročními 

náklady a je dále upraven na roční čistý zisk o odvedenou daň z příjmu. Daň z příjmu je 

vypočtena dle ustanovení platného zákona o dani z příjmu, tj. při užití 19% daňové sazby a 

v letech 2021 a 2022 je jako odpočet daně ztráta let minulých dosažená v roce 2020. 

Dále jsem stanovil kumulativní hodnotu čistého zisku pro jednotlivé roky, na základě 

níž jsem odvodil návratnost investice na dobu 4 let a 8 měsíců, jako čas, ve kterém kumulativní 

čistý zisk dosáhne úrovně objemu investovaných prostředků. 

Tabulka č. 14 

  05.2020 06.2020 07.2020 08.2020 09.2020 10.2020 11.2020 12.2020 Rok 2020 

Kč                   

Výstav v hl               

                

cena bez daní               

                    

                    

Tržby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tržby z činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

Náklady 15 000 500 500 500 500 223 419 122 039 215 232 577 691 

                 

Provozní náklady 15 000 500 500 500 500 223 419 122 039 215 232 577 691 

 - nákup surovin         97 978 0 48 989 146 966 

 - nákup materiálu         13 071 0 6 536 19 607 

 - energie          1 854 1 854 1 854 5 563 

 - mzdy          65 000 65 000 65 000 195 000 

 - sociální náklady         22 100 22 100 22 100 66 300 
 - výdaje na 
reklamu         0 10 000 20 000 30 000 

 -odpisy         0 0 0 0 

 -úroky         22 916 22 585 22 253 67 754 

 -nájem             28 000 28 000 
 - ostatní provozní 
náklady 15 000 500 500 500 500 500 500 500 18 500 

                 

                    

Zisk -15 000 -500 -500 -500 -500 -223 419 -122 039 -215 232 -577 691 

Daň z příjmu              0 

                 

Čistý zisk                 -577 691 
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Tabulka 15 

  Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

Kč             

Výstav v hl  0 960 1 000 1 000 1 050 1 050 

              

cena bez daní   4 365 4 365 4 365 4 365 4 365 

             

              

Tržby 0 4 190 157 4 364 747 4 364 747 4 582 984 4 582 984 

Tržby z činnosti 0 4 190 157 4 364 747 4 364 747 4 582 984 4 582 984 

              

Náklady 577 691 2 594 090 2 638 177 2 653 442 2 650 892 2 665 430 

             

Provozní náklady 577 691 2 594 090 2 638 177 2 653 442 2 650 892 2 665 430 

 - nákup surovin 146 966 587 866 634 325 657 160 665 794 689 763 

 - nákup materiálu 19 607 78 428 84 638 87 685 88 864 92 063 

 - energie  5 563 22 253 24 014 24 879 25 215 26 123 

 - mzdy  195 000 780 000 808 080 837 171 867 309 898 532 

 - sociální náklady 66 300 265 200 274 747 284 638 294 885 305 501 

 - výdaje na reklamu 30 000 20 000 20 720 21 466 22 239 23 039 

 -odpisy 0 501 718 501 718 501 718 501 718 501 718 

 -úroky 67 754 240 625 190 135 137 060 81 270 23 092 

 -nájem 28 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 

 - ostatní provozní náklady 18 500 50 000 51 800 53 665 55 597 57 598 

              

Uplatnění ztráty  0 303253 274438 0 0 0 

Zisk -577 691 1 596 067 1 726 569 1 711 305 1 932 092 1 917 554 

Daň z příjmu  0 0 53 610 325 148 367 098 364 335 

              

Čistý zisk -577 691 1 596 067 1 672 959 1 386 157 1 564 995 1 553 219 

Čistý zisk kumulovaný -577 691 1 018 376 2 691 336 4 077 492 5 642 487 7 195 706 

 

 

 Platební bilance ( Cash Flow) 

V návaznosti na stanovené cíle práce byla dále zpracována platební bilance, která 

dokumentuje peněžní toky v horizontu jednotlivých čtvrtletí v roce 2020 a jejich celoroční 

potřeby v letech 2021 a 2022. Smyslem této bilance je ověřit a potvrdit reálnost financování 

investice při přípravě a v prvním období zahájení činnosti minipivovaru. Bilance je uvedena 
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v tabulkách č. 16 a č.17. a je v ní pracováno s příjmy a výdaji na úrovní včetně DPH. Jako plátce 

DPH je uvažováno s odvodem daně z přidané hodnoty, dále musí být odvedena na pivu povinná 

spotřební daně a odvedena daně z příjmu. Při výpočtech se vychází z údajů zjištěných při 

zpracování výhledu tvorby zisku. 

