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ABSTRAKT 

 

Podstatou této bakalářské práce je zpracování návrhu podnikatelského záměru rozvoje 

firmy. První část práce je zaměřena na teoretický úvod do problematiky, základní 

pojmy, informace a metody. Druhá část se zabývá stávajícím stavem firmy, jeho 

analýzou a zhodnocením finančního zdraví společnosti. Poslední část pak obsahuje 

zhodnocení projektu z hlediska realizovatelnosti a vlastní návrhy na zlepšení finanční 

situace firmy pomocí vypracovaného podnikatelského plánu. 

 

ABSTRACT 

 

This Bachelor‘s thesis deals with an entrepreneurial intention of business development 

processing. The first part is focused on a theoretical introduction, basic terms, 

information and methods. The second part deals with a current situation of company, an 

analysis of the current situation and also with assessment of company’s financial health. 

The last part consists of project feasibility assessment and my own suggestions to 

improve company‘s financial position by using the new business plan.  
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ÚVOD 
 

Mnoho podnikatelů, ať už drobných, malých, středních či velkých, řeší otázku, jak 

zlepšit svoji finanční situaci. V současném tržním prostředí plném dynamických změn, 

je existence a rozvoj firmy přímo závislá na iniciativě a kreativitě jejího managementu. 

Významným nástrojem pro minimalizaci rizik se pak stává podnikatelský záměr. 

Podnikatelský záměr patří do kategorie podnikových plánů a podnik si jím stanovuje 

směr své strategie a dalšího rozvoje. Právě podnikatelský plán se stává nezbytnou 

součástí podnikového řízení, neboť žádný plán není možné stanovit se 100% 

spolehlivostí.  

 

Plánování je soustavná systematická činnost, na základě které podnik modeluje svůj 

budoucí vývoj současnosti. Kvalitně a precizně zpracovaný podnikatelský záměr se pak 

stává konkurenční výhodou zásadního významu. Podnikatelský plán tak není pouze 

dogmaticky stanoveným směrem vývoje podniku. Charakteristickou vlastností je pro 

něj jeho variantnost, která předpokládá různé odchylky v čase od plánovaného vývoje a 

umožňuje tak na tyto odchylky pružně reagovat. 

 

Úspěšné podniky plánují na různých úrovních a také používají různé druhy plánů. Na 

trh přichází stále více nových firem, proto je nutné hledat nové a odlišné příležitosti, na 

které by se podnik mohl zaměřit. Úspěšná realizace podnikatelského plánu pak může 

pomoci vytvořit nová pracovní místa, zlepšit finanční situaci podniku a zajistit růst jeho 

tržní hodnoty.  

 

Tématem mé bakalářské práce je návrh podnikatelského záměru pro Zemědělské 

obchodní družstvo Opatovec. Společnost má širokou oblast předmětu činnosti – od 

chovu skotu, přes pěstování a prodej obilovin, brambor, řepky a hrachu, až k prodeji 

zámkové dlažby. Projekt vypracuji na základě finanční analýzy, SWOT analýzy, 

analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a SLEPTE analýzy. 

 

 

 



11 
 

CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 

Cílem mé bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro společnost 

Zemědělské obchodní družstvo Opatovec. Pro jeho vytvoření bude zapotřebí zmapovat 

současnou situaci, ve které se společnost nachází, vymezit její problémy a možnosti a 

následně navrhnout možná řešení či opatření. V první, teoretické části, uplatňuji znalosti 

nabyté z odborné literatury a dosavadního studia. Finanční a ekonomickou situaci 

podniku posoudím pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a dále provedu 

analýzu vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Na základě teoretických poznatků, 

výsledků finanční analýzy a dalších provedených analýz, stanovím cíle podniku a 

připravím, ve druhé části mé práce, podnikatelský plán pro jeho další rozvoj. 

Výsledkem bude nový záměr, zobrazující potenciální úspěšnost na současném trhu a 

také rizika spojená s realizací tohoto plánu. 

 

Pro analýzu vnějšího prostředí podniku ve své práci uplatním Porterův model pěti 

konkurenčních sil a SLEPTE analýzu. Pro analýzu vnitřního prostředí provedu analýzu 

finanční a analýzu 7S. Na základě získaných výsledků sestavím analýzu SWOT, která 

mi bude hlavním vodítkem pro stanovení cílů a také návrhů, jak těchto cílů co 

nejefektivněji dosáhnout. Jako podklad pro zpracování zmíněných analýz mi poslouží 

účetní výkazy podniku, a to rozvaha, výkaz zisku a ztráty a dále informace získané 

přímo od společnosti. Pro úspěšný start každého projektu je nezbytné zajištění 

dostatečné marketingové podpory, která by měla oslovit co největší množství 

potenciálních zákazníků. Jednou z významných částí mé práce tedy bude aplikace 

marketingového mixu.  

 

Výše uvedených hlavních cílů zpracování podnikatelského plánu bude dosaženo pomocí 

dílčích cílů. Tím nejpodstatnějším z nich bude vyčíslení kalkulace finanční náročnosti 

projektu a následně jeho zhodnocení. Důležitým kritériem bude stanovení ceny za 

danou službu tak, aby byla přijatelná pro zákazníky a zároveň projekt nebyl ztrátový. 

Dalším dílčím cílem bude provedení predikce budoucího vývoje nového projektu 

v realistické, optimistické a pesimistické variantě. Následně zhodnotím rizika projektu a 

stanovím návrhy na opatření.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

 

V následující kapitole uvádím základní informace, které mi poslouží jako podklad 

při sestavování podnikatelského plánu. Nejprve charakterizuji samotný proces 

plánování a poté přejdu k charakteristice podnikatelských plánů a specifikaci požadavků 

pro jejich sestavení. Za významný bod považuji uvedení právních forem podnikání a 

porovnání rozdílů u obchodních společností, vzniklých na základě nabytí účinnosti 

nového Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Při sestavování 

podnikatelských plánů je rovněž důležité zvážit, zda bude pro podnikatele výhodnější 

založit nový podnik či koupit a dále rozvíjet podnik již existující. Poslední část této 

kapitoly bude věnována analýzám. Ty je nutné provést z důvodu zhodnocení finančního 

zdraví podniku a posouzení, zda je podnik vůbec schopen další investice, aniž by tím 

byla ohrožena jeho existence. 

 

1.1  PLÁNOVÁNÍ 

 

Plánování obecně je spojeno s podnikáním ve všech jeho stádiích. Je zapotřebí od tzv. 

startu podniku, v průběhu jeho života i při poklesu či jeho prodeji.  

Plánovací proces se skládá ze tří fází:  

 

1. Porozumění, kde se nacházíme 

- Jde o porozumění vlastní konkurenční výhodě. Srovnání produktů či služeb z hlediska 

zákazníků s konkurenčními produkty a službami. Analyzování příležitostí a hrozeb, 

silných a slabých stránek podniku a podnikatele samotného (1).  

 

2. Rozhodnutí, kam chceme směřovat 

 - Stanovení cílů podnikatele a vytvoření měřítek, která budou signalizovat 

dosažení cílů (1).  

 

3. Plánování, jak se tam dostaneme 

 - Vytvoření strategií, jak cílů dosáhnout (1).  
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Celý plánovací proces vychází z cílů podniku a osobních cílů podnikatele. Je vhodné, 

když dochází k prolnutí obou těchto cílů. Dalším aspektem je analýza vnitřního a 

vnějšího prostředí, která podává reálné ohodnocení možností vstupu na trh. Informace 

z výše zmíněných analýz jsou nutné pro stanovení cílů podniku a pro hodnocení analýzy 

zákazníků. Marketingový plán je nutné v závěru rozpracovat do detailního rozpočtu. 

Důležité je také si uvědomit omezenost podnikových cílů existujícími reálnými zdroji 

(1). 

 

1.2  PODNIKATELSKÉ PLÁNY 

 

Podnikatelské plány vedou podnikatele k systematickému a detailnímu uvažování o 

budoucnosti jeho podnikání. To vede k volbě a zhodnocení variant, které se nabízejí.  

Podnikatelský plán je částí procesu plánování v podniku. Je to dokument sloužící nejen 

pro majitele podniku a jeho manažery, ale i pro externí investory. Umožňuje porovnat 

podnikatelské plány se skutečností a pomáhá plánovat výdaje. Právě majitelé podniků 

se soustředí především na plánování budoucnosti jejich podnikání. Manažeři, zapojeni 

do přípravy podnikatelských plánů, jsou zároveň uživateli a příjemci výhod těchto 

plánů. Investoři usilují o to, aby svůj investovaný kapitál získali zpět s uspokojivým 

ziskem.  Zajímají se tedy především o to, co podnikatel dělá, co nabízí a co potřebuje. 

Podnikatelé se proto za pomocí jejich podnikatelských plánů snaží přesvědčit investory, 

banky a ostatní věřitele o tom, že projekt je reálný a finanční prostředky se jim i 

s patřičným ziskem navrátí (1,2),(3). 

 

Výhodou podnikatelského plánu je jeho pružnost, díky níž jej lze přizpůsobit 

průběžnému vývoji, novým příležitostem a problémům. Součástí podnikatelských plánů 

mohou být: marketingové plány, výrobní plány, organizační plány, finanční plány, 

plány řízení kvality, plány výzkumu a vývoje či počítačové plány. Z časového hlediska 

lze podnikatelské plány rozdělit, na: krátkodobé (operativní), střednědobé (taktické) a 

dlouhodobé (strategie) (1). 
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Obsah podnikatelského plánu není závazně stanoven, protože každý investor nebo 

banka mají rozdílné požadavky na jeho rozsah a strukturu. Mezi základní body 

podnikatelského plánu patří:  

 

1. Titulní list 

- Na titulním listu nalezneme obchodní název a logo firmy (v případě, že jde o již 

existující firmu), sídlo, název podnikatelského plánu, jméno autora, klíčových 

osob a zakladatelů, kontakty, způsob financování podniku a jeho struktura, 

datum založení společnosti a stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. 

V této části dokumentu je vhodné uvést prohlášení o důvěrnosti obsažených 

informací a o zákazu jakékoliv reprodukce či kopírování (2). 

2. Obsah 

- Obsah by měl být krátký a stručný, aby bylo možné co nejrychleji vyhledat 

konkrétní informaci (2). 

 

3. Úvod dokumentu 

- Úvod má posloužit k tomu, aby se předešlo nedorozumění mezi autorem a 

čtenářem ohledně účelu, rozsahu a podrobnosti podnikatelského plánu. Je 

vhodné v této části uvést zda jde o úplnou či zkrácenou verzi a pro koho je 

podnikatelský plán napsán (např. pro potenciálního investora) (2). 

 

4. Exekutivní souhrn 

- Tato část dokumentu je věnována popisu jeho obsahu, proto se zpracovává až po 

jeho sestavení. Jde o stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského 

plánu. Je-li podnikatelský plán zpracován pro investora, je úlohou této části 

podnítit zájem potenciálních investorů (1). 

 

5. Popis podnikatelské příležitosti 

- Tento krok objasňuje záměr naší podnikatelské příležitosti (např. nalezení 

mezery na trhu či objev nového technického principu). Je třeba uvést koncové 

uživatele daného výrobku či služby a kalkulaci tržeb a zisku. Je třeba také 

zohlednit současné možnosti zákazníků a přínos našeho produktu či služby. 
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V této části dokumentu tedy nalezneme popis produktu (výrobku či služby), jeho 

konkurenční výhodu a užitek pro zákazníka (4). 

 

6. Cíle firmy a vlastníků 

- Zde je třeba zmínit historii a podrobný popis podniku (pouze však fakta, která 

jsou doložitelná). Dále pod tímto bodem nalezneme definování strategie 

podniku, cíle a cesty k jejich dosažení. Stanovené cíle podniku by měly být 

SMART = specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované.  

U vlastníků a klíčových osobností podniku je dobré uvést, jaká bude jejich role 

ve firmě při jejím založení a růstu a jak se tato role bude měnit v období 

dosažení velikosti střední či velké firmy. Velká důležitost je přikládána 

organizační struktuře podniku. Je třeba uvést počet zaměstnanců firmy, jejich 

kvalifikaci a případně věkové složení (1,4). 

 

7. Analýza trhu a konkurenčního prostředí 

- Jde o nalezení a analýzu trhu, jež bude mít zájem o nové produkty či inovace 

stávajících produktů. Je důležité analyzovat jak trh cílový, tak i celkový. Na 

základě těchto analýz jsou navrženy možnosti uplatnění na takovémto trhu. 

Zakladatelé firem si často neuvědomují fakt, že jeden problém lze vyřešit více 

způsoby, a tudíž se často domnívají, že přicházejí na trh s novými, převratnými 

produkty. Proto je důležité důkladně analyzovat konkurenci a to i takových 

firem, jež nepředstavují konkurenci nyní, ale mohly by jí být v budoucnu. Na 

základě vyhodnocení silných a slabých stránek konkurenčních podniků zjistíme 

jejich konkurenční výhody (4). 

 

8. Marketingový plán 

- Marketingový plán je jedna z nejdůležitějších součástí zajištění úspěchu 

podniku. Cílem je dosáhnout vnímání produktu v podvědomí zákazníků a 

odlišení se od konkurence na daném trhu. Proto je příhodné analyzovat a zvolit 

konkurenční výhody produktu a následně se rozhodnout, pomocí 

marketingového mixu, pro efektivní způsob její propagace (1,4). 
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9. Realizační projektový plán 

- Tato část obsahuje všechny aktivity, které musí být provedeny v souvislosti 

s realizací podnikatelského plánu a také cíle a termíny dosažení těchto cílů (4). 

 

10. Finanční plán 

- Finanční plán určuje potřebný objem investic a prokazuje reálnost 

podnikatelského záměru z ekonomického hlediska. Jeho výstupem jsou zejména: 

plán nákladů, plán výnosů, plán peněžních toků, plánovaná rozvaha, finanční 

analýza, plán financování a jiné (4). 

 

11. Analýza rizik 

- Tento krok zobrazuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti projektu pomocí 

SWOT analýzy. Je třeba zohlednit všechna rizika, která mohou nastat např. 

z reakce konkurence nebo slabých stránek marketingu, aby v případě, že 

nastanou, podnik byl schopen těmto rizikům čelit (4,1). 

 

12. Přílohy 

- V této části jsou uvedeny informativní materiály, které se nezačleňují do textu 

podnikatelského plánu. (1) 

 

1.3  POŽADAVKY NA PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 

 

Zpracovaný podnikatelský záměr by měl splňovat následující požadavky: 

 

- Být stručný a přehledný – rozsah by neměl přesáhnout 50 stran textu 

- Být jednoduchý – srozumitelný pro bankéře a investory, tudíž se doporučuje 

vynechat technické a technologické detaily 

- Poukazovat na výhody produktu či služby pro zákazníka 

- Zaměřit se na budoucnost – vystižení trendů, zpracování prognóz a jejich 

následné využití k vytyčení cílů, kterých má být dosaženo 

- Být realistický a věrohodný 
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- Uvažovat slabiny a rizika projektu – pro zvýšení důvěryhodnosti a přesvědčení 

investorů o existenci plánů korekčních opatření 

- Upozornit na silné stránky firmy a konkurenční výhody projektu 

- Prokázat schopnost firmy splácet úroky a splátky – v případě, že firma 

k financování projektu použije bankovní úvěr 

- Prokázat zhodnocení kapitálu potenciálním investorům 

- Být kvalitně zpracován i z formálního hlediska 

 

Ani vysoká kvalita zpracování podnikatelského záměru však nezaručuje jeho úspěšnost, 

protože jde stále o rizikový projekt. Kvalita přípravy projektu se však projeví tím, že: 

- Zvyšuje naději úspěchu jednotlivých projektů, čímž zlepšuje hospodářské 

výsledky firmy z dlouhodobého hlediska.  

- Snižuje nebezpečí neúspěchu projektů, které by vážně ohrozily finanční stabilitu 

firmy či její existenci (5). 

 

1.4  PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ 

 

Budoucí podnikatel by si měl nejprve vytyčit a definovat cíl svého podnikání a poté 

hledat cestu k jeho dosažení. Každá volba ponese své výhody a nevýhody, práva a 

povinnosti. Tudíž je potřeba, aby je budoucí podnikatel zvážil a poté si vybral takovou 

formu podnikání, která bude nejlépe vyhovovat právě jeho potřebám (6). 

 

Obchodní zákoník definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (7). 
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1.4.1 PODNIKÁNÍ OSOB FYZICKÝCH 

 

Živnost 

- Živnostenské podnikání lze definovat stejně, jako podnikání obecně. Je to tedy 

soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

zodpovědnost, za účelem dosažení zisku. Vymezení živnostenského podnikání je ale 

užší. Rozdíl mezi podnikáním obecně a podnikáním živnostenským je v tom, že 

živnostenské se řídí živnostenským zákonem. Zákon se vztahuje na osoby fyzické i 

právnické.  Živnostenský zákon přesně vymezuje podmínky toho, co se za 

živnostenské podnikání považuje a co ne. V paragrafu 3 živnostenského zákona jsou 

vymezeny činnosti, které splňují podmínky živnostenského podnikání, ale za živnost 

považovány nejsou. Jde např. o činnost advokátů, daňových poradců, lékařů a 

dalších. Pro provozování živnosti je nutné splnit příslušné podmínky, které jsou 

stanovené v závislosti na druhu živnosti (např. odborná nebo jiná způsobilost). 

Obecnými podmínkami pro provozování živnosti je: dosažení 18 let věku, 

způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost (8, 9). 

 
Obrázek 1: Rozdělení živností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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• Živnosti ohlašovací 

- Živnosti ohlašovací mohou být provozovány na základě ohlášení 

živnostenskému úřadu. Splňuje-li žadatel zákonem stanovené podmínky, 

živnostenský úřad provede do 5 dnů ode dne doručení ohlášení zápis do 

živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis, který slouží jako doklad o 

oprávnění provozování živnosti. Živnostenské oprávnění (při splnění zákonných 

podmínek) vzniká již okamžikem ohlášení, nikoliv až zápisem do 

živnostenského rejstříku. Ohlašovací živnosti jsou dále rozděleny do 3 skupin: 

řemeslné, vázané a volné. Pro volné živnosti není vyžadována odborná 

způsobilost, pro zbylé dvě je odborná způsobilost podmínkou (9). 

 

• Živnosti řemeslné 

- Řemeslné živnosti jsou vyjmenované v příloze č. 1, zákona o živnostenském 

podnikání. Jde např. o pekařství, zednictví, zlatnictví, malířství, holičství, 

kadeřnictví, hodinářství a další. Pro tyto činnosti je nezbytně nutná určitá 

odborná způsobilost (9). 

 

• Živnosti vázané 

- Vázané živnosti jsou uvedené v příloze č. 2, zákona o živnostenském podnikání. 

Jde např. o oční optiku, geologické práce, provozování autoškoly či provozování 

solárií. Pro tyto činnosti je rovněž nutné splnění podmínky odborné způsobilosti 

(9). 

 

• Živnosti volné 

- Živnosti volné jsou uvedené v příloze č. 4, zákona o živnostenském podnikání. 