Tabulka č. 16 

Období     15.5.2020 30.06.20 30.09.20 31.12.20 

Kč             

Výstav v hl           

           

cena 1hl vč. SPD + DPH       

Příjem             

           

Počáteční stav 
účtu                    -                 80 850                  80 245          2 440 656     

           

Příjmy           100 000                       -               5 500 000             700 000     
Čerpání úvěru                5 500 000       

Příjmy z činnosti         

Uvolnění zdrojů vlastníkem          100 000                       -                  700 000     

              

           

Výdaje             19 150                    605             3 139 589          2 080 113     

           
S.R.O.                1 000          

Stavební úpravy                   287 500       

Pořízení technologie - záloha              2 836 964            1 702 178     

           

Provozní výdaje              18 150                     605                   15 125               377 935     

 - nákup surovin                    2 244     

 - nákup materiálu                   78 650     

 - energie zálohy                    76 245     

 - mzdy                     60 000     

 - sociální náklady                         -       

 - výdaje na reklamu                   77 917     

 -úroky                    67 754     

 -nájem                          -       

 - ostatní               18 150                     605                   15 125                 15 125     

           

 - spotřební daň                    -                         -                            -                         -       
 - daň z přidané 
hodnoty                    -                         -                            -                         -       

 - daň z příjmu                    -                         -                            -                         -       

 - splácení úvěru                    -                         -                            -                         -       

              

Konečný stav účtu            80 850               80 245             2 440 656          1 060 543     
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Tabulka č. 17 

Období 31.12.21 31.12.22 

Kč     

Výstav v hl                  960                    1 000     

      

cena 1hl vč. SPD + DPH              5 533                    5 533     

příjem        5 312 000              5 533 333     

      

Počáteční stav účtu      1 060 543            1 115 207     

      

Příjmy      5 312 000            5 533 333     
Čerpání úvěru                   -                           -       

Příjmy z činnosti        5 312 000              5 533 333     

Uvolnění zdrojů vlastníkem                   -                           -       

      

      

Výdaje      5 257 336            4 507 775     

      
S.R.O.                   -                           -       

Stavební úpravy                   -                           -       

Pořízení technologie        1 134 786                         -       

      

Provozní výdaje        2 015 706              2 122 094     

 - nákup surovin           711 317                 767 533     

 - nákup materiálu             94 898                 102 412     

 - energie               25 591                  27 617     

 - mzdy            780 000                 808 080     

 - sociální náklady           265 200                 274 747     

 - výdaje na reklamu             23 000                  23 828     

 -úroky                   -                           -       

 -nájem             55 200                  55 200     

 - ostatní             60 500                  62 678     

      

 - spotřební daň           199 680                 208 000     

 - daň z přidané hodnoty           679 636                 950 153     

 - daň z příjmu                   -                           -       

 - anuitní  splácení úvěru        1 227 528              1 227 528     

      

Konečný stav účtu      1 115 207            2 140 766     

 

 Rozhodnutí 

Na základě výsledků získaných výše provedenými výpočty a hodnoceními je možno 

konstatovat, že tento projekt investičního záměru za stanovených podmínek, v daném místě a 

čase a v předpokládané úrovni investičních nákladů lze realizovat. Možnost realizace je 

potvrzena prokázanou úrovní tvorby zisku, reálnými peněžními toky a návratnosti vycházející 

nižší než pět let. Za těchto podmínek je vhodné investiční záměr realizovat. 
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6. Závěr 

 

      Vymezeným cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat podnikatelský záměr realizace 

restauračního minipivovaru včetně ekonomického vyhodnocení a vytvořit tak podklad pro 

rozhodnutí o možnosti realizace podnikatelského záměru. 

       Pro dosažení stanoveného cíle jsem využil standardní postupy externí a interní analýzy, 

provedl jsem analýzu konkurenčního prostředí minipivovarů prostředí metodou Porterovy 

analýzy 5S a zpracoval SWOT analýzu. 

      Na základě výsledku analýz jsem rozhodl o potřebné kapacitě minipivovaru, navrhl výrobní 

sortiment a cenovou úroveň produkce, zvolil technologické zařízení minipivovaru a jeho 

dodavatele. Dále jsem popsal základní podmínky realizace minipivovaru, zpracoval 

harmonogram činnosti a prací pro realizaci investičního záměru, rozpočet investičních nákladů 

a navrhl způsob financování. 

      Pro stanovení optimální velikosti prvotní výroby jsem vypočetl bod zvratu. Pro jeho zjištění 

jsem musel zpracovat kalkulace přímých výrobních nákladů, roční rozpočet nákladů, provést 

jejich klasifikaci z pohledu vztahu k výkonům a zpracovat cenové kalkulace. 

       Pětiletý výhled tvorby zisku, který jsem naplánoval, mně umožnil stanovit návratnost 

hodnoceného záměru realizace minipivovaru s výsledkem čtyři roky a osm měsíců. 

       Pro potvrzení reálnosti profinancování investice a provozních výdajů při zahájení činnosti 

minipivovaru jsem připravil platební bilanci formou naplánování peněžních toků v  prvních 

dvou letech činnosti minipivovaru. 

      V závěru práce jsem na základě zjištěných výsledků doporučil realizaci investičního 

záměru.
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8. Přílohy 

Příloha č. 1 

 

 

MINIPIVOVAR  1 200 hl / rok   
(výrobce  PIVO Praha spol. s r.o.)    

 

 

 

 

 

Minipivovar technologie 

 

Sestava technologického zařízení restauračního minipivovaru o výstavu cca 1 200 hl/rok pro 

dva až tři druhy piva.     

Výroba z klasických surovin, dle požadavků technologa, infuze, dekokce, svrchní kvašení, 

spodní kvašení. 

Rozhodující část technologického vybavení je výrobkem českých strojírenských  firem.   

Nabídka je koncipována tak, aby obslužnost pivovaru byla co nejjednodušší 

 

Základní technické požadavky      

     1. Prostor   

      Plocha :         1000 hl/rok    …………            minimálně  80  m2   

                                                    

      Výška místností:       - varna            - min.  3,0 m   

                                          - ostatní          - min.  2,5 m      

     2. Energie    

        El. energie :  3 x 400 / 230 V, 50 Hz    Celkový instalovaný příkon cca 50 kW 
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+ 

 

  3. Základní suroviny   

       Voda ................................   Spotřeba                 4 - 6  hl/hl piva.   

                                                    Vydatnost zdroje - bez akumulace  - min.  1,0 l.s-1  

                                                                                  -  s akumulací       - min. 0,3 l.s-1 

                                                    Kvalita                 - tvrdost max. 10 on   

                                                    Odpadní voda     -  5-6  hl/hl piva   
                                                                                    BSK5 - 2,5 kg.m-3 

      Slad plzeňský ..................   Spotřeba                  l8 kg/hl   

      Chmel granulovaný ........   Spotřeba               350 g/hl   

      Pivovarské kvasnice .......   Spotřeba                 0,2 l/hl      

 

 

 

Specifikace zařízení 
 

Dvouválcový šrotovník sladu 
 

• výkon:   600 kg / h 

• regulovatelná mlecí štěrbina  

• násypka na slad 

• příkon 2,1 kW 

 

Cena :   50 050 Kč 

 

 

Varna 

  

• Objem vyrážené mladiny  550 l 

• ruční řízení   

• nerezové obložení a klobouky 

• scezování  centrální pomocí čerpadla   

• rmutomladinová pánev s otopem elektro  

• další vybavení – osvětlení, teploměry, potrubní propojení, ovládací skříň 

• dotykový display, PC, automatická regulace teploty, regulace průtoku sladiny 

• kondenzace brýdových par 

• vířivá káď 

• materiál: nerezová ocel  AISI 304   

 

Cena :  1 090 000 Kč  

 

 

 Nádoba na horkou vodu 

 

•  Objem  10  hl 

• elektro ohřev, 6 kW 

• materiál: nerezová ocel AISI 304,  izolace krytá nerezovým plechem 

• stavoznak, přepad 

 

Cena :  89 700 Kč 
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Deskový chladič  

 