Jde např. o chov zvířat a jejich výcvik, velkoobchod a maloobchod, fotografické 

služby a další. Živnosti volné opravňují k výkonu činností, pro jejichž 

provozování není nutná odborná ani jiná způsobilost, postačuje pouze 

živnostenské oprávnění, k jehož získání je nutné pouze splnění všeobecných 

podmínek (9).  
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• Živnosti koncesované 

- Koncesovaná živnost může být provozována po udělení zvláštního oprávnění k 

podnikání, které se nazývá koncese. Je-li koncese udělena, živnostenský úřad 

provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o udělení koncese. Až po zápisu do živnostenského rejstříku vzniká 

oprávnění k provozování koncesované živnosti. Koncesované živnosti jsou 

uvedené v příloze č. 3, zákona o živnostenském podnikání. Jde např. o 

provozování pyrotechnického výzkumu, provozování pohřební služby, 

provádění veřejných dražeb, ostrahu majetku a osob, provozování střelnic a 

výuka a výcvik ve střelbě se zbraní a další. K provozování koncesované živnosti 

je nutné nejenom splnění všeobecných podmínek, ale zejména prokázání 

odborné způsobilosti k vykonávání dané činnosti (9).   
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1.4.2 PODNIKÁNÍ OSOB PRÁVNICKÝCH – OBCHODNÍ KORPORACE 
Tabulka 1: Obchodní společnosti do roku 2014 

Podmínky platné do roku 

2014 

akciová 
společnost 

společnost s 
ručením 

omezeným  

veřejná 
obchodní 
společnost 

komanditní 
společnost 

družstvo 

minimální počet 
zakladatelů 

1 fyzická nebo 1 
právnická osoba 

1 fyzická nebo 
1 právnická 

osoba 

min. 2 osoby 
(fyzické nebo 

právnické) 
2 fyzické osoby 

5 fyzických 
nebo 2 

právnické osoby 
maximální počet 

společníků/akcionářů 
neomezeno 50 neomezeno neomezeno neomezeno 

minimální výše zákl. 
kapitálu 

2 000 000 Kč 
(bez veřejného 

upisování),  
20 000 000 Kč (s 

veřejnou 
nabídkou akcií) 

200 000 Kč není tvořen 5 000 Kč 50 000 Kč 

minimální vklad 1 
osoby 

hodnota 1 akcie 20 000 Kč není určen 
5000 Kč 

(komanditista) 
není určen 

maximální vklad neomezen neomezen neomezen neomezen neomezen 

rozsah splacení vkladu 
při vzniku 

30% jmenovité 
hodnoty akcií + 

emisní ážio 

30% z každého 
vkladu, min.  
100 000 Kč 

- 
určuje spol. 

smlouva 
min. polovina 
zákl. kapitálu 

doba splacení vkladu 
nejvýše do 1 roku 

od vzniku 
nejvýše do 5 let 

od vzniku 
- 

určuje spol. 
smlouva 

určují stanovy 

ručení 
společníků/akcionářů 
za závazky společnosti 

neručí 

společně a 
nerozdílně do 

výše 
nesplacených 
vkladů všech 
společníků 

celým 
majetkem 

komplementář 
ručí celým 
majetkem, 

komanditista 
ručí do výše 

nesplaceného 
vkladu 

neručí 

ručení společnosti celým majetkem 
do výše 

základního 
kapitálu 

celým 
majetkem 

celým 
majetkem 

celým majetkem 

nejvyšší orgán valná hromada valná hromada společníci společníci členská schůze 

statutární orgán představenstvo jednatelé společníci komplementáři 

představenstvo 
(u družstva, 

které má méně, 
než 50 členů 

předseda) 

kontrolní orgán 
dozorčí rada - 

povinná 
dozorčí rada - 

nepovinná 
- komanditisté 

kontrolní 
komise - 

povinná; u 
družstev 

majících méně, 
než 50 členů 
nepovinná 

zakladatelský 
dokument 

zakladatelská 
smlouva nebo 
zakladatelská 

listina 

společenská 
smlouva nebo 
zakladatelská 

listina 

společenská 
smlouva 

společenská 
smlouva 

stanovy 

povinnost a výše rezerv 

rezervní fond ze 
zisku, min. 20% 
čistého zisku, 

max.10% hodnoty 
zákl. kap. 

rezervní fond 
ze zisku, výši 

určí spol. 
smlouva, min. 

10% zisku 

rezervní fond 
se nemusí 
vytvářet 

rezervní fond se 
nemusí vytvářet 

rezervní fond se 
nemusí vytvářet 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (10,7)) 
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Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Obchodními 

společnostmi jsou: akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná 

obchodní společnost, komanditní společnost, evropská společnost a evropské 

hospodářské zájmové sdružení. Družstvy se rozumí družstvo a evropská družstevní 

společnost (11).  

 

Kapitálové společnosti 

- Povinností společníků kapitálových společností není osobní účast na podnikání, ale 

vklad do základního kapitálu společnosti (odtud název kapitálové). Nejrozšířenější 

formy společenského podnikání v ČR jsou akciová společnost a společnost s 

ručením omezeným (přestože nese některé prvky osobní společnosti) (12,13). 

 

• Akciová společnost (a.s.) 

- Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře (majitele akcie) 

jako společníka podílet se na řízení a zisku společnosti a na likvidačním zůstatku 

v případě jejího zániku. Základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na 

určitý počet akcií o určité nominální hodnotě. Do roku 2014 byl základní kapitál 

akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií 20 000 000 Kč. U společnosti 

založené bez veřejné nabídky akcií, byla výše základního kapitálu stanovena 

minimálně na 2 000 000 Kč. Zákon č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích 

upouští od založení a.s. na základě veřejné nabídky akcií. Výše základního 

kapitálu 2 000 000 Kč zůstává i nadále neměnná. Další významnou změnou je 

systém vnitřního uspořádání a řízení společnosti na monistický a dualistický. 

Firma společnosti musí být označena jako "akciová společnost," "akc. spol." 

nebo "a.s." Akciová společnost je právní formou kapitálové společnosti bez 

prvků společnosti osobní (7,11).  

 

• Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

- Společnost s ručením omezeným je nejběžnějším typem obchodní společnosti v 

ČR. Do roku 2014 činila minimální částka základního kapitálu 200 000 Kč a 

každý společník se na něm mohl zúčastnit pouze jedním vkladem, jehož 

minimální výše byla 20 000 Kč. Od roku 2014, dle Zákona č. 90/2012 Sb., o 
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obchodních korporacích, minimální částka základního kapitálu společnosti 

s ručením omezeným, činí 1 Kč (neurčí-li společenská smlouva jinak). 

Společnost vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku. Základní kapitál je 

majetkem společnosti a ta s ním může volně disponovat - např. nakoupit 

vybavení kanceláří. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení 

"společnost s ručením omezeným," "spol. s r.o." nebo "s.r.o.", nesmí být 

zaměnitelná s jinou firmou nebo působit klamavě. Společnost s ručením 

omezeným nesla do roku 2014 některé prvky osobních společností, např.: 

maximální počet 50 společníků či ručení společníků za závazky společnosti 

společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků. 

Od roku 2014 je maximální počet společníků neomezený. Jednatelé mohou ručit 

celým svým majetkem, prokáže-li se, že nejednali s péčí řádného hospodáře. 

Společnost ručí za své závazky celým majetkem. Další změnou je v s.r.o. 

možnost vydání „kmenového listu,“ což je cenný papír, který představuje podíl 

společníka ve společnosti (14,12),(11).  

 

Osobní společnosti  

- Osobní společnosti předpokládají osobní účast společníků na činnosti firmy. Od 

roku 2014 mohou být osobní společnosti založeny nejenom za účelem podnikání, 

ale také za účelem správy vlastního majetku. Představiteli osobních společností jsou 

veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (přestože nese některé prvky 

společností kapitálových) (15,11),(16). 

 

• Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) 

- Veřejná obchodní společnost musí být založena minimálně 2 osobami, které tak 

podnikají pod společnou firmou a za závazky společnosti ručí společně a 

nerozdílně celým svým majetkem. Firma veřejné obchodní společnosti musí být 

označena jako "veř. obch. spol." nebo "v.o.s." Pokud firma obsahuje jméno 

některého ze společníků, stačí dodatek "a spol." Výše základního kapitálu není 

stanovena. Do roku 2014 mohl společník do společnosti vložit více vkladů, jež 

se sčítaly. Novou možností splnění vkladové povinnosti společníka je provedení 
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práce či poskytnutí služby. Zisk je rozdělován mezi společníky rovným dílem, 

zjištěnou ztrátu nesou společníci rovněž rovným dílem (7,11).  

 

• Komanditní společnost (k.s.) 

- Komanditní společnost bývala svým charakterem něco mezi veřejnou obchodní 

společností a společností s ručením omezeným. Nesla některé prvky společností 

kapitálových. Šlo např. o: povinné složení základního kapitálu či kombinaci 

prvků osobního ručení komplementářů za závazky společnosti celým majetkem 

a ručení komanditistů pouze do výše nesplaceného podílu na základním kapitálu 

(byl-li splacen, neručí vůbec). O obchodní vedení společnosti se tedy starali 

komplementáři. Jednou z významných změn, ke kterým od roku 2014 u 

komanditních společností došlo, je zrušení minimální výše základního kapitálu 

(17,11).  

 

Družstva 

- Družstvo společenství neomezeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo 

zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Do roku 

2014 bylo jednou z podmínek založení družstva minimálně 5 fyzických anebo 2 

právnické osoby. V současné době stačí pro založení družstva pouze 3 osoby. 

Minimální výše základního kapitálu činila 50 000 Kč a každý z členů družstva se na 

něm mohl podílet libovolnou částkou - členským vkladem. Po rekodifikaci 

obchodního zákoníku již není minimální výše základního kapitálu stanovena. 

Členové družstva za jeho závazky neručí. Družstvo vzniká dnem zápisu do 

obchodního rejstříku. Firma družstva musí být označena názvem "družstvo" (7,11).
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Tabulka 2: Obchodní společnosti od roku 2014 

Podmínky platné od roku 
2014  

akciová 
společnost 

společnost s 
ručením 

omezeným  

veřejná 
obchodní 
společnost 

komanditní 
společnost 

družstvo 

minimální počet 
zakladatelů 

1 fyzická nebo 1 
právnická osoba 

1 fyzická nebo 
1 právnická 

osoba 

min. 2 
osoby 

(fyzické 
nebo 

právnické) 

2 osoby 
(fyzické nebo 

právnické) 

3 osoby 
(fyzické nebo 

právnické) 

maximální počet 
společníků/akcionářů 

neomezeno neomezeno neomezeno neomezeno neomezeno 

minimální výše zákl. 
kapitálu 

2 000 000 Kč / 80 
000 EUR 

1 Kč není tvořen není určena není určena 

minimální vklad 1 osoby hodnota 1 akcie 1 Kč není určen 
určuje spol. 

smlouva 
(komanditista) 

není určen 

maximální vklad neomezen neomezen neomezen neomezen neomezen 

rozsah splacení vkladu 
při vzniku 

30% jmenovité 
nebo účetní 

hodnoty akcií + 
emisní ážio 

30% z každého 
peněžitého 
vkladu + 
všechny 

nepeněžité 

- 
určuje spol. 

smlouva 
- 

doba splacení vkladu 
nejvýše do 1 roku 

od vzniku 
nejvýše do 5 let 

od vzniku 
- 

určuje spol. 
smlouva 

určují stanovy 

ručení 
společníků/akcionářů za 

závazky společnosti 
neručí 

společně a 
nerozdílně do 

výše 
nesplacených 

vkladů (do 
doby splacení); 
jednatelé celým 

majetkem 

celým 
majetkem 

komplementář 
ručí celým 
majetkem, 

komanditista 
ručí do výše 

nesplaceného 
vkladu 

(komanditní 
sumy) 

neručí 

ručení společnosti celým majetkem 
celým 

majetkem 
celým 

majetkem 
celým 

majetkem 
celým majetkem 

nejvyšší orgán valná hromada valná hromada společníci společníci členská schůze 

statutární orgán 

MONISTICKÝ 
SYSTÉM: 

statutární ředitel 
DUALISTICKÝ 

SYSTÉM: 
představenstvo 

jednatelé společníci komplementáři 

představenstvo 
(u družstva, 

které má méně, 
než 50 členů 

předseda) 

kontrolní orgán 

DUALISTICKÝ 
SYSTÉM: 

dozorčí rada dozorčí rada - 
nepovinná 

- komanditisté 

kontrolní 
komise - 

povinná; u 
družstev 

majících méně, 
než 50 členů 
nepovinná 

MONISTICKÝ 
SYSTÉM: 

správní rada 

zakladatelský dokument stanovy 

společenská 
smlouva nebo 
zakladatelská 

listina 

společenská 
smlouva 

společenská 
smlouva 

stanovy 

povinnost a výše rezerv 
rezervní fond se 
nemusí vytvářet 

rezervní fond 
se nemusí 
vytvářet 

rezervní 
fond se 
nemusí 
vytvářet 

rezervní fond 
se nemusí 
vytvářet 

rezervní fond se 
nemusí vytvářet 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (11)) 
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1.5  VZNIK NOVÉHO PODNIKU VERSUS KOUPĚ 

STÁVAJÍCÍHO PODNIKU 

 

Budoucí podnikatel většinou již nějaký čas nosí své podnikatelské nápady v hlavě, ale 

nemá potřebu je prezentovat či někoho s nimi seznamovat do té doby, než se tyto 

nápady rozhodne realizovat (2).  

 

Podnikatelské plány se liší, pokud se jedná o zakládání živnosti či většího podniku. 

  

- Živnosti – podnikatelské plány bývají ve většině případů jednodušší a méně 

propracované než u větších podniků, v některých případech dokonce nejsou 

zpracovávány vůbec (5).  

 

- Větší podnik (např. s.r.o.) – podnikatelské plány jsou propracované na 

profesionální úrovni. Často bývají zpracovávány externí profesionální 

poradenskou firmou či agenturou. Někdy může dojít ke konfliktu mezi manažery 

a vlastníky. Je to proto, že manažeři mají stálou jistotu příjmu, tudíž nepřikládají 

přílišnou důležitost velkým rizikům. Pro vlastníky je naopak riziko projektu 

jedním z nejdůležitějších aspektů (5).  

 

- Rozdíly mezi rozsahem (propracováním) podnikatelského plánu však velmi 

závisí na tom, zda nový podnik bude zaměřen na výrobu či poskytování služeb. 

Živnostník i manažer stávajícího podniku se však oba budou zabývat záměrem 

jaké výrobky či služby umístit na trh s cílem zajištění co největší efektivity, 

jakými zdroji mohou disponovat, jak svůj záměr realizovat a jaká rizika jsou 

spojena s realizací záměru (5).  
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1.5.1 VZNIK NOVÉHO PODNIKU 

 

Výhody založení nového podniku: 

 

- Nově založená společnost nenese žádné problémy z minulosti, účetní ztráty či 

negativní pověst (6). 

- Podnikatel se může rozhodnout, zda bude podnikat sám či se společníky. 

Případná volba vhodného společníka je pro podnik velice důležitá (6). 

 

- Rozhodne-li se podnikatel podnikat bez společníků, nehrozí mu ručení za 

závazky společnosti z důvodu nesplacených vkladů. Vklady navíc musejí být 

splaceny v plné výši ještě před vznikem společnosti.  

Ve společnosti s ručením omezeným, ručí společník do výše celkových 

nesplacených vkladů do základního kapitálu. Nejsou-li vklady splaceny 

jednorázově při vzniku společnosti, je snadné jejich splacení kontrolovat a 

případné nesplacení je zřetelně viditelné (6). 

 

Nevýhody založení nového podniku: 

 

- Se založením a vznikem společnosti je spojená také administrativa. U 

živnostníka jde většinou pouze o poplatek za vystavení živnostenského 

oprávnění. U větších společností (např. s.r.o.) většinou právní úkony a 

rozhodnutí vznikají v právních a notářských kancelářích (např. sepisování 

společenské smlouvy). Za tyto služby musí společníci poskytovatelům zaplatit a 

stejně je tomu také u zápisu do obchodního rejstříku (6). 

 

- Společníci mají povinnost splacení základního kapitálu. Po vzniku společnosti je 

možné s penězi volně nakládat, což se může zdát výhodné. Jde-li o nepeněžité 

vklady, je nutné se zabývat jejich oceněním, což také obnáší jisté výdaje. Tyto 

vklady je pak nutné splatit jednorázově před vznikem společnosti. Nedojde-li k 

jejich splacení, je možné sjednat lhůty splácení. Do té doby společníci ručí 

společně za dluhy společnosti do výše nesplaceného základního kapitálu (14). 
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- To, že společnost je zcela nová, s sebou nese i jisté nevýhody v podobě 

neexistence záruk pro věřitele. Požaduje-li nově zakládaná společnost půjčku či 

úvěr od věřitele, nemůže jim tak nabídnout svoji ekonomickou minulost 

v podobě tvorby zisku či zastavitelného majetku (6). 

 

- Další nevýhoda může spočívat v nedostatku finančních prostředků. Hodnota 

základního kapitálu většinou společníkům pro začátek podnikání nestačí, a tak 

často žádají o bankovní úvěr. Zde ale může nastat pro společnost bez historie 

problém a úvěrující banka nejspíše bude buď požadovat jištění úvěru 

soukromým majetkem anebo společnosti nepůjčí peníze vůbec. Dalším řešením 

získání finančních prostředků pak může být financování z vlastních zdrojů např. 

vkladem společníků (6). 

 

 

1.5.2 KOUPĚ STÁVAJÍCÍHO PODNIKU 

 

Preferuje-li podnikatel koupi stávající společnosti, je nutné, aby nejprve rozlišil, zda 

chce koupit společnost či podnik. Kupuje-li část nebo celou společnost (v případě 

s.r.o.), jedná se o nákup obchodního podílu na dané společnosti od jiného společníka. 

Předchozí společník tak společnost opouští a kupující tohoto společníka nahrazuje. 

Obchodní podíl je vlastnictví části nebo celé společnosti a společník jej kupuje se všemi 

právy a povinnostmi, aktivy a dluhy, zaměstnanci, zakázkami, soudními spory, zisky i 

ztrátami (6). 

 

Výhody koupě stávajícího podniku: 

 

- Jednou z výhod koupě stávající společnosti může být její dobrá pověst (nejen u 

zákazníků, ale i u dodavatelů a bank) či zákaznické portfolio. Tyto hodnoty jsou 

výsledkem dlouholetého budování a mnohonásobně zvyšuji hodnotu společnosti 

nad hodnotu jejích aktiv. Neopomenutelnou výhodou je propracovaná a dobře 

fungující organizační struktura či zavedený účetní systém. Tyto velmi podstatné 

hodnoty již nemusí nový vlastník budovat, jenom je udržet či vylepšovat. Má-li 
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společnost nějaký majetek, může jej případně použít k zajištění úvěru. Při 

žádosti o úvěr se budou pozitivně posuzovat také zisky z minulých let. Jsou-li 

tyto zisky evidované na účtu nerozdělených zisků minulých let a podnikatel 

splňuje obecné podmínky obchodního zákoníku, může si zisky vyplatit (6). 

 

- Koupě společnosti je právně podložena smlouvou o převodu obchodního podílu, 

kterou mezi sebou uzavírají původní a nový společník. Je-li ve společnosti více 

společníků, je nezbytné opětovné sepsání společenské smlouvy. Plánuje-li 

podnikatel provádění nějakých změn - např. změnu názvu společnosti, sídla, 

jednatele atd., změní všechny tyto skutečnosti najednou zápisem do obchodního 

rejstříku (6). 

 

- V účetnictví se změnou společníka nic nemění, společnost v něm dále pokračuje. 

Nedochází k uzavírání účtů, nepodává se daňové přiznání a nekončí účetní 

období s povinností vypracování účetní závěrky. Výše základního kapitálu 

zůstává stejná a finanční vyrovnání se společníky za nákup obchodního podílu se 

v účetnictví také neprojeví. Tyto peněžní toky nesouvisí s majetkem a závazky 

společnosti (6). 

 

Nevýhody koupě stávajícího podniku: 

 

- Historie společnosti může být také velkým rizikem její koupě a to v případě, že 

společnost nese problémy v podobě nesplacených dluhů, uzavřených 

ručitelských směnek nebo soudních sporů. Společnost je těmito závazky stále 

vázána a v okamžiku koupě společnosti přecházejí na kupujícího. Při plánování 

koupě je obvyklé, že kupující nahlíží do účetnictví a daňových přiznání, ale ne 

vždy jsou všechny dluhy a rizika v účetnictví zachyceny. Nízká 

pravděpodobnost rizik se očekává u nákupu obchodního podílu na společnosti 

založené právní kanceláří za účelem jejího prodeje. Velkou roli hraje také 

vystupování prodávajícího (6). 
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- Další nevýhodou se mohou stát závazky společnosti vůči bývalým společníkům, 

pokud společnosti prodali zboží či majetek, poskytli službu či kapitál (6). 

 

- Uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu vzniká novému společníkovi 

závazek z titulu nákupu obchodního podílu, který je hrazen ze soukromých 

zdrojů nového společníka. Základní kapitál společnosti se nákupem obchodního 

podílu nemění (6). 

 

1.6  ANALÝZY 
 

1.6.1 VNĚJŠÍ ANALÝZA PODNIKU 
 

Porterův model konkurenčních sil 

Zkoumá potenciální i reálné konkurenty podniku. Vymezuje oblasti, ve kterých je třeba 

posoudit hrozby ze strany existující konkurence, ale i možný vznik konkurence budoucí. 

Jde o následující oblasti: 

 

Vnitřní konkurence 

- Jedná se o konkurenci uvnitř odvětví, ve kterém daný podnik již podniká nebo se 

teprve chystá podnikat (např. fotoateliér konkuruje fotoateliéru, kadeřník konkuruje 

kadeřníkovi atd.) (1). 

  

Nová konkurence 

- Novou konkurencí se rozumí subjekty, které na daný trh vstupují (nově zakládající 

podniky) nebo potenciálně hodlají vstoupit. Riziko takového typu konkurence lze 

zpravidla pouze odhadovat na základě charakteru daného trhu (budoucí vývoj trhu, 

úroveň současné konkurence, bariéry vstupu na trh atd.) (1).  

 

Zpětná integrace (dodavatelé) 

- Zpětná integrace vyplývá z rizika existence náhradních vstupů. Jde o riziko zvýšení 

konkurence z důvodu, že současný či potenciální odběratel si začne zajišťovat dodávané 
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výrobky či služby vlastními silami (např. pekařův odběratel – supermarket, se rozhodne 

postavit vlastní pekárnu a péci vlastní produkty) (1).  

 

Dopředná integrace (odběratelé) 

- Dodavatel rozšíří své podnikání, čímž se posune do oblasti podnikání svého 

původního odběratele a stává se tak jeho konkurencí (např. mlékárna si koupí či přistaví 

podnikovou prodejnu, kde začne prodávat své produkty, čímž konkuruje svému 

původnímu odběrateli – supermarketu) (1).  

 

Riziko konkurence substitutů  

- Produkty daného podniku jsou ohrožovány jinými podobnými produkty, které je 

určitým způsobem nahrazují (např. klasické kino versus „domácí kino“) (1).  

 

SLEPTE analýza 

Zkoumá oblasti externího prostředí podniku, které po vyhodnocení napomůžou ke 

zvolení jeho správné strategie. 

 

Sociální faktory – trh práce, vliv činnosti odborů, místní zvyklosti atd. 

Legislativní faktory – zákony, práce soudů atd. 

Ekonomické faktory – přímé a nepřímé daně, státní podpora, tržní trendy atd. 

Politické faktory – politické trendy, stabilita poměrů atd. 

Technické a technologické faktory – podpůrné technologie, důsledky vývoje internetu 

Ekologické faktory – nakládání s odpady, ochrana životního prostředí (1) 

 

 

1.6.2 VNITŘNÍ ANALÝZA PODNIKU 
 

Finanční analýza 

Není-li k dispozici žádná finanční historie podniku (v případě zakládání nového 

podniku), postačí místo finanční analýzy posouzení finančních zdrojů potřebných pro 

start podniku a hrubá představa o posouzení vývoje finančních toků. To však neplatí 

v případě již zavedeného podniku, který se chystá realizovat podnikatelský plán (1). 
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Finanční analýza zkoumá minulý pohyb peněžních prostředků podniku a jejím cílem je 

popsání vývoje finanční situace. O analýzu finančních výsledků se zajímají mimo jiné 

externí uživatelé – např. banky, obchodní partneři, potenciální investoři, konkurence či 

zaměstnanci. Tito uživatelé nemají přístup k interním informacím podniku, proto se 

jejich analýza omezuje na data zjistitelná z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty, výkaz cash-flow atd.) a další zdroje (např. výroční zpráva či výrok auditora).  

Finanční analýza by měla dospět ke sjednocení všech aspektů financí podniku a 

k úsudku o míře finanční důvěryhodnosti a spolehlivosti podniku. Finanční zdraví 

podniku je mírou odolností financí podniku vůči externím a interním provozním 

rizikům za dané finanční situace a závisí na finanční pozici a výkonnosti podniku. Čím 

vyšší je úroveň finančního zdraví firmy, tím vyšší provozní rizika jsou její finance 

v příštím období schopny ustát. Finanční zdraví je souhrn hodnocení jednotlivých znaků 

kvality financí podniku, k nimž patří:rentabilita vlastního kapitálu, krátkodobá likvidita, 

dlouhodobá solventnost a finanční stabilita (1,18).  
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Ve finanční analýze se uplatňují následující metody: 

Tabulka 3: Přehled ukazatelů finanční analýzy  

Analýza absolutních ukazatelů 
Horizontální analýza 

Vertikální analýza 

Analýza rozdílových ukazatelů 

Čistý pracovní kapitál 

Čisté pohotové prostředky 

Pohotové finanční prostředky 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

Analýza tokových ukazatelů (cash-
flow) 

Potenciální dispoziční cash-flow 

Rentabilita tržeb 

Výnosnost vložených prostředků 

Úrokové krytí 

Úvěrová způsobilost 

Ukazatele rentability 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita celkového kapitálu 

Rentabilita tržeb 

Ukazatele aktivity 

Obrat celkových aktiv 

Obrat stálých aktiv 

Doba obratu zásob 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z 
obchodních vztahů 

Doba obratu krátkodobých závazků z 
obchodních vztahů 

Ukazatele likvidity 

Likvidita 3. stupně 

Likvidita 2. stupně 

Likvidita 1. stupně 

Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost 

Koeficient samofinancování 

Doba splácení dluhu 

Úrokové krytí 

Produktivita z přidané hodnoty Produktivita z přidané hodnoty 

Analýza soustav ukazatelů 
Altmannův index 

index IN 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (19)) 
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Pro provedení finanční analýzy podniku jsem své práci uplatnila následující vybrané 

ukazatele: 

 

�  Absolutní ukazatele 

 

Horizontální analýza – zabývá se časovými změnami položek rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty (19). 

 

• ��������í	
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Vzorec 1: Procentní změna, horizontální analýza (19) 

Vertikální analýza - poměřuje jednotlivé položky rozvahy k celkové sumě aktiv či pasiv 

(19). 
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Vzorec 2: Podíl na celkovém majetku, vertikální analýza (19) 

 

�  Ukazatele rentability 

 

Rentabilita vloženého kapitálu – udává kolik haléřů či procent provozního zisku podnik 

dosáhl z jedné investované koruny (19).  

 

• ROI	= 
Provozní výsledek hospodaření (EBIT)

Celkový kapitál
 

Vzorec 3: Rentabilita vloženého kapitálu (19) 

 

Rentabilita celkového kapitálu – měří schopnost podniku efektivně využívat majetek 

k tvorbě zisku (19).  

 

• ROA	= 
Výsledek hospodaření po zdanění

Aktiva celkem
 

Vzorec 4: Rentabilita celkového kapitálu (19) 
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Rentabilita vlastního kapitálu – udává, kolik haléřů čistého zisku připadá na jednu 

korunu investovanou členy družstva (19). 

 

• ROE	= 
Výsledek hospodaření po zdanění

Vlastní kapitál
 

Vzorec 5: Rentabilita vlastního kapitálu (19) 

Rentabilita tržeb – udává, kolik haléřů čistého zisku má podnik z jedné koruny tržeb 

(19). 

 

• ROS	= 
Výsledek hospodaření po zdanění

Tržby
 

Vzorec 6: Rentabilita tržeb (19) 

 

�  Ukazatele likvidity 

 

Likvidita běžná (3. stupně) – udává, kolikrát by byl podnik schopen uspokojit věřitele, 

kdyby proměnil reálná oběžná aktiva v hotovost (19). 

 

• Likvidita běžná	= 
Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky+krátkodobé ban.úvěry
 

Vzorec 7: Likvidita 3. stupně (19) 

 

Likvidita pohotová (2. stupně) – vyjadřuje míru pokrytí krátkodobých závazků (19). 

 

• Likvidita pohotová	= 
Oběžná aktiva-zásoby

Krátkodobé závazky+krátkodobé ban.úvěry
 

Vzorec 8: Likvidita 2. stupně (19) 

 

Likvidita okamžitá (1. stupně) – vyjadřuje míru schopnosti podniku pokrýt své 

krátkodobé závazky okamžitě (19). 

 

• Likvidita okamžitá	= 
Finanční majetek

Krátkodobé závazky+krátkodobé ban.úvěry
 

Vzorec 9: Likvidita 1. stupně (19) 
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�  Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost – udává míru krytí majetku společnosti cizími zdroji (19). 

 

• Celková zadluženost	= 
Cizí zdroje

Celková aktiva
 

Vzorec 10: Celková zadluženost (19) 

 

Koeficient samofinancování – vyjadřuje míru, do jaké je majetek společnosti 

financován z vlastních zdrojů (finanční nezávislost) (19). 

 

• Koeficient samofinancování	= 
Vlastní kapitál

Celková aktiva
 

Vzorec 11: Koeficient samofinancování (19) 

 

Doba splácení dluhu – vyjadřuje, po kolika letech by byl podnik schopen při jeho 

současné výkonnosti splatit dluhy (19).  

 

• Doba splácení dluhu = 
Cizí zdroje-finanční majetek

Provozní cash flow
 

Vzorec 12: Doba splácení dluhu (19) 

 

Úrokové krytí – udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky (19). 

 

• Úrokové krytí = 
Provozní výsledek hospodaření (EBIT)

Nákladové úroky
 

Vzorec 13: Úrokové krytí (19) 

 

�  Ukazatele aktivity 

Obrat celkových aktiv – měří efektivnost využití celkových aktiv ve společnosti (19). 

 

• Obrat celkových aktiv	= 
Tržby

Celková aktiva
 

Vzorec 14: Obrat celkových aktiv (19) 
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Obrat stálých aktiv – měří efektivnost využití dlouhodobého majetku ve společnosti 

(19). 

 

• Obrat stálých aktiv	= 
Tržby

Stálá aktiva
 

Vzorec 15: Obrat stálých aktiv (19) 

 

Doba obratu zásob – udává průměrný počet dní do doby spotřeby či prodeje zásob 

(dobu vázanosti finančních prostředků v zásobách (19). 

 

• Doba obratu zásob	= 
Zásoby

(Tržby/360)
 

Vzorec 16: Doba obratu zásob (19) 

 

Doba obratu krátkod. pohledávek z obch. vztahů – měří průměrný počet dní, po které je 

inkaso zadržováno v pohledávkách (19). 

 

• Doba obratu krátkod.pohledávek z obch.vztahů = 
Krátkod. pohledávky z obch.vztahů

(Tržby/360)
 

Vzorec 17: Doba obratu krátkod. pohl. z obch. vztahů (19) 

 

Doba obratu krátkod. závazků z obch. vztahů – měří průměrný počet dní, po které 

společnost odkládá platbu faktur svým dodavatelům (19). 

 

• Doba obratu krátkod.závazků z obch.vztahů	= 
Krátkod. závazky z obch.vztahů

(Tržby/360)
 

Vzorec 18: Doba obratu krátkod. záv. z obch. vztahů (19) 
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Marketingový mix 

Marketingový mix slouží jako velmi užitečná pomůcka při úvahách o produktech či 

službách podniku a jejich realizaci na trhu. Je charakterizován tzv. 5P: 

 

Product = Produkt – analýza vlastních produktů a služeb ve vztahu k jejich postavení na 

trhu (1). 

Price = Cena – posouzení ceny produktů či služeb a cenové politiky podniku ve vztahu 

k různým typům zákazníků (1). 

Place = Místo/distribuce – analýza způsobů zajištění dodání produktů a služeb ke všem 

zákazníkům (1). 

Promotion = Propagace – analýza možností a způsobů zajištění informovanosti o 

produktech a službách na trhu způsobem, který by měl vyvolat poptávku (1). 

People = Lidé – jde o zaměstnance, kteří přicházejí do styku se zákazníky, a tudíž mají 

přímý vliv na kvalitu poskytovaných služeb podniku a vytvářejí tak dojem podniku. 

Vliv na kvalitu služeb má také sám zákazník, který má možnost službu ovlivňovat 

svými požadavky, připomínkami a dotazy (20).  

 

Analýza 7S 

Analýza 7S vychází z předpokladu, že úspěšnost společnosti je významně ovlivněna 

sedmi faktory (elementy), kterými jsou: strategie, struktura, systémy, sdílené hodnoty, 

schopnosti, styl řízení a spolupracovníci. Každý z těchto faktorů je nutné důkladně 

analyzovat a vyhodnotit. Faktory vedou k identifikaci oblasti možných zlepšení 

společnosti či identifikaci směrování další strategie společnosti (21).  

 

Strategie (Strategy) – Tento faktor se zaměřuje se na prostředí, ve kterém společnost 

působí a vymezuje způsob, jakým společnost získává konkurenční výhodu (21,22). 

  

Struktura (Structure) – Faktor, který určuje způsob organizace ve společnosti, přesně 

popisuje organizační strukturu a porovnává její soulad s firemní strategií (21,22). 
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Systémy (Systems) – Faktor, jenž analyzuje způsob provádění každodenních činností a 

procesů ve společnosti se zaměřením na logistické procesy a přenos informací ve 

společnosti (21,22). 

 

Sdílené hodnoty (Shared values) – Element zohledňující vizi společnosti, její definici a 

ztotožnění zaměstnanců s touto vizí (21,22).  

 

Schopnosti (Skills) – Element, jenž se zaměřuje na oblast, ve které společnost vyniká z 

hlediska vlastních výrobních postupů, dovedností a know-how. Zohledňují také zázemí 

společnosti a způsob, kterým naplňuje pomocí těchto schopností svou strategii (21,22). 

Styl řízení (Style) – Tento element se zaměřuje na vztahy mezi nadřízenými a 

podřízenými zaměstnanci ve společnosti, řízení zaměstnanců a celkovou kulturu ve 

společnosti (21,22).  

 

Spolupracovníci (Staff) – Element, charakterizující obecné schopnosti zaměstnanců a 

personální politiku společnosti (22). 

 

 

1.6.3 SWOT ANALÝZA 

 

Nejčastěji používanou analýzou je analýza SWOT (S = Strenghts, W = Weaknesses, O 

= Opportunities, T = Threats). Jde o postup identifikující a posuzující významnost 

faktorů z pohledů silných a slabých stránek zkoumaného objektu (podnikatelského 

záměru) a budoucího podniku, a dále z pohledu příležitostí a hrozeb, kterým je nebo 

bude daný podnik vystaven. Pomocí SWOT tak může podnik zaujmout vhodnou 

strategii pro jeho další vývoj.  

Silné a slabé stránky jsou interními faktory, a přestože podnik nad nimi má jistou 

kontrolu, nemůže je přímo ovlivňovat (např. jedinečnost nebo průměrnost produktu, 

dobré či špatné manažerské schopnosti atd.). 

Hrozby a příležitosti jsou faktory externími. Podnik je nemůže nijak ovlivnit, pouze na 

ně může určitým způsobem reagovat (např. silná či slabá konkurence, situace na trhu 

práce atd.) (1).  



40 
 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  
 

Následující část práce se zabývá analýzou dostupných informací a jejich následným 

vyhodnocením, dle kterého budou navržena možná řešení rozvoje podniku.  

2.1  CHARAKTERISTIKA PODNIKU 
 

2.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 

Název a sídlo firmy:  Zemědělské obchodní družstvo Opatovec 

Právní forma:  Družstvo 

IČO:  001 29 828 

Datum zápisu do OR:  27. prosince 1949 

Základní kapitál: 25 000 000 Kč 

Sídlo: Opatovec, Svitavy 

 Svitavy - Lačnov 

Předmět podnikání:   

• Zemědělská výroba 

• Výroba cementového zboží a umělého kamene 

• Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

• Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí 

• Truhlářství, podlahářství 

• Hostinská činnost 

 

Statutární orgán: představenstvo  

• Předseda představenstva:  Ing. Vítězslav Kopecký 

• Místopředseda představenstva: Ing. Milan Franta 

• Člen představenstva:   Vladimír Čechal 

 

Web:  www.zodopatovec.cz (23) 
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2.1.2 HISTORIE A SOUČASNÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI 

 

Družstvo vzniklo již v roce 1949. Je tvořeno pěti základními samostatnými středisky – 

rostlinná výroba, živočišná výroba, stavební středisko, středisko mechanizace a správa 

družstva. V současné době se družstvo skládá ze 45 členů a zaměstnává 13 pracovníků. 

 

Družstvo hospodaří na zemědělské půdě o rozloze 2 209 hektarů, která je zčásti vlastní 

a zčásti pronajatá od fyzických a právnických osob na základě nájemních smluv. 

Výroba je rozdělena na rostlinnou a živočišnou. Rostlinná výroba je zaměřena 

především na pěstování obilovin, řepky, krmného hrachu, brambor a krmných plodin. 

Produkce zabezpečuje dostatečnou a kvalitní krmivovou základnu pro potřeby výroby 

živočišné. Družstvo má sjednáno pojištění plodin pro případ poškození nepříznivým 

počasím či požárem a pojištění hospodářských zvířat proti nákaze. Živočišná výroba je 

zaměřena na chov skotu, který je soustředěn v areálu sídla firmy v Opatovci, ve 

čtyřech zrekonstruovaných stájích. Celkem družstvo chová 1 300 ks skotu, z toho je 570 

ks dojnic. Dojírny byly zmodernizovány roku 2001 a pro evidenci produkce mléka 

podle jednotlivých dojnic je užíván software DailyPlan. Odběratelem mléka je firma 

AGRICOL s.r.o. Polička. Býci se prodávají do zahraničí jako zástav při dosažení 

hmotnosti 280 kg. V roce 2006 byl chov červenostrakatého skotu v Zemědělském 

obchodním družstvu Opatovec uznán chovem šlechtitelským. Družstvo se prezentuje se 

skotem také na výstavách. Společnost má zavedený systém managementu jakosti dle 

certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 (24,25),(26). 

 

2.2  ANALÝZA SPOLEČNOSTI 
 

2.2.1 SLEPTE ANALÝZA SPOLEČNOSTI 
 

Sociální faktory 

Na základě neustálého tlaku ze strany zákazníků na nižší ceny produktů v důsledku 

silné konkurence, se dodavatelé snaží snižovat náklady způsobem, který je většinou na 

úkor kvality produktů. U potravin jde o různá aditiva pro dlouhou výdrž a zachování 
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čerstvého vzhledu, který zákazníka přiláká či substituci původní suroviny levnější 

náhražkou. Přidané látky však nebývají zdraví prospěšné, proto dochází zejména 

v posledních letech ke zvyšování poptávky po kvalitních potravinách - biopotravinách. 

Spotřebitelé zakoupením biopotravin na jedné straně přispívají k lepším životním 

podmínkám hospodářských zvířat, na druhé straně k ochraně životního prostředí. Tyto 

potraviny jsou však obecně dražší, než potraviny dovážené, proto je jejich podíl na 

celkové spotřebě relativně nízký. Více než polovina biopotravin, které jsou na trhu, se 

do ČR dováží v důsledku nedostatku českých producentů a zpracovatelů biopotravin. 

Především však konzumací biopotravin chrání své zdraví (27,28).  

 

Dalším trendem posledních let je v ČR pěstování řepky olejky. Řepka má totiž v ČR 

příznivé podmínky a vzhledem k dosahovaným hektarovým výnosům je velmi 

rentabilní plodinou.  Podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/30/ES je 

povinné přimíchávání biosložek do pohonných hmot. Dané nařízení zvýšilo poptávku 

po semenu řepky olejky, a proto se v posledních letech zemědělská produkce soustředí 

právě na tuto plodinu (29).  

 

Stejně tak, jako všechny členské státy EU, se i Česká republika již několik let potýká se 

stárnutím populace. Trend vývoje počtu obyvatel starších 65 let má výrazně rychleji 

rostoucí tendenci, než trend vývoje počtu obyvatel ve věku 0 – 15 let. V následující 

tabulce a grafu je znázorněn vývoj věkové struktury obyvatelstva ve svitavském regionu 

(30,31).  

 

Tabulka 4: Vývoj věkové struktury ve svitavském regionu 

Počet obyvatel dle věkových kategorií v jednotlivých letech 

  2008 2009 2010 2011 2012 

0 - 14 let 15916 15824 15889 16036 16036 
65 a více let 15 124 15 592 15 951 16 611 17 306 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (30)) 
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Z hlediska přístupu k cizím finančním zdrojům v důsledku minimálního rizika platební 

neschopnosti a nízké zadluženosti, se družstvu nabízí možnost čerpání dalšího 

bankovního úvěru. V případě nutnosti lze schválení úvěru podpořit formou státní 

garance od PGRLF a.s. (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond). PGRLF kromě 

zajištění úhrady části úvěrů věřitelům poskytuje také dotace na pojištění hospodářských 

zvířat a polních i speciálních plodin. Jde o akciovou společnost, v níž vlastní 100% 

podílu akcií Česká republika (37,38).  

 

Dalším faktorem působícím na podnik je inflace. V letech 2010 – 2014 inflace 

dosahovala nízkých hodnot a od roku 2013 má dokonce klesající tendenci z důvodu 

oslabení koruny pomocí devizových intervencí ČNB (39). 