• výkon: 10 hl / h 

• celonerezový 

• materiál nerezová ocel AISI 304 

 

       První sekce:  voda     20-80°C   1100 litrů/h 

   mladina 95-25°C   1000 litrů/h 

       druhá sekce: ledová voda    1- 5°C 

   mladina 25 - 7°C 

 

Cena : 103 800 Kč 

 

 

Kvasné kádě 

 
• 3 kusy 

• Využitelný objem 10 hl, celkový 12,5 hl 

• Vnitřní průměr 1400 mm, vnější průměr 1500 mm, výška cca 1 500 mm 

•  izolovaná, chladící duplikátor 

• další vybavení :  dvě výpust  DN 32  

                                   teploměr 

• materiál – nerezová ocel AISI 304 

 

Cena :  79 800 x 3 =  239400  Kč 

 

 

 Ležácké tanky 

 

• 9 kusů 

• Využitelný objem 10 hl, celkový 11 hl 

• Vnitřní průměr 1000 mm, vnější průměr 11000 mm, výška cca 2 200 mm 

•  izolovaný, chladící duplikátory 
•  přetlak 3 Bary 

•  stavoznak cejchovaný výrobcem 

• další vybavení :  výpust  DN 32  

                                   teploměr, sanitační hlavice 

• materiál – nerezová ocel AISI 304 

 

Cena :  131 800 x 9 =  1 186 200  Kč 

 

 

Výčepní  tanky 

 

• 2 kusy 

• Využitelný objem 10 hl, celkový 11 hl 

• Vnitřní průměr 1000 mm, vnější průměr 11000 mm, výška cca 2 200 mm 

•  izolovaný, chladící duplikátory 

•  přetlak 3 Bary 

•  stavoznak cejchovaný výrobcem 
• další vybavení :  výpust  DN 32  

                                   teploměr, sanitační hlavice 

• materiál – nerezová ocel AISI 304 
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Cena :  155 600 x 2 =  311 200  Kč 

 

 

 

 
 

Vzduch 

   

• vzduchový kompresor 9 m3 / h, 6 Bar, s odlučovačem oleje  

• provzdušňovací svíčka v potrubí    

• mikrobiologický vzduchový filtr 10 m3 / h    

• regulátor tlaku 0 – 4 bar 

 

Cena :  62 300 Kč 

 

 

 Chladící zařízení 

 

• pro chlazení druhé sekce deskového chladiče, kádí a tanků 

• chladící výkon  7 kW  

• objem chladícího media 10 hl  

• rozměry: výška:   1.280 mm 
    délka:    2.400 mm 

     šířka:   1.200 mm 

Cena : 312 500  Kč 

 

 

Sanitační nádoba 

 

• 2 kusy 

• objem 4 hl 

• neizolovaná, jedna nádoba s ohřevem 

       materiál: nerezová ocel AISI 304 

     

Cena : 48 600  Kč 

 

 

Laboratorní vybavení    

  
• sacharometr 3 kusy   0-7% 

       Úředně cejchované          6-13% 

                                          10-20% 

• sacharometr 3 kusy   0-7% 

       necejchované                   6-13% 

                                          10-20% 

• teploměr 3 kusy 

 

  Cena :  19 800 Kč 

 

 

Nádoba na kvasnice 

  

• 2 kusy 

• Objem  10 l, s víkem  

• Materiál nerez ocel  AISI 304 

 
Cena :   1 800 Kč 

 

 

Čerpadla 
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• výkon 3-4 m3/h, výtlak 25 – 30 m    

• 3 kusy 

•  materiál: nerezová ocel AISI 304 

 
 

•  pro dopravu horké vody, piva a sanitačních prostředků 

 

Cena :  28 500 Kč 

 

 

Montážní materiál    

  

• potrubí, armatury, izolace 

 

Cena :   270 000 Kč 

 

 

Měření a regulace    

  

• automatická regulace teploty pro   KK,  VT 

• automatická regulace teploty horké vody 
• dálkové zapínání čerpadla na horkou vodu 

• dálkové zapínání čerpadla chlazení 

• montáž M+R 

 

Cena : 285 000  Kč 

 

 

Montáž  

  

• Umístění zařízení  podle projektu 

• Montáž potrubního propojení a armatur 

• Provozní zkoušky zařízení 

•      Výchozí revize TN a zaškolení obsluhy TN 

 