 

Průměrná roční míra inflace v ČR: 

 

Tabulka 6: Vývoj inflace 2010 – 2014 

2010 2011 2012 2013 leden 2014 duben 2014 

1,5 1,9 3,3 1,4 1,3 0,9 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (39)) 

 

V oblastech zemědělských produktů totiž má významnou roli cena paliv, zejména 

motorové nafty, která meziročně roste. Významným přínosem pro zemědělskou výrobu 

proto je daňové zvýhodnění tzv. „Zelená nafta.“ Výhoda spočívá v tom, že zemědělci 

dostanou vratku ve výši 40% ze spotřební daně na pohonné hmoty u klasické motorové 

nafty a 57% u nafty s bio příměsí. Vláda ČR v roce 2012 dané zvýhodnění zrušila 

úplně, poté jej pro rok 2013 pouze snížila z 60% na 40%. Pro rok 2014 však bylo 

zrušeno úplně, ale od dubna 2014 znovu obnoveno z důvodu narovnání zdrojů 

vstupujících do českého zemědělství. Zákon by měl nabýt účinnosti ještě v roce 2014. 

Pouze 4 státy z členských států Evropské unie tuto slevu neposkytují – Slovensko, 

Rakousko, Bulharsko a Nizozemí (40).  

 

Družstvo využívá možnosti čerpání dotací na zemědělskou půdu a chov mléčného a 

masného skotu z rozpočtu ČR (24,41). 
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Politické faktory 

Politická situace je z hlediska zemědělství velmi nestabilní. V letech 2010 – 2014 se ve 

vládě vystřídalo 5 ministrů zemědělství. Tyto neustálé změny se v zemědělství 

významně projevují (např. daňové zvýhodnění pohonných hmot zemědělců). Jednou 

z největších slabin českého zemědělství v EU je nerovnoměrné rozdělování dotací. 

Česká republika má oproti zemím E-15 nárok pouze na poloviční výši dotací. V roce 

2015 nastane další významná změna v zemědělství v důsledku reformy společenské 

zemědělské politiky EU. Mělo by tak dojít k dotačnímu zvýhodňování malých 

zemědělských podniků oproti těm velkým. Politické faktory bezprostředně souvisí 

s legislativními faktory (42). 

 

Technické a technologické faktory 

Díky moderním a stále se modernizujícím technologiím dochází ke snižování nákladů, 

ale také ke zvyšování produktivity a kvality práce. Stáje skotu jsou zrekonstruované, 

krmení je skotu zakládáno na krmný žlab míchacím vozem. Společnost je vybavena 

automatickými dojírnami, chladírnami mléka, sušičkou obilí, silážními jámami, senážní 

věžemi a dalším vybavením. Při zpracování rostlinné výroby jsou využívány diskové 

podmítače, teleskopické manipulátory, traktory, obraceče píce, řezačky, postřikovače, 

rozmetadla, mulčovače, kombajny a další. V důsledku sezónnosti však nemohou být 

stroje využity celoročně. Mimo sezónu se proto společnost soustředí na výrobu 

zámkové dlažby. Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 (24). 

 

Ekologické faktory 

Společná zemědělská politika EU klade v posledních letech důraz zejména na ochranu 

životního prostředí, se kterou bezprostředně souvisí i způsob, kterým jsou v zemědělství 

potraviny pěstovány. Biopotraviny neobsahují žádná barviva, aroma, hormony, 

konzervační látky, umělé přísady a nejsou pěstovány za použití průmyslově vyrobených 

hnojiv. Pěstování biopotravin je šetrné k přírodě, protože nedochází k vypouštění 

průmyslově vyrobených hnojiv či jiných syntetických přípravků do půdy a vodních 

toků. Biopotraviny musí být náležitě označeny, aby spotřebitelé věděli, kde byla daná 

potravina vypěstována, případně z čeho se skládá (27). 
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2.2.2 PORTERŮV PĚTIFAKTOROVÝ MODEL KONKURENČNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

 

1) Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

Zemědělské obchodní družstvo Opatovec je společnost s dlouholetou tradicí a dobrým 

jménem. Hlavními konkurenty ve svitavském regionu jsou další zemědělská družstva, 

kterých je celkem 10. Z hlediska prodeje zemědělských produktů je konkurence 

v regionu vysoká nejen z důvodu množství existujících družstev, ale také z důvodu 

jejich dovozu ze zahraničí. Velký počet obchodních řetězců, které mohou některé 

potraviny nabídnout za nižší cenu, je dalším faktorem, který odbyt zemědělských 

produktů ovlivňuje. Co se týče konkurence v rámci celé ČR, je největším hráčem na 

trhu koncern Agrofert Holding, a.s., který vlastní více než 200 dceřiných společností a 

věnuje se širokému spektru činností od potravinářství, přes chemickou činnost, až po 

těžbu dřeva. Aktivity tohoto koncernu zasahují i do okolí ZOD Opatovec, na jeho 

činnost však přímý vliv nemají. Velký počet fyzických a právnických osob, kteří jsou 

vlastníky pronajímané půdy, představuje pro podnik výhodu.  

 

 

Obrázek 2: Zemědělská družstva ve svitavském regionu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2) Bariéry vstupu 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů do odvětví je nízké. Především z důvodu 

kapitálové náročnosti investic do technického či technologického vybavení nové 

společnosti, náročnosti na obstarání a výběr vhodné půdy pro obhospodařování a 

prostor pro skladování. V segmentu výroby biopotravin roste počet potenciálních 

konkurentů. Pěstitelé biopotravin jsou však zatím spíše malí podnikatelé či 

soukromníci.  

 

3) Vyjednávací síla dodavatelů 

Mezi hlavní dodavatele ZOD Opatovec patří společnost Sano, spol. s r.o., která dodává 

družstvu krmné směsi pro užitková zvířata. Společnost PC petrol, spol. s r.o. 

zabezpečuje družstvu dodání nafty a společnost ČEZ, a.s. dodává elektrickou energii. 

Významným dodavatelem ZOD Opatovec je Agropodnik Svitavy, a.s., který zajišťuje 

dodávku hnojiv a chemických přípravků (24). 

 

4) Vyjednávací síla odběratelů 

Mezi stálé odběratele ZOD Opatovec patří společnost AGRICOL s.r.o., které společnost 

dodává mléko. Významnými odběrateli jsou také společnosti Trávníček spol. s r.o., jenž 

od společnosti odebírá obilí a řepku a společnost Michal s.r.o., které ZOD Opatovec 

prodává dobytek a ti jej dále vyváží do Německa. Dalšími odběrateli jsou soukromé 

subjekty, které od družstva na podzim nakupují brambory (24).  

 

5) Substituční produkty  

Hrozba substitutů je v daném odvětví malá. Produkty jednotlivých zemědělských 

subjektů jsou téměř totožné. Produkce se může lišit kvalitou či cenou. Inovace jsou 

možné spíše v technologiích zpracování zemědělských produktů a tím výsledných 

potravinářských výrobků. Z hlediska odbytu potravin jsou hrozbou obchodní řetězce, 

které dováží potraviny ze zahraničí a mohou díky různým dotačním politikám 

jednotlivých států EU nabízet nižší cenu potravin. V posledních letech lidé věnují 

zvýšenou pozornost zdravému životnímu stylu a dávají přednost domácím potravinám a 

čerstvé zelenině před zeleninou ze supermarketů a řada z nich je ochotna si za kvalitu 

připlatit.  
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2.2.3 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI V LETECH 2010 – 2013: 

Finanční analýza ZOD Opatovec bude východiskem pro posouzení vývoje finanční 

situace společnosti a rozhodování o jejím dalším rozvoji. Jako podklady použiji rozvahu 

a výkaz zisku a ztráty za roky 2010 – 2013. ZOD Opatovec není povinné sestavovat 

výkaz o peněžních tocích a tedy jej nesestavuje. Pro výpočet ukazatele doby splácení 

dluhu jsem tedy provozní cash flow vykalkulovala a společně s ostatními účetními 

výkazy je jeho výpočet k dispozici v přílohách práce.  

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza se zabývá meziročními změnami jednotlivých položek výkazů. 

Změny o velikosti do 10% jsou chápány jako méně významné. Změny nad 10% již 

vyžadují pozornost a je vhodné hledat příčinu, kvůli níž k těmto změnám došlo (19).   
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Tabulka 7: Horizontální analýza 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV 

  2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

  ∆ tis. Kč ∆ % ∆ tis. Kč ∆ % ∆ tis. Kč ∆ % 

AKTIVA CELKEM 22102 12,41 -2516 -1,26  9899 5,01  

Dlouhodobý majetek 14001 12,09  2686 2,07  9590 7,24  

Dlouhodobý nehmotný majetek -36 -18,65  -36 -22,93  -36 -29,75  

Dlouhodobý hmotný majetek 14037 12,73  2722 2,19  9626 7,58  

Oběžná aktiva 8148 13,11  -6676 -9,50  171 0,27  

Zásoby 1652 3,98  3559 8,24  1454 3,11  

Krátkodobé pohledávky 2166 18,75  -912 -6,65  -1096 -8,56  

Krátkodobý finanční majetek 4336 48,51  -9229 -69,53  -139 -3,44  

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV 

PASIVA CELKEM 22102 12,41  -2516 -1,26  9899 5,01  

Vlastní kapitál 2017 1,62  271 0,21  3178 2,51  

Základní kapitál -525 -0,88  -3546 -6,03  -1036 -1,87  

Výsledek hospodaření min. let 1679 14,87  2118 16,33  4123 27,32  

Cizí zdroje  20041 37,37  -2798 -3,80  6495 9,16  

Krátkodobé závazky -471 -3,41  715 5,36  -1177 -8,38  

Bankovní úvěry 21699 97,90  -5437 -12,40  9648 25,11  

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Tržby za prodej zboží 0 0  0 0  0 0  

Obchodní marže 0 0  0 0  0 0  

Výkony 16666 22,16  -3459 -3,77  4138 4,68  

Přidaná hodnota 4662 20,66  -1095 -4,02  443 1,70  

Tržby z prodeje dlouhod. maj. a 
materiálu 

80 2,04  1442 35,98  -2024 -37,14  

Provozní výsledek hospodaření 1867 49,13  1420 25,06  -2634 -37,17  

Finanční výsledek hospodaření -1189 63,99  272 -8,93  755 -27,21  

Výsledek hospodaření po zdanění 449 28,24  1167 57,23  -1926 -60,07  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (19,23)) 
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Celková aktiva společnosti měla ve sledovaném období kolísavou tendenci. V letech 

2011 a 2013 zaznamenala nárůst a v roce 2012 došlo k poklesu o 1,26% (2 516 tisíc 

Kč). Tento pokles byl zapříčiněn zejména snížením investic společnosti do 

dlouhodobého majetku a snížením krátkodobých pohledávek o 6,65% (912 tisíc Kč). 

Vývoj dlouhodobého majetku má trvale rostoucí trend, jenž byl v roce 2012 mírnější, 

než v ostatních letech. Dlouhodobý nehmotný majetek se meziročně snižuje o 36 tisíc 

Kč v důsledku odpisování. Vývoj krátkodobého finančního majetku zaznamenává od 

roku 2012 klesající trend. Nejprudší pokles byl zaznamenán právě v roce 2012, a to 

69,53% (9 229 tisíc Kč) v důsledku investic. Pozitivním jevem je po celé sledované 

období mírně se zvyšující vlastní kapitál, a to průměrně o 1 822 tisíc korun. Hodnota 

cizích zdrojů zaznamenala nejvýraznější meziroční výkyv v roce 2012, a to pokles o 

3,8% (2 798 tisíc Kč) v důsledku snížení dlouhodobých i krátkodobých závazků a 

bankovních úvěrů. Výsledek hospodaření dosahoval po většinu sledovaného období 

kladných hodnot, pouze v roce 2013 došlo k rapidnímu poklesu o 60% (1 926 tisíc Kč), 

v důsledku nižších tržeb z dlouhodobého majetku a materiálu. Zemědělské obchodní 

družstvo je jednoznačně výrobní podnik. O tom svědčí také skutečnost, že tržby za 

prodej zboží jsou nulové, zatímco tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tvoří 

významnou část hospodářského výsledku společnosti.  

 

Vertikální analýza 

Podmínkou finanční stability podniku je rovnováha majetkové a finanční struktury. 

Vertikální analýza rozvahy zkoumá, zda struktura aktiv odpovídá struktuře pasiv. 

Aplikace vertikální analýzy rozvahy usnadňuje porovnání účetních výkazů nejenom 

s předchozím obdobím, ale i s ostatními společnostmi ve stejném oboru podnikání. Tato 

analýza posuzuje strukturu aktiv i pasiv. Struktura aktiv informuje o tom, do čeho 

společnost investovala svěřený kapitál a struktura pasiv zase o tom, z jakých zdrojů byl 

majetek pořízen (19).  
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Tabulka 8: Vertikální analýza 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV 

  2010 2011 2012 2013 
AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 
Dlouhodobý majetek 65,01 % 64,82 % 67,01 % 68,43 % 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,11 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 
Dlouhodobý hmotný majetek 61,88 % 62,06 % 64,23 % 65,80 % 
Oběžná aktiva 34,89 % 35,11 % 32,18 % 30,73 % 
Zásoby 23,31 % 21,56 % 23,63 % 23,21 % 
Krátkodobé pohledávky 6,49 % 6,85 % 6,48 % 5,64 % 
Krátkodobý finanční majetek 5,02 % 6,63 % 2,05 % 1,88 % 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV 
PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 
Vlastní kapitál 69,78 % 63,08 % 64,02 % 62,50 % 
Základní kapitál 33,32 % 29,38 % 27,96 % 26,13 % 
Výsledek hospodaření min. let 6,34 % 6,48 % 7,63 % 9,25 % 
Cizí zdroje  30,11 % 36,80 % 35,85 % 37,27 % 
Krátkodobé závazky 7,75 % 6,66 % 7,10 % 6,20 % 
Bankovní úvěry 12,44 % 21,91 % 19,44 % 23,16 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (19,23)) 

 

Stálá aktiva ve sledovaném období vždy téměř dvojnásobně převažovala nad aktivy 

oběžnými, zejména v důsledku investic do nových strojů. Z toho vyplývá, že společnost 

je kapitálově těžká. Dlouhodobý majetek roste na úkor oběžných aktiv, která tedy 

naopak klesají. Na oběžných aktivech se nejvýznamněji podílely zásoby. Podíl 

vlastního kapitálu ve sledovaném období převažoval nad cizími zdroji téměř dvakrát. 

Lze tedy říci, že společnost je ze dvou třetin samofinancovaná. Nejvýznamnější složkou 

vlastního kapitálu je základní kapitál. Krátkodobé závazky ve sledovaném období 

nepatrně převyšovaly krátkodobé pohledávky. Bankovní úvěry mají mírně rostoucí 

trend a na celkovém kapitálu společnosti se podílejí průměrně okolo 20%.  

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) hodnotí schopnost podniku vytvářet nové 

zdroje a dosahovat zisku z vloženého kapitálu. Ukazatele rentability se využívají 

zejména pro hodnocení a posouzení celkové efektivnosti dané činnosti podniku, 

intenzity využívání jeho majetku a zhodnocení vloženého kapitálu (19).  
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Tabulka 9: Ukazatele rentability 

  2010 2011 2012 2013 Doporučené hodnoty 
ROI 2,133% 2,830% 3,585% 2,145% alespoň 12% - 15% 
ROA 1,111% 1,208% 2,085% 2,098% alespoň 10% 
ROE 1,592% 1,914% 3,257% 3,357% alespoň 12% 
ROS 2,783% 2,841% 5,111% 5,175% alespoň 6% 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (19,23)) 

 

Hodnoty všech ukazatelů rentability se po celé sledované období pohybují pod 

doporučenými hodnotami. To je však dáno zejména charakteristikou zemědělské 

výroby - z důvodu investiční činnosti. Výsledky vypovídají o skutečnosti, že podnik 

nevyužívá finanční majetek dostatečně efektivně pro tvorbu zisku.  

Vývoj všech ukazatelů však zaznamenává stoupající tendenci, lze tedy říci, že kapitál 

podniku je každým rokem efektivněji zhodnocován. Pouze v roce 2013 vývoj ukazatele 

rentability vloženého kapitálu (ROI) klesnul zhruba o 1,4% oproti roku 2012. Stále však 

dosahoval vyšší hodnoty, než v roce 2010. 

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita je významná z hlediska finanční rovnováhy společnosti, protože pouze 

dostatečně likvidní podnik je schopen plně dostát svým závazkům. Je tedy důležitým 

měřítkem pro věřitele. Bude-li likvidita nedostatečná, může to pro věřitele znamenat 

odklad inkasování úroků a jistiny či dokonce jejich úplnou ztrátu. Naopak, příliš vysoká 

míra likvidity je nepříznivá pro vlastníky podniku, protože značí vázání finančních 

prostředků v aktivech, které nejsou dostatečně zhodnocovány. Je tedy vhodné najít 

vyváženou míru likvidity, která zajistí nejenom dostatečné zhodnocení finančních 

prostředků, ale i schopnost dostát svým závazkům (19).  

 

Tabulka 10: Ukazatele likvidity 

  2010 2011 2012 2013 
Doporučené 

hodnoty 
Likvidita běžná 3,657 4,132 3,729 3,602 1,5 - 2 
Likvidita pohotová 1,214 1,595 0,991 0,882 alespoň 1 
Likvidita okamžitá 0,806 1,207 0,509 0,394 0,2 - 0,5 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (19,23)) 
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Hodnota běžné likvidity ve sledovaném období významně převyšuje doporučené 

hodnoty. Tento jev je pozitivní z hlediska věřitelů, protože krátkodobé závazky jsou 

s přehledem pokryty oběžnými aktivy, zejména pohotovými prostředky financování, 

tudíž riziko platební neschopnosti podniku je v období provedené analýzy nízké. 

Z hlediska podniku samotného je však tento jev spíše negativní, protože značí 

neefektivní vázání prostředků. Z hodnot pohotové likvidity je patrné, že společnost po 

většinu sledovaného období byla zcela schopna krýt běžné výdaje z běžných příjmů. 

V roce 2012 však hodnota oproti roku 2011 prudce klesla k hraniční hodnotě 1 a v roce 

2013 pokračovala v mírném poklesu. Tato skutečnost značí, že společnost zadržovala ve 

svém majetku vyšší váhu zásob, než v předchozích letech. Společnost by měla dalšímu 

poklesu pohotové likvidity zabránit, jinak nebude schopna krýt běžné výdaje běžnými 

příjmy a mohla by se tak dostat do finanční tísně. Okamžitá likvidita se po většinu 

sledovaného období pohybovala výrazně nad doporučenými hodnotami. Společnost je 

tedy schopna uspokojit své závazky finančním majetkem. Vysoké hodnoty ale značí, že 

společnost nevyužívá své finanční prostředky efektivně.  

 

Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost znamená skutečnost, že podnik financuje svá aktiva z cizích zdrojů. 

Používání výhradně vlastního kapitálu přináší snížení celkové výnosnosti vloženého 

kapitálu. Financování z cizích zdrojů je tedy do jisté míry žádoucí, ale nesmí společnost 

zatěžovat příliš vysokými náklady. Je tedy nutné najít optimální vztah mezi vlastním a 

cizím kapitálem, který se nazývá kapitálová struktura (19).  

 

Tabulka 11: Ukazatele zadluženosti 

  2010 2011 2012 2013 
Doporučené 

hodnoty 

Celková zadluženost 30,1% 36,8% 35,8% 37,3% okolo 50% 

Koeficient 
samofinancování 

0,698 0,631 0,640 0,625 v součtu s celkovou 
zadlužeností max. 1 

Doba splácení dluhu 2,70 let 3,57 let 3,84 let 3,17 let 4 - 7 let 

Úrokové krytí 5,55 krát 3,71 krát 4,19 krát 2,94 krát 3 - 6 krát 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (19,23)) 
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Z hodnot ukazatele celkové zadluženosti je zřejmé, že společnost využívá k financování 

svých potřeb především vlastní zdroje. Bankovní úvěry jsou používány k modernizaci 

technologií používaných družstvem a k nákupu pozemků. Nízké hodnoty ukazatele 

značí nízké riziko věřitelů a tím i dobré podmínky pro získání dalších zdrojů 

financování. Koeficient samofinancování vypovídá nižší závislost společnosti na cizích 

zdrojích. Ve sledovaném období stoupnul podíl cizích zdrojů o 7%. Společnost je z 63% 

financována vlastním kapitálem. Ukazatel doby splatnosti dluhu se ve sledovaném 

období pohyboval pod doporučenými hodnotami. Společnost je tedy schopna uhradit 

své závazky průměrně během 4 let. Ukazatel úrokového krytí, který udává kolikrát 

celkový zisk pokryje placené úroky, se ve sledovaném období pohyboval v rozmezí 

doporučených hodnot, pouze v roce 2013 se hodnota přiblížila ke spodní hranici. 

  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivnost podnikání a využití zdrojů podle rychlosti obratu 

vybraných položek rozvahy. Pomocí těchto ukazatelů lze posoudit, jak společnost 

hospodaří s aktivy, tedy vázanost finančních prostředků v aktivech, a jak velký vliv má 

dané hospodaření na výnosnost a likviditu (19).  

 

Tabulka 12: Ukazatele aktivity 

  2010 2011 2012 2013 
Doporučené 

hodnoty 
Obrat celkových 
aktiv 

0,399 
obrátek 

0,425 
obrátek 

0,408 
obrátek 

0,405 
obrátek 1,6 – 3 obrátek 

Obrat stálých aktiv 0,614 
obrátek 

0,656 
obrátek 

0,609 
obrátek 

0,592 
obrátek alespoň 3 obrátky 

Doba obratu zásob 210,2 dní 182,62 dní 208,54 dní 206,07 dní co nejnižší (počet 
dní) 

Doba obratu 
krátkod. pohl. z 
obch. vztahů 

35,17 dní 27,93 dní 36,69 dní 36,97 dní co nejnižší (počet 
dní) 

Doba obratu 
krátkod. záv. z obch. 
vztahů 

59,94 dní 44,98 dní 50,64 dní 23,45 dní 

vyšší než doba 
obratu krátkod. 

pohl. z obch. vzt. 
(počet dní) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (19,23)) 
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Hodnota ukazatele obratu celkových aktiv společnosti je vzdálená doporučeným 

hodnotám, což by mohlo vyplývat z výrobního programu zemědělského družstva. Jinak 

by společnost měla nadbytek majetku, který nevyužívá efektivně, a s údržbou tohoto 

majetku by mohly být spojeny dodatečné náklady. Ve sledovaném období byla hodnota 

doby obratu stálých aktiv vždy hluboko pod hranicí doporučovaných hodnot (nejvyšší 

hodnota 0,656 v roce 2011).  Na první pohled je tedy patrné, že podnik má nadbytek 

nepotřebného dlouhodobého majetku, ale toto specifikum vyplývá z hlavního předmětu 

činnosti. Ukazatel doby obratu zásob vypovídá o tom, že časový interval od nákupu 

materiálu do jeho prodeje se pohybuje okolo 200 dní. Nejvyšší hodnota byla dosažena 

v roce 2010, a to 210 dní. Příliš dlouhé držení zásob na skladě je dáno především 

sezónností výroby a charakteristikou živočišné výroby. Doba obratu krátkodobých 

pohledávek z obchodních vztahů byla v letech 2010 - 2012 vždy kratší, než doba obratu 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů. V roce 2013 tomu bylo již naopak. 

Ukazatelé vypovídají o tom, že podnik čeká na úhradu svých pohledávek průměrně 34 

dní a splácí své závazky průměrně za 45 dní.  

 

 

2.2.4 ANALÝZA 7S: 
 

Strategie 

Hlavní strategií podniku je zvyšování inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti na 

základě požadavků spotřebitelů. Cílem je neustálé zvyšování hodnoty podniku, jeho 

rozvoj, růst a dobudování živočišné výroby. Společnost v letech 2011 – 2013 

uskutečnila investici do živočišné výroby ve výši 37 milionů. Investice byla částečně 

hrazena úvěrem a částečně pomocí dotace v rámci Programu rozvoje venkova. Za dobu 

své existence získala společnost v daném oboru již mnoho zkušeností. Společnost je 

ekonomicky stabilní s předpokladem dlouhodobé perspektivy. Své cíle úspěšně 

naplňuje. Důkazem je 5 velkých středisek, zrekonstruované boxy pro skot, 

nejmodernější technické stroje a příznivý hospodářský výsledek. Celková účetní 

hodnota podniku činí zhruba 200 milionů Kč (24).  

 

  



57 
 

Struktura 

Statutárním orgánem je představenstvo, které je složeno z předsedy, místopředsedy a 

členů představenstva. Kontrolním orgánem je kontrolní komise, která je rovněž složena 

z předsedy, místopředsedy a členů kontrolní komise. Družstvo se skládá z pěti středisek, 

kterými jsou: rostlinná výroba, živočišná výroba, stavební středisko, středisko 

mechanizace a správa družstva. Každé středisko má svého vlastního vedoucího. 

Družstvo v současné době zaměstnává 13 pracovníků (23,24).  
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Následující obrázek zachycuje organizační strukturu společnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (24)) 
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Systémy 

Střediska družstva jsou nedaleko od sebe, proto komunikace ve firmě většinou probíhá 

formou osobního, případně telefonického kontaktu. Externí komunikace probíhá 

osobně, telefonicky, elektronicky, případně poštou. Společnost se také prezentuje na 

vlastních webových stránkách. Družstvo využívá software DailyPlan pro sledování 

denní produkce mléka. Vlastní zpracování účetnictví je prováděno firmou EkoData 

s.r.o. (24). 

 

Sdílené hodnoty 

Je výhodou, že pracovní prostředí ve společnosti je přátelské, s pozitivní atmosférou. 

Zaměstnanci dosahují dobré oborové úrovně a jsou otevřeni novým nápadům. Dobře se 

mezi sebou znají, protože většina z nich v podniku působí již řadu let. Mají jasně 

stanovené pracovní povinnosti a vymezené odpovědnosti (24).  

 

Schopnosti 

Vedení společnosti a vedoucí středisek jsou kvalifikovaní zaměstnanci s dlouholetou 

praxí a zkušenostmi v oboru. Podílejí na kvalitě produktů a poskytovaných služeb dle 

normy ČSN EN ISO 9001:2001. Vedoucí všech středisek zajišťují jejich plynulý chod a 

rozvíjejí podnikové strategie (24).  

 

Styl řízení 

Styl řízení je demokratický, což vyplývá ze statutu obchodní společnosti - družstev. 

Zaměstnanci se ztotožňují se strategií a cíli společnosti. Na pracovišti probíhají 

jedenkrát týdně pravidelné porady, na kterých se řeší současné problémy a návrhy jejich 

řešení (24).  

 

Spolupracovníci 

Společnost se v současné době skládá ze 45 členů družstva a 13 pracovníků. Dochází-li 

k vysoké pracovní vytíženosti pracovníků (zejména důsledkem sezónnosti), nadřízení se 

aktivně zapojují do pracovního procesu (24).  
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2.2.5 SWOT ANALÝZA SPOLEČNOSTI 
 

Provedené analýzy byly vodítkem k identifikaci následujících interních a externích 

faktorů působících na činnost podniku. 

 

Tabulka 13: SWOT analýza společnosti 

Silné stránky Slabé stránky 

Moderní technologie Sezónnost 
Dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy Závislost na úrodě 
Solventnost Závislost na dotacích 

Zkušení zaměstnanci 
Nerovné podmínky při rozdělování dotací 
oproti ostatním zemím EU  

Široké spektrum činností 
 

Dotace od státu   
Rozloha půdy   
Pozemky ve vlastním majetku   
Velikost podniku   
Dobré jméno společnosti   
Nízká zadluženost   

Příležitosti Hrozby 

Zvýšení propagace Zastarávání strojů 
Noví zákazníci Dovoz ze zahraničí 
Bioprodukce Slabá úroda 
Výroba vlastních produktů  Legislativa 

  Růst cen vstupů  

 

Ze sestavené SWOT analýzy vyplývá, že mezi nejsilnější stránky ZOD Opatovec patří 

moderní technologie, do kterých společnost neustále investuje. V letech 2011 – 2013 

byla uskutečněna významná investice ve výši 37 milionů Kč do střediska živočišné 

výroby, jež je pro družstvo stěžejní především kvůli produkci mléka a prodeje skotu do 

zahraničí. Společnost má dlouhodobě velmi dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy a 

to zejména díky své solventnosti. Neopomenutelnou výhodou jsou také zkušení 

zaměstnanci, kteří působí ve společnosti již mnoho let a za tu dobu získali již mnoho 

cenných zkušeností v oboru. Společnost má široké spektrum činnosti - od pěstování 

obilnin, přes živočišnou výrobu až po výrobu zámkové dlažby, která se uskutečňuje ve 

stavebním středisku v Opatovci. Zejména kvůli sezónnosti oboru podnikání je výroba 
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zámkové dlažby pro družstvo důležitá a částečně tak řeší tento problém v zimních 

obdobích. Další velkou výhodou společnosti je nárok na čerpání dotací ze státního 

rozpočtu na zemědělskou půdu a chov hospodářských zvířat. ZOD Opatovec hospodaří 

na půdě o rozloze 2 209 ha. Půda je zčásti vlastní a zčásti pronajatá od fyzických a 

právnických osob, se kterými má společnost uzavřeny nájemní smlouvy na několik let 

dopředu. Pro řadu pronajímatelů je pronájem půdy družstvu výhodný, protože by ji sami 

nevyužili. Společnost od svého založení (roku 1949) prošla mnohaletým vývojem, kdy 

docházelo k jejímu růstu, výstavbě nových středisek či rozšiřování spektra činností. 

Během svého vývoje si tak získala v regionu dobré jméno, významné postavení a stala 

se konkurenceschopnou. Největší zásluhu dnešního významného postavení společnosti 

má schopný management.  

 

Největší slabinou ZOD Opatovec je již zmiňovaná sezónnost výroby, která je však dána 

charakterem podnikání a družstvo tento problém nemůže zcela eliminovat. V zimních 

obdobích je proto velký důraz kladen na živočišnou výrobu, zejména produkci mléka. 

Družstvo se také snaží vyrovnat problém sezónnosti výroby pomocí produkce zámkové 

dlažby. Výnosy společnosti jsou závislé na úrodě. Jedním z nejvýznamnějších 

odběratelů společnosti je Trávníček, spol. s r.o., která od ZOD Opatovec odebírá obilí a 

řepku. V případě špatné úrody by takto společnost mohla přijít o významnou část 

příjmů. Jako většina zemědělsky orientovaných podniků, i ZOD Opatovec je závislé na 

státních dotacích. Změna legislativy v podobě omezení dotací by mohla negativně 

ovlivnit hospodářský výsledek a likviditu podniku. V rámci společné zemědělské 

politiky EU spatřuji významnou slabinu v rozdělování dotací, kdy zemědělci ze zemí E-

15 mají nárok na dvojnásobně vyšší dotace, než ČR a další členské země (42). 

 

Pro dosažení úspěchů a získání nových zákazníků je nutností každé společnosti zajištění 

dostatečné marketingové podpory, zvláště, je-li záměrem společnosti rozšíření spektra 

jejích služeb. Vhodná volba propagace dokáže společnosti zajistit spoustu nových 

zákazníků. ZOD Opatovec má vzhledem k zaměření své činnosti vysoký potenciál stát 

se regionálním pěstitelem biozeleniny. Příležitostí pro společnost je také zahájení 

výroby vlastních produktů. Společnost má v regionu dobré jméno a pověst, tudíž by pro 

ni mohl být snazší vstup na trh s novým produktem. Významnou hrozbou, s níž by se 
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mohl podnik v budoucnu potýkat, je zastarávání strojů. Větší hrozbou je však dovoz 

levných zemědělských produktů ze zahraničí. V důsledku snahy podniků o dosažení co 

nejnižších nákladů, by tak společnost mohla přijít o své odběratele. Slabá úroda je pro 

společnost významnou hrozbou z důvodu možného nezajištění dostatku krmiva pro 

základní stádo skotu. Důsledkem by mohla být nutnost nákupu dalších krmiv, tedy 

zvýšení výdajů, popřípadě snižování stavu skotu, což by vedlo k významnému snížení 

produkce mléka. V rámci společné zemědělské politiky EU byly členským státům 

nastaveny kvóty mléčné produkce, a pokud by tyto byly dále snižovány, dopad na 

hospodaření výrobních subjektů bude negativní. Jako většina společností se i ZOD 

Opatovec v posledních letech potýká s rostoucími cenami vstupů, zejména pohonných 

hmot. Společnost obhospodařuje velkou rozlohu půdy, každý nárůst ceny pohonných 

hmot je tedy velmi citelný. Většina stacionárních technologií je závislá na elektrické 

energii (např. dojírna, výroba betonových prefabrikátů), proto každý nárůst její ceny 

významně ovlivní ziskovost podnikání.   
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

3.1  EXEKUTIVNÍ SOUHRN 
 

Na základě provedených analýz jsou v následující kapitole navržena řešení problémů, se 

kterými se společnost potýká. Z analýz je patrné, že podnik je schopen přijmout další 

investici, aniž by tím byla ohrožena jeho schopnost dostát svým závazkům. Vlastní 

kapitál má rostoucí trend a převažuje téměř dvojnásobně nad cizími zdroji, což je velmi 

pozitivní pro věřitele. Společnost zadržuje ve svém majetku přílišné množství zásob, 

což má negativní dopad zejména na ukazatel pohotové likvidity. Tento jev je dán 

především sezónností výroby a charakteristikou podnikání.  

 

3.2 POPIS PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI 
 

Investičním záměrem bude rozšíření podnikatelských činností společnosti o externí 

prodej hotových jídel. Jednou ze strategií podniku je růst inovačního potenciálu 

v podobě sledování současných trendů vyplývajících z požadavků spotřebitelů. Mimo 

klasických forem stravování ve stravovacích zařízeních roste, zejména s ohledem na 

demografický trend stárnutí populace, poptávka po rozvozech jídel blíže k zákazníkům. 

Zároveň roste poptávka veřejnosti po biopotravinách a zdravé stravě, proto se další 

strategie podniku může ubírat těmito směry. Podnik tak může získat dobrou pozici na 

trhu s biopotravinami, kterou může v budoucnosti dále posilovat. Včasností vstupu na 

trh může získat konkurenční výhodu a zároveň tak naplnit výrobní činnost v zimním 

období.  

 

Nedílnou součástí záměru bude výstavba velkoplošného skleníku v areálu sídla družstva 

v Opatovci u Svitav. V tomto skleníku bude pěstována zelenina v bio kvalitě. Ve 

středisku družstva v Opatovci se nachází jídelna, kterou družstvo využívá pro vaření 

obědů pro své zaměstnance a ve které zaměstnává jednu kuchařku. Kuchyň má 

v současné době kapacitu zhruba pro 100 obědů, která není plně využita. Pro samotnou 

realizaci záměru bude nezbytné provést stavební úpravy v souladu se zákonnými 

normami pro oblast podnikání. Nutností bude také rozšíření vybavenosti kuchyně o 
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nový sporák, myčku nádobí, konvektomat, kuchyňský robot a další malé spotřebiče. 

Stávající kuchyně se stane vývařovnou obědů s použitím biosurovin. Většina použitých 

surovin budou produkty vyprodukované přímo ZOD Opatovec, ty ostatní společnost 

nakoupí od pečlivě vybraných dodavatelů. Nutností bude pořízení vozidel, která zajistí 

rozvoz obědů pro veřejnost. Důraz je kladen především na jedinečnost a kvalitu 

potravin. Cílovými zákazníky budou bývalí členové družstva, kteří jsou nyní v penzi a 

veřejnost. 

 

3.3  MARKETINGOVÝ PLÁN 

3.3.1 MARKETINGOVÝ MIX 

 

Produkt (Product) 

Společnost se bude soustředit na trend zvyšující se poptávky po biopotravinách a 

zároveň trend stárnoucí populace. Zejména starší občané, kteří už nejsou plně 

soběstační, preferují možnost dovozu hotového jídla až do domu. Občané mladších 

generací zase v posledních letech dávají přednost zdravé stravě. Společnost nabídne 

zákazníkům rozvoz obědů, vyráběných z jejích vlastních surovin v bio kvalitě, až do 

jejich domu. V zimních obdobích bude odebírat suroviny od pečlivě vybraných 

dodavatelů a zároveň se bude snažit vyhovět požadavkům a přáním zákazníků. Obědy 

budou pro zákazníky vařeny i rozváženy po celý rok. Zpočátku je plánována nižší 

produkce, která se bude postupně zvyšovat s rostoucí poptávkou po nové službě a 

vlivem ročních období. V roce 2016 dojde k rozšíření spektra služeb společnosti, a to 

zakoupením pece na chléb. Společnost začne péct svůj vlastní chléb, podle vlastní 

receptury, který bude podle požadavků strávníků dodávat v rámci rozvozu obědů do 

jejich domů.  

 

Cena (Price) 

Cena obědu bude vykalkulována podle nákladů na jejich produkci a dopravu. Je třeba 

zohlednit všechny vynaložené výdaje na suroviny, energie, mzdy a opotřebení, zároveň 

s přihlédnutím ke konkurenčním cenám. Do mzdových nákladů je nutné zahrnout výši 



65 
 

pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, která v současnosti tvoří 

v úhrnu 34% z hrubé mzdy zaměstnance. Dále je nutné zohlednit roční náklady provozu 

automobilů (údržbu, pneu, výměnu oleje, opravy atd.) včetně jejich opotřebení. 

Kalkulace těchto nákladů vychází z průměrné spotřeby automobilu, ceny za 1 litr paliva 

a předpokládané roční výše najetých kilometrů. Pracovník rozvážející obědy si každý 

den od odběratele jídelní box z předchozího dne převezme a v jiném předá odběrateli 

oběd. Každý odběratel tak u sebe bude vždy mít jeden box patřící společnosti.  

 

Distribuce (Place) 

Společnost zakoupí nové vozy značky Dacia Dokker Van, kterými budou každý den 

obědy rozváženy zákazníkům do jejich domů v době mezi 10:30 – 12:30 hod. 

Přednostně bude služba nabídnuta bývalým členům a zaměstnancům družstva, kteří 

budou osloveni motivačním dopisem. Obědy se budou dodávat do firem a obcí v okolí 

ZOD Opatovec do směrů na Svitavy, Moravskou Třebovou, Poličku a Litomyšl. 

Objednávky na příští den bude shromažďovat od objednatelů řidič, který bude rozvážet 

obědy. V roce 2016 společnost realizuje druhou část projektu v podobě zahájení 

produkce vlastního chleba, který bude dodáván strávníkům společně s obědy do jejich 

domu. Zároveň bude z důvodu očekávané rostoucí poptávky uskutečněna investice do 

třetího automobilu. Společnost tak bude moci rozšířit síť distribuce svých produktů.  

 

Propagace (Promotion) 

Hlavní propagace nového záměru bude probíhat především prostřednictvím webových 

stránek společnosti, distribucí letáků do poštovních schránek, reklamou v regionálních 

novinách a v regionální televizi. Bývalým zaměstnancům a členům družstva, kteří jsou 

již nyní v penzi, budou zaslány motivační dopisy. ZOD Opatovec bude první 

společností v regionu, která zahájí výrobu obědů z biopotravin a z produktů 

vypěstovaných přímo v regionu družstvem samotným, a to za zhruba stejnou cenu jako 

konkurenční distributoři obědů, vařící z běžných nakoupených surovin.  

 

Lidé (People) 

Z důvodu výstavby velkoplošného skleníku pro pěstování biozeleniny, zvětšení kapacit 

stávající kuchyně a rozšíření činnosti o rozvoz obědů zákazníkům, společnost v prvním 
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roce zaměstná pěstitele biozeleniny, který bude zároveň nákupčím, dva pracovníky do 

kuchyně a dva řidiče. Očekávaný vývoj v roce 2015 počítá se zvýšením mzdových 

prostředků, v souvislosti s vyšším využitím výrobní kapacity. V roce 2016 společnost 

zahájí druhou část projektu v podobě produkce chleba a na základě očekávané rostoucí 

poptávky pořídí další automobil. Z tohoto důvodu bude nutné zaměstnat ještě jednoho 

řidiče a zvýšit pracovníkům v kuchyni úvazky z polovičních na celé. 

 

3.4 FINANČNÍ PLÁN 
 

Provedená finanční analýza ukázala, že rentabilita i likvidita jsou pro uskutečnění 

projektu dostačující. Výrobní kapacita bude zejména po rekonstrukci kuchyně rovněž 

plně dostačující. Na jednoho pracovníka v kuchyni připadá výroba zhruba 100 obědů 

denně.  