Cena :  380 000 Kč 

 

 
 Projekt, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy 

 

• Projekt pro stavební úpravy a instalace 

• Pomoc při řešení legislativy /daňový sklad, živnost, ČZPI/ 

• Vypracování plánu  HACCP 

• Funkční zkoušky zařízení 

• Sanitace 

• Uvedení do provozu 

• Zaškolení kvalifikované obsluhy na 4 várkách   

 

Cena :  95 000 Kč 
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      Rekapitulace zařízení vč. ceny 

 

Cena představuje náklady na dodávku funkčního celku minipivovaru pro příslušný roční výstav piva.  Cena 

dodávky bude upřesněna podle konkrétních požadavků investora a konečného technického řešení. 

Položka Počet ks 
jednotková 
cena 

celková cena 
Kč 

1. Šrotovník 1 50050 50 050 

2. Varna 1 1 090 000 1 090 000 

3. Nádoba na horkou  vodu 1 89 700 89 700 

4. Chladič 1 103 800 103 800 

5. Kvasná káď 10 hl 3 79 800 239 400 

6. Ležácký tank 10 hl 9 131 800 1 186 200 

7. Výčepní tank 10 hl 2 155 600 311 200 

8. Vzduchový kompresor 1 62 300 62 300 

9. Výrobník ledové vody 1 312 500 312 500 

10. Sanitační nádoby 2 24 300 48 600 

11. Laboratorní vybavení 1 19 800 19 800 

12. Nádoba na kvasnice 2 900 1 800 

13. Čerpadla 3 9 500 28 500 

14. Montážní materiál 1 270 000 270 000 

15. Měření a regulace 1 285 000 285 000 

16. Montáž 1 380 000 380 000 

17. Engineering 1 95 000 95 000 

        

Celkem     4 573 850 

 

Celková cena  bez DPH :  4 573 850  Kč 

Další nezahrnuté náklady :  

                -      doprava zařízení, montérů a technologa 

                -      ubytování montérů a technologa 

- Mechanizace pro složení a nastěhování zařízení, vysokozdvižný vozík, jeřáb  

 

Předpokládaná cena služeb bez DPH :  360 000 Kč 

 

CELKOVÁ CENA MINIPIVOVARU BEZ DPH:    4 933 850  Kč 
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 Dodací lhůta 

Dodací lhůta je 3-5 měsíců od zaplacení zálohy, dle vytížení výroby 

Platební podmínky 

50 %  do 14 dnů po podepsání kontraktu 

             30 %  po uvedení do zkušebního  provozu  

             20 %  do 45 dnů po zahájení plného provozu    

 

Garance 

12 měsíců od uvedení do provozu, na nádoby 60 měsíc
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Příloha č. 2 

 

 

15.5.2020 15.6.2020 15.7.2020 15.8.2020 30.8.2020 30.9.2020 15.10.2020 30.11.2020 31.12.2020 14.2.2021

Založení s.r.o.           x

Investiční záměr ------------------------x

Podpis kontraktu ---------x

Platba 1. zálohy ---------x

Stavební úpravy ---------x

Pořízení a usazení technologie ----------------------------------x

Nástup zaměstnanců ---------x

Platba 2. zálohy ---------x

Nákup vstupních surovin ---------x

Zkušební provoz ----------x

Čerpání úvěru ----------x

Doplatek ---------x

Plný provoz ---------x
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Příloha č. 3

 

Výpočty spotřeby materiálu - detail

množství hl. vyrobených na varně 1200 100 500 250 200 150

THN kg/hl spotřeba celkem v technických jednotkách

druh piva

9% 

pomerančo

vé pivo

11,5 %  

světlý 

ležák 

Zubřík

12,5 % 

Hořký 

speciál

13 % 

tmavý 

speciál

16 % 

Extra silný 

speciál Celkem kg

9% 

pomerančov

é pivo

11,5 %  světlý 

ležák Zubřík

12,5 % Hořký 

speciál

13 % tmavý 

speciál

16 % Extra 

silný speciál

surovina 58,0 109,8 234,7 162,3 221,6 184 690 5 795 54 890 58 663 32 456 33 246

slad celkem 7,3 15,3 15,2 16,0 18,5 18139 727 7660 3790 3190 2772

       český 7,3 15,3 15,1 7,3 18,4 16 360 725 7 650 3 775 1 450 2 760

bavorský 5,5 1 100 0 0 0 1 100 0

       karamel 2,3 460 0 0 0 460 0

       barevný 0,0 0,0 0,1 0,9 0,1 219 2 10 15 180 12

cukr rafinovaný 1,9 2,7 3,3 1 511 0 0 473 546 492

sirup pomeranč 6,2 620 620

chmel granulovaný celkem 33,7 71,8 179,0 34,9 170,1 116 479 3 367 35 875 44 750 6 972 25 515