 

Společnost začne realizovat záměr od 1. 7. 2014. Hlavním cílem bude rozšíření spektra 

poskytovaných služeb, reakce na trend zájmu zákazníků o bioprodukty a zajištění 

pozice na daném trhu, vyvážení výkyvu tržeb společnosti, zejména v zimních obdobích 

a dále získání důvěry a spokojenosti zákazníků. 

 

 

3.4.1 PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 
 

• Kuchyňské prostory 

Pro realizaci záměru bude nejprve nezbytné provést rekonstrukci, zvětšit kapacitu 

kuchyně a nakoupit nové moderní vybavení (sporák, myčku nádobí, konvektomat, 

kuchyňský robot). Z celkových nákladů na vybavení kuchyně tvoří 50 000Kč drobný 

hmotný majetek. Náklady na rekonstrukci kuchyňských prostor a na nákup vybavení 

budou činit celkem 250 000 Kč. Personální obsazení kuchyně bude čítat dva 

zaměstnance, a to na celý a poloviční úvazek. V letním období, které je zároveň 

obdobím prázdnin a dovolených, je očekávána nižší produkce obědů. S příchodem 

zimního období a zvyšováním povědomí veřejnosti o nové službě, se předpokládá růst 
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poptávky. V roce 2015 se předpokládá přijmutí další pracovní síly do kuchyně na 

poloviční úvazek. První dva roky (2014 a 2015) budou klíčové pro posouzení 

efektivnosti projektu. V roce 2016 bude společnost realizovat druhou část projektu a 

rozšíří tak spektrum nabízených služeb pořízením pece na chléb a následnou produkci 

chleba. V souvislosti se zmíněnou investicí je očekáván další růst poptávky a neustále 

se zvyšující produkce obědů, a proto v roce 2016 předpokládáme další zvýšení 

mzdových nákladů v souvislosti se zvýšením úvazků pracovníkům v kuchyni. Náklady 

na uvaření obědů a upečení chlebů byly vykalkulovány z předpokládaného počtu 

uvařených obědů v jednotlivých měsících a z odhadnutých nákladů na suroviny a 

energie. Mzdové náklady pak představují náklady na hrubou mzdu a zahrnují sociální a 

zdravotní pojištění. Pro přehlednost uvádím níže souhrn předpokládaných nákladů pro 

kuchyňské prostory. 

 

Tabulka 14: Náklady na rekonstrukci kuchyně 

Kuchyně 

  2014 2015 2016 

Rekonstrukce 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Vybavení 150 000 Kč 0 Kč 15 000 Kč 

Mzdové náklady na kuchařky 192 960 Kč 514 560 Kč 771 840 Kč 

Náklady na uvaření obědů 441 000 Kč 1 505 700 Kč 1 798 650 Kč 

Pec na chléb - - 59 000 Kč 

Náklady na upečení chlebů - - 146 727 Kč 

Celkové náklady 883 960 Kč 2 020 260 Kč 2 644 490 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 15: Spotřeba na jednotku produkce 

Spotřeba na 1 oběd 

Suroviny 22 Kč 

Energie 8 Kč 

Celkem 30 Kč 

Spotřeba na upečení 1 chleba 

Suroviny 13 Kč 

Energie 4 Kč 

Celkem 17 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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• Rozvoz obědů 

Pro rozvoz obědů budou pořízeny dva nové automobily značky Dacia Dokker Van 

v celkové hodnotě 359 800 Kč. V souvislosti s pořízením automobilů bude nutné 

zaměstnat dva řidiče. Forma pracovněprávního vztahu řidičů je dohoda o pracovní 

činnosti, což umožňuje efektivní řízení mzdových nákladů. S očekáváním budoucího 

růstu poptávky a rozšířením spektra poskytovaných služeb, společnost v roce 2016 

pořídí ještě jeden vůz pro rozvážení obědů a zaměstná dalšího řidiče, rovněž na dohodu 

o pracovní činnosti. V souvislosti s denním používáním automobilů je třeba zohlednit 

náklady na jejich provoz, servis a opravy. Náklady na provoz automobilů zahrnují cenu 

povinného ručení, silniční daně a spotřeby paliva vypočtené podle odhadu ročního 

nájezdu. Ten je odhadnut na 15 000 km/automobil v prvním roce, 16 000 km/automobil 

ve druhém roce a 17 500 km/automobil ve třetím roce. V rámci rozvozu obědů 

zákazníkům do domu bude nutností zakoupit boxy na jídlo. Společnost pro rok 2014 

předpokládá nejvyšší denní počet uvařených obědů 150, v roce 2015 očekává vzestup 

na 240 obědů denně a pro rok 2016 činí maximální odhad 270 obědů denně. V roce 

2014 tedy zakoupí 350 boxů na jídlo a v letech 2015 a 2016 pořídí podle vývoje 

poptávky další. 

 

V následující tabulce jsou souhrnně zobrazeny předpokládané náklady, které bude nutné 

vynaložit v souvislosti s realizací projektu rozvozu obědů k zákazníkům v jednotlivých 

letech. Specifikace nákladů spojených s provozem automobilů je znázorněna v tabulce 

č. 17. 

 

Tabulka 16: Náklady spojené s rozvozem obědů 

Rozvoz 

  2014 2015 2016 

Osobní automobil, pořizovací cena 359 800 Kč 0 Kč 179 900 Kč 

Servis a opravy automobilů 12 000 Kč 22 000 Kč 33 000 Kč 

Náklady na provoz automobilů 37 110 Kč 78 320 Kč 126 705 Kč 

Mzdové náklady na řidiče 112 560 Kč 225 120 Kč 337 680 Kč 

Boxy na jídlo 35 000 Kč 8 000 Kč 12 000 Kč 

Celkové náklady 556 470 Kč 333 440 Kč 689 285 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



69 
 

Tabulka 17: Náklady na provoz automobilů 

Režijní náklady 

Povinné ručení (Pojišťovna Slavia) 5 280 Kč 

Silniční daň 1 080 Kč 

Jednicové náklady 

Pořizovací cena 179 900 Kč 

Průměrná spotřeba (l/100 km) 5,7 

Cena za 1l nafty 35,90 Kč 
Cena PHM na 100 km 205 Kč 

Předpokládaný roční nájezd 15 000 km 

Náklady na 1km 2,05 Kč 
Celkové roční náklady provozu 
automobilu 37 110 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Pěstování biozeleniny 

Jedinečnost projektu spočívá v produkci obědů z biopotravin vypěstovaných v regionu 

společností samotnou. Z tohoto důvodu  společnost zakoupí velkoplošný skleník, kde 

bude v období od března do září pěstována sezónní zelenina v bio kvalitě. S realizací 

pěstování zeleniny je nutné počítat s náklady na samozavlažovací systém, sadbu a hlínu. 

Náklady na hlínu byly vyčísleny na 12 000 Kč ročně a náklady na sadbu budou 8 000 

Kč. V souvislosti s pořízením velkoplošného skleníku společnost zaměstná na poloviční 

úvazek pěstitele, který bude zároveň nákupčím surovin do kuchyně, protože zejména 

pro zimní období bude nutné najít vhodné dodavatele biozeleniny.  

 

Tabulka 18: Náklady spojené s realizací pěstování biozeleniny 

Velkoplošný farmářský skleník 

  2014 2015 2016 

Pořizovací cena 287 900 Kč 0 Kč 0 Kč 

Doprava a montáž 4 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Náklady na vybavení (samozavlaž. systém) 19 500 Kč 0 Kč 0 Kč 

Ostatní náklady (hlína, sadba) 20 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 

Mzdové náklady na pěstitele 
biozeleniny/nákupčího 

48 240 Kč 96 480 Kč 96 480 Kč 

Celkové náklady 379 640 Kč 104 480 Kč 104 480 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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• Mzdové náklady 

Následující tabulka zobrazuje vykalkulované mzdové náklady zaměstnavatele za 

jednotlivá období (včetně nákladů na zdravotní pojištění – 9% a pojistného na sociální 

zabezpečení – 25%). V prvním roce společnost zaměstná celkem 5 zaměstnanců. V roce 

2015 zaměstná dalšího pracovníka do kuchyně a pro rok 2016 očekává rozšíření úvazků 

2 pracovníků v kuchyni a přijmutí dalšího řidiče. Jelikož realizace projektu bude 

zahájena 1. 7. 2014, jsou mzdové náklady v roce 2014 kalkulovány pro období červenec 

– prosinec. 

 

Tabulka 19: Mzdové náklady zaměstnavatele 

Mzdové náklady 2014 2015 2016 

Oblast Zaměstnanec Úvazek Částka Úvazek Částka Úvazek Částka 

Kuchyně 

Kuchařka 1 0,5 64 320 Kč 0,5 128 640 Kč 1 257 280 Kč 

Kuchařka 2 1 128 640 Kč 1 257 280 Kč 1 257 280 Kč 

Kuchařka 3 0 0 Kč 0,5 128 640 Kč 1 257 280 Kč 

Celkové mzdové náklady - 
Kuchyně 

192 960 Kč 514 560 Kč 771 840 Kč 

Rozvoz 
Řidič 1 DPČ 56 280 Kč DPČ 112 560 Kč DPČ 112 560 Kč 
Řidič 2 DPČ 56 280 Kč DPČ 112 560 Kč DPČ 112 560 Kč 

Řidič 3 - 0 Kč - 0 Kč DPČ 112 560 Kč 

Celkové mzdové náklady - 
Rozvoz 

112 560 Kč 225 120 Kč 337 680 Kč 

Skleník Pěstitel/nákupčí 0,5 48 240 Kč 0,5 96 480 Kč 0,5 96 480 Kč 

Celkové mzdové náklady - 
Skleník 

48 240 Kč 96 480 Kč 96 480 Kč 

CELKOVÉ MZDOVÉ 
NÁKLADY 

353 760 Kč 836 160 Kč 1 206 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Marketing 

Vzhledem k realizaci nové služby bude nutné zajistit dostatečnou propagaci a počítat 

s ní spojenými výdaji. Hlavní formou propagace bude reklama v regionální televizi, 

která poběží 4x denně po celý rok ve všech obdobích a dále reklama v regionálních 

inzertních novinách, jež bude publikována každé 2 měsíce rovněž ve všech obdobích. 

Další propagace bude zajištěna měsíční distribucí letáků do poštovních schránek 

potenciálních zákazníků a prostřednictvím webových stránek společnosti. 
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Tabulka 20: Náklady na marketing 

Náklady na marketing 

  2014 2015 2016 
Reklama v regionální televizi 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 
Distribuce letáků – 12 měsíců 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 
Reklama v regionálních inzertních novinách 
(10x15 cm) 

25 500 Kč 25 500 Kč 25 500 Kč 

Celkové náklady 80 500 Kč 80 500 Kč 80 500 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Bankovní úvěr 

Celková suma nákladů na realizaci projektu byla vyčíslena na 1 175 000 Kč. Tato 

částka zahrnuje náklady na pořízení skleníku včetně montáže a vybavení, náklady na 

pořízení 2 osobních automobilů a boxů na jídlo, náklady na rekonstrukci a vybavení 

kuchyně a náklady na marketing. Společnost vloží do projektu 400 000 Kč 

z nerozděleného zisku minulých let. Zbývající částka bude financována formou 

investičního úvěru. Úvěr bude čerpán po dobu 5 let, při úrokové sazbě 7%. Splácen 

bude měsíčními splátkami formou konstantního úmoru, jehož měsíční výše činí 12 917 

Kč.   

 

Tabulka 21: Splátkový kalendář zkrácený 

Splátkový kalendář za období 07/2014 - 12/2016 

Rok Období Anuita Úrok Úmor Zůstatek dluhu 

2014 
3. čtvrtletí 34 800 Kč 8 966 Kč 25 833 Kč 749 167 Kč 

4. čtvrtletí 51 634 Kč 12 884 Kč 38 750 Kč 710 417 Kč 

2015 

1. čtvrtletí 50 956 Kč 12 206 Kč 38 750 Kč 671 667 Kč 

2. čtvrtletí 50 278 Kč 11 528 Kč 38 750 Kč 632 917 Kč 

3. čtvrtletí 49 600 Kč 10 850 Kč 38 750 Kč 594 167 Kč 

4. čtvrtletí 48 922 Kč 10 172 Kč 38 750 Kč 555 417 Kč 

2016 

1. čtvrtletí 48 244 Kč 9 494 Kč 38 750 Kč 516 667 Kč 

2. čtvrtletí 47 566 Kč 8 816 Kč 38 750 Kč 477 917 Kč 

3. čtvrtletí 46 888 Kč 8 138 Kč 38 750 Kč 439 167 Kč 

4. čtvrtletí 46 209 Kč 7 459 Kč 38 750 Kč 400 417 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



72 
 

• Plán odpisů 

Realizace projektu je spojená s pořízením investičního majetku. Pro potřeby společnosti 

byly zvoleny časové a výkonové odpisy, související s předpokládanou životností 

pořizovaného investičního majetku. Plán odpisů je znázorněn v následující tabulce. 

 

Tabulka 22: Plán odpisů 

Položka Cena Životnost Roční odpis 

Kuchyňské vybavení 100 000 Kč 10 let 10 000 Kč 

Rekonstrukce 100 000 Kč 10 let 10 000 Kč 

Automobil 179 900 Kč 250 000 km 20 845 Kč 

Skleník 323 400 Kč 10 let 32 340 Kč 

Pec na chléb 25 000 Kč 8 let 3 125 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

3.4.2 KRÁTKODOBÝ ROZPOČET – REALISTICKÁ VARIANTA 

 

• Plán výroby a prodeje 

Jelikož společnost bude vyrábět denní počet obědů na základě konkrétní objednávky ze 

strany zákazníků, předpokládá se, že uvařené obědy budou v plném množství 

distribuovány. Cena za 1 oběd včetně rozvozu byla stanovena na 65 Kč. Z důvodu 

zahájení projektu v období prázdnin a dovolených, je zpočátku předpokládána nižší 

poptávka, přičemž se očekává postupný nárůst. V roce 2016 bude spuštěna druhá část 

projektu, která zahrnuje produkci vlastního chleba. Chléb bude dodáván nejenom 

odběratelům obědů v rámci rozvozu, rovněž na základě jejich předchozí objednávky, za 

konečnou cenu 28 Kč. Očekává se tedy rovněž prodej plného množství denní produkce. 

Předpokládaná denní produkce obědů v jednotlivých měsících a předpokládaná denní 

produkce chleba pro rok 2016, jsou znázorněny v tabulkách níže. 
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Tabulka 23: Předpokládaná denní produkce obědů v letech 

Průměrný počet obědů (den) 

Měsíc 2014 2015 2016 

Leden - 170 240 

Únor - 175 240 

Březen - 180 235 

Duben - 190 230 

Květen - 195 240 

Červen - 205 245 

Červenec 85 180 200 

Srpen 95 180 200 

Září 110 220 245 

Říjen 120 225 250 

Listopad 140 230 260 

Prosinec 150 245 270 

Průměrný počet 
uvařených 
obědů za rok 

14 700 50 190 59 955 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 24: Předpokládaná denní produkce chleba (rok 2016) 

Měsíc 
Průměrný počet 

vyrobených chlebů (den) 
Leden 15 
Únor 20 
Březen 25 
Duben 25 

Květen 30 

Červen 30 

Červenec 40 
Srpen 40 
Září 45 
Říjen 45 

Listopad 48 

Prosinec 48 

Průměrný počet 
vyrobených chlebů za rok 

8 631 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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• Rozpočet nákladů 

Kalkulace nákladů byla rovněž provedena na základě předpokládané produkce obědů a 

v roce 2016 jsou již navíc zahrnuty náklady na výrobu chleba, které činí v souhrnné 

výši 17Kč na 1 kus. Přímý materiál zahrnuje náklady na suroviny a energie. Přímé 

mzdy zobrazují celkové mzdové náklady zaměstnavatele na pracovníky v kuchyni, 

řidiče a pěstitele biozeleniny, včetně nákladů na zdravotní a sociální pojištění. Položka 

ostatní přímé náklady zahrnuje předpokládané náklady na PHM, servis a opravy 

automobilů a dále náklady na pořízení sadby do skleníku ve výši 8 000 Kč. 

S očekávanou rostoucí poptávkou se předpokládá zvýšení ročního nájezdu automobilů, 

a to na 16 000 km na 1 automobil v roce 2015 a 17 500 km na 1 automobil v roce 2016. 

 

Tabulka 25: Rozpočet nákladů 

  2014 2015 2016 
Přímý materiál 441 000 Kč 1 505 700 Kč 1 945 377 Kč 
Přímé mzdy 353 760 Kč 836 160 Kč 1 206 000 Kč 
Ostatní přímé náklady 50 750 Kč 95 600 Kč 148 625 Kč 
Jednicové náklady celkem 845 510 Kč 2 437 460 Kč 3 300 002 Kč 
Režijní náklady 247 086 Kč 240 006 Kč 278 486 Kč 
Celkové přímé náklady 1 092 596 Kč 2 677 466 Kč 3 578 488 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (43)) 

 

• Rozpočet výnosů 

Kalkulace výnosů byla provedena na základě predikce denní výroby obědů a stanovené 

ceny za 1 oběd – 65 Kč. V roce 2016 jsou zahrnuty rovněž výnosy z prodeje chleba, 

který se bude prodávat za cenu 28 Kč za kus. 

 

Tabulka 26: Rozpočet výnosů 

 2014 2015 2016 

Příjmy z prodeje 955 500 Kč 3 262 350 Kč 4 138 743 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (43)) 
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• Očekávané účetní případy 

V následující tabulce jsou znázorněny nejvýznamnější předpokládané účetní případy v 

průběhu jednotlivých let. Část projektu bude financována formou investičního úvěru, 

který bude čerpán ve výši 775 000 Kč. Pro realizaci samotného záměru, jak již bylo 

zmíněno, je nezbytné pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Tento majetek 

zahrnuje náklady na rekonstrukci kuchyně, pořízení kuchyňského vybavení, pořízení 

automobilů, náklady spojené s pořízením skleníku a náklady na hlínu. V roce 2016 

dojde k pořízení dalšího dlouhodobého majetku v podobě automobilu a pece na chléb. 

S dlouhodobým hmotným majetkem také souvisí pořízení drobného hmotného majetku, 

který tvoří kuchyňské nářadí, boxy na přepravu jídel a sadba do skleníku. Tento majetek 

bude v dalších letech postupně rozšiřován v závislosti na poptávce. Významnou 

položku v rozpočtu tvoří náklady na mzdy zaměstnanců, které se v roce 2015 zvýší 

v důsledku zaměstnání dalšího pracovníka v kuchyni a v roce 2016 tyto náklady opět 

vzrostou v důsledku rozšíření úvazků pracovníků v kuchyni a náboru dalšího řidiče. 

Další položky zahrnují náklady na marketing, na provoz a údržbu automobilů, na 

suroviny a energie spotřebované při produkci výrobků, náklady spojené s čerpáním 

úvěru a odpisy dlouhodobého majetku. Zbývající položky se týkají úhrady a prodeje 

výrobků, jenž zahrnuje výnosy z produkce obědů a v roce 2016 navíc výnosy 

z produkce chleba.  
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Tabulka 27: Účetní případy 

Účetní případ MD D 2014 2015 2016 
Přijetí úvěru na BÚ 221 461 775 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Pořízení DHM 02x 221 883 200 Kč 0 Kč 238 900 Kč 
Nákup drobného hmotného 
majetku 

501 221 93 000 Kč 16 000 Kč 35 000 Kč 

Mzdy zaměstnanců 52x 33x 353 760 Kč 836 160 Kč 1 206 000 Kč 
Úhrada mezd 33x 221 353 760 Kč 836 160 Kč 1 206 000 Kč 
Reklama 518 321 80 500 Kč 80 500 Kč 80 500 Kč 
Úhrada reklamy 321 221 80 500 Kč 80 500 Kč 80 500 Kč 
Servis a opravy 518 321 12 000 Kč 22 000 Kč 33 000 Kč 
Úhrada servisních služeb 321 221 12 000 Kč 22 000 Kč 33 000 Kč 
Silniční daň 531 345 2 160 Kč 2 160 Kč 3 240 Kč 
Úhrada silniční daně 345 221 2 160 Kč 2 160 Kč 3 240 Kč 
Povinné ručení 548 379 10 560 Kč 10 560 Kč 15 840 Kč 
Úhrada povinného ručení 379 221 10 560 Kč 10 560 Kč 15 840 Kč 
Nákup PHM 501 221 30 750 Kč 65 600 Kč 107 625 Kč 
Nákup materiálu 111 321 328 400 Kč 1 104 180 Kč 1 431 213 Kč 
Převzetí materiálu na sklad 112 111 328 400 Kč 1 104 180 Kč 1 431 213 Kč 
Spotřeba materiálu 501 112 323 400 Kč 1 104 180 Kč 1 431 213 Kč 
Úhrada materiálu 321 221 328 400 Kč 1 104 180 Kč 1 431 213 Kč 
Spotřeba energie 504 321 117 600 Kč 401 520 Kč 514 164 Kč 
Úhrada energie 321 221 117 600 Kč 401 520 Kč 514 164 Kč 
Platba jistiny 461 221 64 583 Kč 155 000 Kč 155 000 Kč 
Platba úroků 562 221 21 851 Kč 44 756 Kč 33 906 Kč 
Prodej výrobků 311 601 955 500 Kč 3 262 350 Kč 4 138 743 Kč 
Úhrada odběratelů v 
hotovosti 

211 311 591 263 Kč 2 018 742 Kč 2 561 054 Kč 

Úhrada od odběratelů na 
BÚ 

221 311 354 237 Kč 1 243 608 Kč 1 577 689 Kč 

Převod z pokladny na BÚ 261 211 591 563 Kč 2 018 742 Kč 2 561 054 Kč 
Převod z pokladny na BÚ 221 261 591 563 Kč 2 018 724 Kč 2 561 054 Kč 
Odpisy 551 08x 47 015 Kč 94 030 Kč 118 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (43)) 
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• Počáteční rozvaha 

Jak již bylo uvedeno, družstvo vyčlení prostředky ve výši 400 000 Kč z vlastních 

zdrojů. Tyto prostředky budou použity na částečné financování dlouhodobého 

hmotného majetku a na provozní financování projektu při jeho zahájení. Předpokládané 

následné příjmy z projektu jsou pak dostačující na provozní výdaje v dalších letech. 

Počáteční rozvaha projektu je tedy tvořena vkladem vyčleněných prostředků na 

bankovní účet. 

 

Tabulka 28: Počáteční rozvaha 

Aktiva Pasiva 
221 400 000 Kč 411 400 000 Kč 
  400 000 Kč   400 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (43)) 

 

• Rozpočtová rozvaha 

Pro jednotlivé roky projektu je v následujících tabulkách sestavena jednoduchá 

rozpočtová rozvaha, která udává přehled o výši majetku a zdrojích jeho krytí. V roce 

2014 bude předpokládaná celková hodnota majetku zhruba 970 000 Kč. Tento majetek 

bude částečně financován cizím kapitálem, který tvoří bankovní úvěr, a zbývající část 

bude pokryta z družstvem vyčleněných prostředků. Dlouhodobý odpisovaný hmotný 

majetek zahrnuje automobily, rekonstrukci kuchyňských prostor, kuchyňské vybavení, 

skleník včetně potřebného vybavení. Roční účetní odpis tohoto majetku činí 94 030 Kč. 

V roce 2016 se výše odpisů zvýší v souvislosti s pořízením dalšího automobilu a pece 

na chléb. Přímé náklady na výrobu obědů a v roce 2016 i chlebů, jsou stanoveny na 22 

Kč na 1 oběd a 13 Kč na 1 chléb. Zákazníci mají možnost úhrady jak hotovostní, tak i 

bezhotovostní formou. 
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Tabulka 29: Rozpočtová rozvaha pro rok 2014 

2014 
Aktiva 

Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
02x 0 Kč 883 200 Kč 0 Kč 883 200 Kč 
08x 0 Kč -47 015 Kč 0 Kč -47 015 Kč 
111 0 Kč 328 400 Kč 328 400 Kč 0 Kč 
112 0 Kč 328 400 Kč 323 400 Kč 5 000 Kč 
211 0 Kč 591 263 Kč 591 263 Kč 0 Kč 
221 400 000 Kč 1 720 500 Kč 1 998 364 Kč 122 136 Kč 
261 0 Kč 591 263 Kč 591 263 Kč 0 Kč 
311 0 Kč 955 500 Kč 945 500 Kč 10 000 Kč 
Aktiva celkem 973 321 Kč 

Pasiva 
Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
321 0 Kč 538 500 Kč 538 500 Kč 0 Kč 
33x 0 Kč 353 760 Kč 353 760 Kč 0 Kč 
345 0 Kč 2 160 Kč 2 160 Kč 0 Kč 
379 0 Kč 10 560 Kč 10 560 Kč 0 Kč 
411 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 
431 0 Kč 0 Kč -137 096 Kč -137 096 Kč 
461 0 Kč 64 583 Kč 775 000 Kč 710 417 Kč 
Pasiva celkem 973 321 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (43)) 
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Tabulka 30: Rozpočtová rozvaha pro rok 2015 

2015 
Aktiva 

Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
02x 883 200 Kč 0 Kč 0 Kč 883 200 Kč 
08x -47 015 Kč -94 030 Kč 0 Kč -141 045 Kč 
111 0 Kč 1 104 180 Kč 1 104 180 Kč 0 Kč 
112 5 000 Kč 1 104 180 Kč 1 104 180 Kč 5 000 Kč 
211 0 Kč 2 018 742 Kč 2 018 742 Kč 0 Kč 
221 122 136 Kč 3 262 350 Kč 2 738 436 Kč 646 050 Kč 
261 0 Kč 2 018 742 Kč 2 018 742 Kč 0 Kč 
311 10 000 Kč 3 262 350 Kč 3 262 350 Kč 10 000 Kč 
Aktiva celkem 1 403 205 Kč 

Pasiva 
Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
321 0 Kč 1 608 200 Kč 1 608 200 Kč 0 Kč 
33x 0 Kč 836 160 Kč 836 160 Kč 0 Kč 
345 0 Kč 2 160 Kč 2 160 Kč 0 Kč 
379 0 Kč 10 560 Kč 10 560 Kč 0 Kč 
411 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 
431 0 Kč 0 Kč 584 884 Kč 584 884 Kč 
461 710 417 Kč 155 000 Kč 0 Kč 555 417 Kč 
429 -137 096 Kč 0 Kč 0 Kč -137 096 Kč 
Pasiva celkem 1 403 205 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (43)) 
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Tabulka 31: Rozpočtová rozvaha pro rok 2016 

2016 
Aktiva 

Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
02x 883 200 Kč 238 900 Kč 0 Kč 1 122 100 Kč 
08x -141 045 Kč -118 000 Kč 0 Kč -259 044 Kč 
111 0 Kč 1 431 213 Kč 1 431 213 Kč 0 Kč 
112 5 000 Kč 1 431 213 Kč 1 431 213 Kč 5 000 Kč 
211 0 Kč 2 561 054 Kč 2 561 054 Kč 0 Kč 
221 646 050 Kč 4 138 743 Kč 4 138 743 Kč 930 404 Kč 
261 0 Kč 2 561 054 Kč 2 561 054 Kč 0 Kč 
311 10 000 Kč 4 138 743 Kč 4 138 743 Kč 10 000 Kč 
Aktiva celkem 1 808 460 Kč 

Pasiva 

Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
321 0 Kč 2 058 877 Kč 2 058 877 Kč 0 Kč 
33x 0 Kč 1 206 000 Kč 1 206 000 Kč 0 Kč 
345 0 Kč 3 240 Kč 3 240 Kč 0 Kč 
379 0 Kč 15 840 Kč 15 840 Kč 0 Kč 
411 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 
431 0 Kč 0 Kč 560 255 Kč 560 255 Kč 
461 555 417 Kč 155 000 Kč 0 Kč 400 417 Kč 
429 447 788 Kč 0 Kč 0 Kč 447 788 Kč 
Pasiva celkem 1 808 460 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (43)) 

 

• Rozpočtový VZZ 

V rozpočtu výnosů a nákladů se očekává, že v prvním roce bude projekt generovat 

ztrátu v předpokládané výši zhruba -138 000 Kč. Je to zejména z důvodu vynaložených 

investic a pouze postupného vývoje projektu v prvním roce. V následujících letech se 

očekává, že příjmy z projektu překročí náklady vynaložené na projekt, a to i přes 

zvýšení mzdových nákladů a investice do dalšího majetku v roce 2016. Předpokládaná 

výše zisku v roce 2015 je zhruba 600 000 Kč a v roce 2016 by měl dosáhnout výše 

okolo 560 000 Kč. Meziroční snížení zisku je způsobeno právě zvýšením mzdových 

nákladů a investiční činností v roce 2016. 
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Tabulka 32: Rozpočtový VZZ pro rok 2014 

2014 
Náklady 

Účet MD D Konečný stav 
501 447 150 Kč 0 Kč 447 150 Kč 
504 117 600 Kč 0 Kč 117 600 Kč 
518 92 500 Kč 0 Kč 92 500 Kč 
52x 353 760 Kč 0 Kč 353 760 Kč 
531 2 160 Kč 0 Kč 2 160 Kč 
548 10 560 Kč 0 Kč 10 560 Kč 
551 47 015 Kč 0 Kč 47 015 Kč 
562 21 851 Kč 0 Kč 21 851 Kč 
Náklady celkem 1 092 596 Kč 

Výnosy 
Účet MD D Konečný stav 

601 0 Kč 955 500 Kč 955 500 Kč 
Výnosy celkem 955 500 Kč 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 137 096 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (43)) 

 

Tabulka 33: Rozpočtový VZZ pro rok 2015 

2015 
Náklady 

Účet MD D Konečný stav 

501 1 185 780 Kč 0 Kč 1 185 780 Kč 
504 401 520 Kč 0 Kč 401 520 Kč 
518 102 500 Kč 0 Kč 102 500 Kč 
52x 836 160 Kč 0 Kč 836 160 Kč 
531 2 160 Kč 0 Kč 2 160 Kč 
548 10 560 Kč 0 Kč 10 560 Kč 
551 94 030 Kč 0 Kč 94 030 Kč 
562 44 756 Kč 0 Kč 44 756 Kč 
Náklady celkem 2 677 466 Kč 

Výnosy 

Účet MD D Konečný stav 

601 0 Kč 3 262 350 Kč 3 262 350 Kč 
Výnosy celkem 3 262 350 Kč 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 584 884 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (43)) 
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Tabulka 34: Rozpočtový VZZ pro rok 2016 

2016 
Náklady 

Účet MD D Konečný stav 

501 1 573 838 Kč 0 Kč 1 573 838 Kč 
504 514 164 Kč 0 Kč 514 164 Kč 
518 113 500 Kč 0 Kč 113 500 Kč 
52x 1 206 000 Kč 0 Kč 1 206 000 Kč 
531 3 240 Kč 0 Kč 3 240 Kč 
548 15 840 Kč 0 Kč 15 840 Kč 
551 118 000 Kč 0 Kč 118 000 Kč 
562 33 906 Kč 0 Kč 33 906 Kč 

Náklady celkem 3 578 488 Kč 
Výnosy 

Účet MD D Konečný stav 
601 0 Kč 4 138 743 Kč 4 138 743 Kč 

Výnosy celkem 4 138 743 Kč 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 560 255 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (43)) 

 

• Peněžní tok 

Investice a zahájení projektu bude mít v prvním roce významný vliv na peněžní tok, 

jehož meziroční změna v roce 2014 vykazuje záporné hodnoty ve výši okolo -280 000 

Kč. Vývoj v následujícím roce dosahuje již kladných hodnot, taktéž v roce 2016, kdy 

bude navíc uskutečněna další investice do třetího automobilu a pece na chléb a zahájena 

samotná produkce chleba.  
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Tabulka 35: Peněžní tok 

  2014 2015 2016 
Peníze na počátku období 400 000 Kč 122 136 Kč 646 050 Kč 
Příjmy z prodeje výrobků 945 500 Kč 3 262 350 Kč 4 138 743 Kč 
Nákupní cena surovin -328 400 Kč -1 104 180 Kč -1 431 213 Kč 
Výdaje na mzdy -353 760 Kč -836 160 Kč -1 206 000 Kč 
Výdaje na energii -117 600 Kč -401 520 Kč -514 164 Kč 
Výdaje na spotřební materiál -123 750 Kč -81 600 Kč -142 625 Kč 
Výdaje na služby -92 500 Kč -102 500 Kč -113 500 Kč 
Ostatní výdaje -12 720 Kč -12 720 Kč -19 080 Kč 

Peněžní tok z provozní činnosti -83 230 Kč 723 670 Kč 712 161 Kč 
Pořízení DHM -883 200 Kč 0 Kč -238 900 Kč 

Peněžní tok z investiční činnosti -883 200 Kč 0 Kč -238 900 Kč 
Čerpání úvěru 775 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Zaplacené úroky -21 851 Kč -44 756 Kč -33 906 Kč 
Zaplacená jistina -64 583 Kč -155 000 Kč -155 000 Kč 

Peněžní tok z finanční činnosti 688 566 Kč -199 756 Kč -188 906 Kč 
Peníze na konci období 122 136 Kč 646 050 Kč 930 404 Kč 
Čisté zvýšení či snížení 
peněžních prostředků 

- 277 864 Kč 523 914 Kč 284 355 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (43)) 
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3.4.3 HARMONOGRAM REALIZACE 

 

Časový harmonogram znázorňuje kroky, které je nutné provést pro samotnou realizaci 

projektu a zohledňuje i druhou část projektu, jíž je zahájení produkce chleba. Stěžejní 

spuštění projektu bude uskutečněno k 1. 7. 2014. Tomuto kroku předchází samotné 

zpracování projektu, uzavření úvěrové smlouvy, výběr vhodných dodavatelů, 

rekonstrukce a rozšíření kapacity kuchyňských prostor, kolaudace, pořízení vybavení, 

výstavba skleníku, pořízení materiálu a vybavení pro pěstování ve skleníku, pořízení 

automobilů pro rozvoz obědů, nábor zaměstnanců, školení zaměstnanců, nákup surovin 

a marketingová podpora. V roce 2016 bude spuštěna druhá část projektu, pro kterou 

bude nutné pořízení pece na chléb, nábor a školení zaměstnanců a pořízení automobilu.  

 

Tabulka 36: Harmonogram realizace 

2014 2015 2016 

Měsíc 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Zpracování projektu                                                   
Úvěrová smlouva                                                   
Výběr dodavatele 
stavebních úprav                                                   
Rekonstrukce prostor                                 
Kolaudace                                                   
Pořízení kuchyňského 
vybavení                                   
Výstavba skleníku                                                   
Pořízení materiálu a 
vybavení do skleníku                                                   
Pořízení automobilů                                                   
Nábor zaměstnanců                                                   
Školení zaměstnanců                                   
Nákup surovin                                                   
Marketing                                                   
Spuštění projektu                                                   
Pořízení pece na 
chléb                                                   

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4.4 KRÁTKODOBÝ ROZPOČET – OPTIMISTICKÁ VARIANTA 

 

V případě velmi příznivého vývoje projektu společnost již v roce 2015 pořídí další 

automobil pro rozvoz obědů. V souvislosti s touto investicí bude nutné zaměstnat 

dalšího řidiče, rovněž na dohodu o provedení činnosti. Z důvodu očekávané rostoucí 

poptávky společnost ve stejném roce zaměstná na plný úvazek dalšího pracovníka do 

kuchyně. Na tohoto pracovníka získá dotaci od úřadu práce v souvislosti s vytvořením 

nového pracovního místa.  

 
• Plán výroby a prodeje 

Při optimistické variantě se očekává již v prvním měsíci zahájení projektu výroba 85 

obědů denně a ke konci roku se průměrná denní produkce zvýší až na 155 obědů. 

V následujícím roce by denní produkce měla dosáhnout až 240 obědů a v roce 2016 by 

se měla zvýšit na 285 obědů denně. Předpokládaná denní produkce chleba zůstane při 

optimistické variantě stejná, jako při variantě realistické a bude tedy činit 8 631 

vyrobených chlebů ročně. 

 

Tabulka 37: Předpokládaná denní produkce obědů v letech – Optimistická varianta 

 
Průměrný počet obědů (den) 

Měsíc 2014 2015 2016 

Leden - 180 240 

Únor - 180 245 

Březen - 185 250 

Duben - 190 260 

Květen - 215 270 

Červen - 220 275 

Červenec 85 210 260 

Srpen 95 210 260 

Září 110 230 285 

Říjen 130 235 290 

Listopad 140 240 285 

Prosinec 155 240 285 

Průměrný počet 
uvařených obědů za rok 

15 015 53 235 67 305 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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• Rozpočet nákladů 

Kalkulace nákladů byla vyčíslena na základě předpokládané produkce obědů. V roce 

2016 jsou zahrnuty náklady na produkci chleba, rovněž dle předpokládané denní 

produkce, ve výši 17 Kč na 1 kus. Přímý materiál tvoří náklady na suroviny a energie, 

které bude nutné vynaložit k produkci. Přímé mzdy představují mzdové náklady 

zaměstnavatele na pracovníky v kuchyni, řidiče a pěstitele biozeleniny, včetně nákladů 

na zdravotní a sociální pojištění. Mzdové náklady se v roce 2015 zvýší v důsledku 

zaměstnání dalšího řidiče a pracovníka do kuchyně. V roce 2016 se tyto náklady rovněž 

zvýší, a to v důsledku předpokládaného zvyšování poptávky, na jehož základě bude 

zvýšena mzda řidičů a pracovníka v kuchyni. Ostatní přímé náklady zahrnují 

předpokládané náklady na PHM, servis a opravy automobilů a náklady na sadbu do 

skleníku. V závislosti na očekávané rostoucí poptávce se předpokládá v roce 2015 

pořízení dalšího automobilu a s tím spojený zvyšující roční nájezd automobilů stejně 

tak, jako tomu bylo u realistické varianty.  

 
Tabulka 38: Spotřeba na jednotku produkce - Optimistická varianta 

Spotřeba na 1 oběd 

Suroviny 22 Kč 

Energie 8 Kč 

Celkem 30 Kč 

Spotřeba na upečení 1 chleba 

Suroviny 13 Kč 

Energie 4 Kč 

Celkem 17 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 39: Rozpočet nákladů – Optimistická varianta 

  2014 2015 2016 

Přímý materiál 450 450 Kč 1 597 050 Kč 2 165 877 Kč 

Přímé mzdy 353 760 Kč 1 077 360 Kč 1 262 280 Kč 

Ostatní přímé náklady 50 750 Kč 139 400 Kč 148 625 Kč 

Variabilní náklady 
celkem 

854 960 Kč 2 813 810 Kč 3 576 782 Kč 

Režijní náklady 247 086 Kč 267 211 Kč 278 486 Kč 

Celkové přímé náklady 1 102 046 Kč 3 081 021 Kč 3 855 268 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Rozpočet výnosů 

Rozpočet výnosů byl rovněž proveden na základě předpokládané denní výroby obědů a 

stanovené ceny za 1 oběd – 65 Kč. V prvním roce je očekávaná nejvyšší denní produkce 

155 obědů, ve druhém roce díky příznivému vývoji tato produkce stoupne na nejvyšší 

průměrný denní počet 240 obědů a ve třetím roce se znovu zvýší, a to na 290 obědů. 

V roce 2016 jsou zahrnuty rovněž výnosy z prodeje chleba, který bude prodáván za 

cenu 28 Kč za kus. 

 
Tabulka 40: Rozpočet výnosů - Optimistická varianta 

  2014 2015 2016 

Příjmy z prodeje 975 975 Kč 3 460 275 Kč 4 616 493 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Očekávané účetní případy 

Následující tabulka znázorňuje nejvýznamnější očekávané účetní případy v 

průběhu jednotlivých let. Část projektu bude financována formou investičního úvěru, 

který bude čerpán ve výši 775 000 Kč. Zbývající část prostředků vloží družstvo 

z nerozděleného zisku minulých let. Výše těchto prostředků činí 400 000 Kč. Pro 

realizaci samotného záměru bude nutné pořízení dlouhodobého hmotného majetku. 

Tento majetek zahrnuje náklady na rekonstrukci kuchyně, pořízení kuchyňského 

vybavení, pořízení automobilů, náklady spojené s pořízením a vybavením skleníku. 

V roce 2015 bude na základě očekávané rostoucí poptávky pořízen další automobil a 



88 
 

zaměstnán další řidič. V roce 2016 bude zakoupena pec na chléb a realizována tak druhá 

část záměru v podobě produkce vlastního chleba. S dlouhodobým hmotným majetkem 

také souvisí pořízení drobného hmotného majetku, který tvoří kuchyňské nářadí, boxy 

na přepravu jídel a sadba do skleníku. Tento majetek bude v dalších letech postupně 

rozšiřován v závislosti na poptávce. Významnou položkou v rozpočtu jsou náklady na 

mzdy zaměstnanců, které se v roce 2015 zvýší v důsledku zaměstnání dalšího řidiče. 