           granul. aromatický/Ž 179,0 33,2 170,1 76 905 0 0 44 750 6 640 25 515

           granul. aromatický/T 27,2 58,1 31 749 2 724 29 025

           granul. hořký Premiant 6,4 13,7 1,7 7 825 643 6 850 332

chmel celkem 10,5 22,4 38,3 108,4 29,5 47 941 1 051 11 205 9 575 21 688 4 422

           Herkules 1,3 2,7 2,7 2,8 2,9 3 180 129 1 370 675 568 438

           Sládek 35,6 35,6 26,6 20 004 0 0 8 900 7 120 3 984

           Harmonie 4,2 8,9 70,0 18 856 416 4 440 14 000

           Sybilla 5,1 10,8 5 901 506 5 395

kvasnice 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 360 30 150 75 60 45

THN g/hl spotřeba celkem v technických jednotkách

polyclar 1,5 2 3 3 3 2 950 150 1 000 750 600 450

stabifix 20 30 40 50 50 44 500 2 000 15 000 10 000 10 000 7 500
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spotřeba na 1 hl v Kč spotřeba celkem v Kč

jednot.c

ena 

surovin 

v Kč

9% 

pomerančo

vé pivo

11,5 %  

světlý 

ležák 

Zubřík

12,5 % 

Hořký 

speciál

13 % 

tmavý 

speciál

16 % 

Extra silný 

speciál Celkem Kč

9% 

pomerančov

é pivo

11,5 %  světlý 

ležák Zubřík

12,5 % Hořký 

speciál

13 % tmavý 

speciál

16 % Extra 

silný speciál

surovina celkem 573,3 500,3 857,6 697,8 852,5 701 486 57329 250164 214406 139554 127874

slad celkem 67,8 142,6 141,5 186,4 172,5 176 631 6778 71320 35370 37285 25878

       český 9,30 67,4 142,3 140,4 67,4 171,1 152 148 6743 71145 35108 13485 25668

bavorský 12,50 68,8 13 750 13750

       karamel 15,00 34,5 6 900 6900

       barevný 17,50 0,4 0,4 1,1 15,8 1,4 3 833 35 175 263 3150 210

cukr rafinovaný 10,50 19,8 28,7 34,4 15 860 4961 5733 5166

sirup pomeranč 48,20 298,8 29 884 29884

chmel granulovaný celkem 102,1 217,7 519,1 102,3 493,3 343 267 10214 108833 129775 20451 73994

           granul. aromatický/Ž 2,90 519,1 96,3 493,3 223 025 129775 19256 73994

           granul. aromatický/T 2,90 79,0 168,3 92 072 7900 84173

           granul. hořký Premiant 3,60 23,1 49,3 6,0 28 170 2315 24660 1195

chmel celkem 31,3 66,8 104,0 307,2 79,0 135 845 3133 33411 26000 61445 11856

           Herkules 1,60 2,1 4,4 4,3 4,5 4,7 5 088 206 2192 1080 909 701

           Sládek 2,80 99,7 99,7 74,4 56 011 24920 19936 11155

           Harmonie 2,90 12,1 25,8 203,0 54 682 1206 12876 40600

           Sybilla 3,40 17,2 36,7 20 063 1720 18343

kvasnice 244,00 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 87 840 7320 36600 18300 14640 10980

spotřeba na 1 hl v Kč Celkem Kč spotřeba celkem v Kč

5,00 6,90 10,00 10,70 10,70 10 195 500 3450 2500 2140 1605

polyclar 2,40 3,60 4,80 7,20 7,20 7,20 7 080 360 2400 1800 1440 1080

stabifix 0,07 1,40 2,10 2,80 3,50 3,50 3 115 140 1050 700 700 525
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Příloha č. 4
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