Společnost v roce 2015 také zaměstná dalšího pracovníka do kuchyně. V souvislosti 

s vytvořením tohoto pracovního místa dostane na mzdu tohoto pracovníka dotaci od 

úřadu práce. V roce 2016 mzdové náklady opět vzrostou v důsledku zvýšení mzdy 

řidičů a rozšíření úvazku jednoho z pracovníků v kuchyni. Další položky zahrnují 

náklady na marketing, na provoz a údržbu automobilů, na suroviny a energie 

spotřebované při produkci výrobků, náklady spojené s umořováním úvěru a odpisy 

dlouhodobého majetku. Zbývající položky se týkají úhrady a prodeje výrobků, jenž 

zahrnuje výnosy z produkce obědů a v roce 2016 navíc výnosy z produkce chleba.  
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Tabulka 41: Účetní případy - Optimistická varianta 

 Účetní případ  MD  D 2014 2015 2016 

Přijetí úvěru na BÚ 221 461 775 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Pořízení DHM 02x 221 883 200 Kč 179 900 Kč 59 000 Kč 
Nákup drobného hmotného 
majetku 501 221 93 000 Kč 16 000 Kč 35 000 Kč 
Mzdy zaměstnanců 52x 33x 353 760 Kč 1 077 360 Kč 1 262 280 Kč 
Úhrada mezd 33x 221 353 760 Kč 1 077 360 Kč 1 262 280 Kč 
Reklama 518 321 80 500 Kč 80 500 Kč 80 500 Kč 
Úhrada reklamy 321 221 80 500 Kč 80 500 Kč 80 500 Kč 
Servis a opravy 518 321 12 000 Kč 33 000 Kč 33 000 Kč 
Úhrada servisních služeb 321 221 12 000 Kč 33 000 Kč 33 000 Kč 
Silniční daň 531 345 2 160 Kč 3 240 Kč 3 240 Kč 
Úhrada silniční daně 345 221 2 160 Kč 3 240 Kč 3 240 Kč 
Povinné ručení 548 379 10 560 Kč 15 840 Kč 15 840 Kč 
Úhrada povinného ručení 379 221 10 560 Kč 15 840 Kč 15 840 Kč 
Nákup PHM 501 221 30 750 Kč 98 400 Kč 107 625 Kč 
Nákup materiálu 111 321 335 330 Kč 1 171 170 Kč 1 592 913 Kč 
Převzetí materiálu na sklad 112 111 335 330 Kč 1 171 170 Kč 1 592 913 Kč 
Spotřeba materiálu 501 112 330 330 Kč 1 171 170 Kč 1 592 913 Kč 
Úhrada materiálu 321 221 335 330 Kč 1 171 170 Kč 1 592 913 Kč 
Spotřeba energie 504 321 120 120 Kč 425 880 Kč 572 964 Kč 
Úhrada energie 321 221 120 120 Kč 425 880 Kč 572 964 Kč 
Platba jistiny 461 221 64 583 Kč 155 000 Kč 155 000 Kč 
Platba úroků 562 221 21 851 Kč 44 756 Kč 33 906 Kč 
Prodej výrobků 311 601 975 975 Kč 3 460 275 Kč 4 616 493 Kč 
Úhrada odběratelů v hotovosti 211 311 603 933 Kč 2 141 218 Kč 2 856 686 Kč 
Úhrada od odběratelů na BÚ 221 311 362 042 Kč 1 319 057 Kč 1 759 807 Kč 
Převod z pokladny na BÚ 261 211 603 933 Kč 2 141 218 Kč 2 856 686 Kč 
Převod z pokladny na BÚ 221 261 603 933 Kč 2 141 218 Kč 2 856 686 Kč 
Odpisy 551 08x 47 015 Kč 114 875 Kč 118 000 Kč 
Dotace na mzdu 347 648 0 Kč 257 280 Kč 257 280 Kč 
Obdržení dotace 221 347 0 Kč 257 280 Kč 257 280 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
• Počáteční rozvaha 

Družstvo uvolní na částečné financování dlouhodobého hmotného majetku a na 

zajištění dostatečné likvidity prostředky ve výši 400 000 Kč z vlastních zdrojů. 

Následné příjmy z projektu by měly být dostačující na provozní výdaje v dalších letech. 

Počáteční rozvahu projektu tedy tvoří vklad vyčleněných prostředků na bankovní účet. 



90 
 

Tabulka 42: Počáteční rozvaha – Optimistická varianta 

Aktiva Pasiva 

221 400 000 Kč 411 400 000 Kč 

  400 000 Kč   400 000 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Rozpočtová rozvaha 

Pro jednotlivá období projektu je v následujících tabulkách sestavena jednoduchá 

rozpočtová rozvaha, udávající přehled o výši majetku a zdrojích jeho krytí. Při 

optimistické variantě bude v roce 2014 předpokládaná celková hodnota majetku zhruba 

1 000 000 Kč. Tento majetek bude částečně financován pomocí bankovního úvěru, a 

zbývající část bude pokryta z družstvem vložených prostředků. Dlouhodobý odpisovaný 

hmotný majetek zahrnuje automobily, rekonstrukci kuchyňských prostor, kuchyňské 

vybavení, skleník. V roce 2015 se předpokládá rozšíření dlouhodobého majetku o další 

automobil a pec na chléb. Přímé náklady na výrobu obědů a v roce 2016 i chlebů, jsou 

stejně jako u realistické varianty stanoveny na 22 Kč na 1 oběd a 13 Kč na 1 chléb. 

Zákazníci mají možnost úhrady jak hotovostní, tak i bezhotovostní formou.  
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Tabulka 43: Rozpočtová rozvaha pro rok 2014 – Optimistická varianta 

2014 
Aktiva 

Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
02x 0 Kč 883 200 Kč 0 Kč 883 200 Kč 
08x 0 Kč -47 015 Kč 0 Kč -47 015 Kč 
111 0 Kč 335 330 Kč 335 330 Kč 0 Kč 
112 0 Kč 335 330 Kč 330 330 Kč 5 000 Kč 
211 0 Kč 603 933 Kč 603 933 Kč 0 Kč 
221 400 000 Kč 1 740 975 Kč 2 007 814 Kč 133 161 Kč 
261 0 Kč 603 933 Kč 603 933 Kč 0 Kč 
311 0 Kč 975 975 Kč 965 975 Kč 10 000 Kč 
347 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
Aktiva celkem 984 346 Kč 

Pasiva 
Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
321 0 Kč 547 950 Kč 547 950 Kč 0 Kč 
33x 0 Kč 353 760 Kč 353 670 Kč 0 Kč 
345 0 Kč 2 160 Kč 2 160 Kč 0 Kč 
379 0 Kč 10 560 Kč 10 560 Kč 0 Kč 
411 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 
431 0 Kč 0 Kč -126 071 Kč -126 071 Kč 
461 0 Kč 64 583 Kč 775 000 Kč 710 417 Kč 
429 - - - - 

Pasiva celkem 984 346 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 44: Rozpočtová rozvaha pro rok 2015 – Optimistická varianta 

2015 
Aktiva 

Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
02x 883 200 Kč 179 900 Kč 0 Kč 1 063 100 Kč 
08x -47 015 Kč -114 875 Kč 0 Kč -161 890 Kč 
111 0 Kč 1 171 170 Kč  1 171 170 Kč 0 Kč 
112 5 000 Kč  1 171 170 Kč 1 171 170 Kč 5 000 Kč 
211 0 Kč 2 141 218 Kč 2 141 218 Kč 0 Kč 
221 133 161 Kč 3 717 555 Kč 3 301 046 Kč 549 670 Kč 
261 0 Kč 2 141 218 Kč 2 141 218 Kč 0 Kč 
311 10 000 Kč 3 460 275 Kč 3 460 275 Kč 10 000 Kč 
347 0 Kč 257 280 Kč 257 280 Kč 0 Kč 
Aktiva celkem 1 465 880 Kč 

Pasiva 
Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
321 0 Kč 1 710 550 Kč 1 710 550 Kč 0 Kč 
33x 0 Kč 1 077 360 Kč 1 077 360 Kč 0 Kč 
345 0 Kč 3 240 Kč 3 240 Kč 0 Kč 
379 0 Kč 15 840 Kč 15 840 Kč 0 Kč 
411 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 
431 0 Kč 0 Kč 636 534 Kč 636 534 Kč 
461 710 417 Kč 155 000 Kč 0 Kč 555 417 Kč 
429 -126 071 Kč 0 Kč 0 Kč -126 071 Kč 
Pasiva celkem 1 465 880 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 45: Rozpočtová rozvaha pro rok 2016 – Optimistická varianta 

2016 
Aktiva 

Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
02x 1 063 100 Kč 59 000 Kč 0 Kč 1 122 100 Kč 
08x -161 890 Kč -118 000 Kč 0 Kč -279 889 Kč 
111 0 Kč 1 592 913 Kč 1 592 913 Kč 0 Kč 
112 5 000 Kč 1 592 913 Kč 1 592 913 Kč 5 000 Kč 
211 0 Kč 2 856 686 Kč 2 856 686 Kč 0 Kč 
221 549 670 Kč 4 873 773 Kč 3 951 268 Kč 1 472 174 Kč 
261 0 Kč 2 856 686 Kč 2 856 686 Kč 0 Kč 
311 10 000 Kč 4 616 493 Kč 4 616 493 Kč 10 000 Kč 
347 0 Kč 257 280 Kč 257 280 Kč 0 Kč 
Aktiva celkem 2 329 385 Kč 

Pasiva 
Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
321 0 Kč 2 279 377 Kč 2 279 377 Kč 0 Kč 
33x 0 Kč 1 262 280 Kč 1 262 280 Kč 0 Kč 
345 0 Kč 3 240 Kč 3 240 Kč 0 Kč 
379 0 Kč 15 840 Kč 15 840 Kč 0 Kč 
411 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 
431 0 Kč 0 Kč 1 018 505 Kč 1 018 505 Kč 
461 555 417 Kč 155 000 Kč 0 Kč 400 417 Kč 
429 510 463 Kč 0 Kč 0 Kč 510 463 Kč 
Pasiva celkem 2 329 385 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Rozpočtový VZZ 

Rozpočet výnosů a nákladů předpokládá, že v prvním roce bude projekt vykazovat 

ztrátu ve výši okolo -126 000 Kč. Je to zejména v důsledku vynaložených investic a 

postupnému rozvoji projektu. V následujících letech se již očekává hospodaření se 

ziskem, a to i přes zvýšení mzdových nákladů a investice do dalšího majetku v letech 

2015 a 2016. V roce 2015 by měl projekt generovat zisk ve výši zhruba 640 000 Kč a 

v roce 2016 by měl zisk dosáhnout výše okolo 1 020 000 Kč. 
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Tabulka 46: Rozpočtový VZZ pro rok 2014 – Optimistická varianta 

2014 
Náklady 

Účet MD D Konečný stav 
501 454 080 Kč 0 Kč 454 080 Kč 
504 120 120 Kč 0 Kč 120 120 Kč 
518 92 500 Kč 0 Kč 92 500 Kč 
52x 353 760 Kč 0 Kč 353 760 Kč 
531 2 160 Kč 0 Kč 2 160 Kč 
548 10 560 Kč 0 Kč 10 560 Kč 
551 47 015 Kč 0 Kč 47 015 Kč 
562 21 851 Kč 0 Kč 21 851 Kč 
Náklady celkem 1 102 046 Kč 

Výnosy 
Účet MD D Konečný stav 

601 0 Kč 975 975 Kč 975 975 Kč 
648 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
Výnosy celkem 975 975 Kč 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -126 071 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Tabulka 47: Rozpočtový VZZ pro rok 2015 – Optimistická varianta 

2015 
Náklady 

Účet MD D Konečný stav 
501 1 285 570 Kč 0 Kč 1 285 570 Kč 
504 425 880 Kč 0 Kč 425 880 Kč 
518 113 500 Kč 0 Kč 113 500 Kč 
52x  1 077 360 Kč 0 Kč  1 077 360 Kč 
531 3 240 Kč 0 Kč 3 240 Kč 
548 15 840 Kč 0 Kč 15 840 Kč 
551 114 875 Kč 0 Kč 114 875 Kč 
562 44 756 Kč 0 Kč 44 756 Kč 
Náklady celkem 3 081 021 Kč 

Výnosy 
Účet MD D Konečný stav 

601 0 Kč 3 460 275 Kč 3 460 275 Kč 
648 0 Kč 257 280 Kč 257 280 Kč 
Výnosy celkem 3 717 555 Kč 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 636 534 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 48: Rozpočtový VZZ pro rok 2016 – Optimistická varianta 

2016 
Náklady 

Účet MD D Konečný stav 
501 1 735 538 Kč 0 Kč 1 735 538 Kč 
504 572 964 Kč 0 Kč 572 964 Kč 
518 113 500 Kč 0 Kč 113 500 Kč 
52x 1 262 280 Kč 0 Kč 1 262 280 Kč 
531 3 240 Kč 0 Kč 3 240 Kč 
548 15 840 Kč 0 Kč 15 840 Kč 
551 118 000 Kč 0 Kč 118 000 Kč 
562 33 906 Kč 0 Kč 33 906 Kč 
Náklady celkem 3 855 268 Kč 

Výnosy 
Účet MD D Konečný stav 

601 0 Kč 4 616 493 Kč 4 616 493 Kč 
648 0 Kč 257 280 Kč 257 280 Kč 
Výnosy celkem 4 873 773 Kč 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 018 505 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
• Peněžní tok 

Investice a zahájení projektu bude mít v prvním roce významný vliv na peněžní tok, 

jehož meziroční změna vykazuje v roce 2014 záporné hodnoty ve výši okolo -270 000 

Kč. Vývoj v následujícím roce, i přes pořízení dalšího automobilu, dosahuje již 

kladných hodnot. V roce 2016 bude peněžní tok ovlivněn investicí do pece na chléb a 

produkcí chleba.  
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Tabulka 49: Peněžní tok – Optimistická varianta 

  2014 2015 2016 
Peníze na počátku období 400 000 Kč 133 161 Kč 549 670 Kč 
Příjmy z prodeje výrobků 965 975 Kč 3 460 275 Kč 4 616 493 Kč 
Dotace na mzdy 0 Kč 257 280 Kč 257 280 Kč 
Nákupní cena surovin -335 330 Kč -1 171 170 Kč -1 592 913 Kč 
Výdaje na mzdy -353 760 Kč -1 077 360 Kč -1 262 280 Kč 
Výdaje na energii -120 120 Kč -425 880 Kč -572 964 Kč 
Výdaje na spotřební materiál -123 750 Kč -114 400 Kč -142 625 Kč 
Výdaje na služby -92 500 Kč -113 500 Kč -113 500 Kč 
Ostatní výdaje -12 720 Kč -19 080 Kč -19 080 Kč 
Peněžní tok z provozní činnosti -72 205 Kč 796 165 Kč 1 170 411 Kč 
Pořízení DHM -883 200 Kč -179 900 Kč -59 000 Kč 
Peněžní tok z investiční činnosti -883 200 Kč -179 900 Kč -59 000 Kč 
Čerpání úvěru 775 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Zaplacené úroky -21 851 Kč -44 756 Kč -33 906 Kč 
Zaplacená jistina -64 583 Kč -155 000 Kč -155 000 Kč 
Peněžní tok z finanční činnosti 688 566 Kč -199 756 Kč -188 906 Kč 
Peníze na konci období 133 161 Kč 549 670 Kč 1 472 174 Kč 

Čisté zvýšení či snížení 
peněžních prostředků -266 839 Kč 416 509 Kč 922 505 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

 

3.4.5 KRÁTKODOBÝ ROZPOČET – PESIMISTICKÁ VARIANTA 
 

V případě nepříznivého vývoje, společnost v roce 2015 sníží mzdu řidičům, z důvodu 

nevytíženosti při nižším odběru obědů. V následujících obdobích nedojde k pořízení 

žádného dalšího automobilu a neuskuteční se druhá část projektu v podobě pořízení 

pece a produkce chleba. Jako opatření před dalším negativním vývojem společnost 

výrazně v letech 2015 a 2016 posílí marketingovou aktivitu.  

 
• Plán výroby a prodeje 

Při pesimistické variantě společnost začne v měsíci zahájení projektu vyrábět průměrně 

80 obědů denně. Do konce roku se předpokládaná průměrná denní produkce zvýší 

pouze na 110 obědů. Při takto nízké produkci by byl projekt ztrátový a společnosti by se 

nevyplatil, proto od roku 2015 bude nutné zvýšit marketingovou podporu, která projekt 

ještě více podpoří. Vlivem zvýšené marketingové podpory by v roce 2015 měla nejvyšší 
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průměrná denní produkce dosáhnout až 190 obědů a v následujícím roce by se měla 

zvýšit na 195. Ani v jednom období se však nepředpokládá zvýšení produkce nad 200 

obědů denně, proto si společnost nebude moci dovolit uskutečnit druhou část projektu a 

pec na chléb nebude pořizovat. 

 

Tabulka 50: Předpokládaná denní produkce obědů v letech – Pesimistická varianta 

Průměrný počet obědů (den) 

Měsíc 2014 2015 2016 

Leden - 120 190 

Únor - 135 195 

Březen - 155 185 

Duben - 165 190 

Květen - 170 190 

Červen - 180 180 

Červenec 80 160 160 

Srpen 85 160 160 

Září 85 180 190 

Říjen 95 190 190 

Listopad 105 190 195 

Prosinec 110 190 195 

Průměrný počet 
uvařených obědů za rok 

11 760 41 895 46 620 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Rozpočet nákladů 

Kalkulace nákladů byla provedena rovněž na základě předpokládané produkce obědů. 

Přímý materiál tvoří pouze náklady na suroviny a energie spojené s produkcí obědů. 

Společnost nepořídí pec na chléb, tudíž nebude kalkulováno s náklady spojenými 

s produkcí chleba. Přímé mzdy zahrnují celkové mzdové náklady zaměstnavatele na 

pracovníky v kuchyni, řidiče a pěstitele biozeleniny, včetně nákladů na zdravotní a 

sociální pojištění. V roce 2015 bude, v souvislosti s pozvolna rostoucí poptávkou, 

zaměstnán další pracovník do kuchyně na poloviční úvazek. Mzdy řidičů budou při 

pesimistické variantě nižší, než v ostatních variantách, protože se jejich výše odvíjí od 

poptávky. Položka ostatní přímé náklady zahrnuje náklady na paliva, servis a opravy 
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automobilů a na pořízení sadby do skleníku. V důsledku nižší poptávky rovněž nedojde 

k pořízení třetího automobilu. 

 

Tabulka 51: Spotřeba na jednotku produkce - Pesimistická varianta 

Spotřeba na 1 oběd 

Suroviny 22 Kč 

Energie 8 Kč 

Celkem 30 Kč 

Spotřeba na upečení 1 chleba 

Suroviny 13 Kč 

Energie 4 Kč 

Celkem 17 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

Tabulka 52: Rozpočet nákladů – Pesimistická varianta 

  2014 2015 2016 
Přímý materiál 352 800 Kč 1 256 850 Kč 1 398 600 Kč 
Přímé mzdy 353 760 Kč 776 160 Kč 796 160 Kč 
Ostatní přímé náklady 50 750 Kč 95 600 Kč 101 750 Kč 
VN celkem 757 310 Kč 2 128 610 Kč 2 296 510 Kč 
Režijní náklady 271 486 Kč 296 406 Kč 285 556 Kč 
Úplné vlastní náklady 1 028 796 Kč 2 425 016 Kč 2 582 066 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Rozpočet výnosů 

Kalkulace výnosů byla provedena na základě předpokládané průměrné denní produkce 

obědů a stanovené ceny za 1 oběd – 65 Kč. Při pesimistické variantě nebude zahájena 

produkce chleba, tudíž veškeré dosažené výnosy budou pouze z výroby obědů. 

 
Tabulka 53: Rozpočet výnosů - Pesimistická varianta 

  2014 2015 2016 
Příjmy z prodeje 764 400 Kč 2 723 175 Kč 3 030 300 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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• Očekávané účetní případy 

Tabulka níže zobrazuje nejvýznamnější očekávané účetní případy v průběhu 

jednotlivých let. Část projektu bude financována formou investičního úvěru, který bude 

čerpán ve výši 775 000 Kč. Zbývající část prostředků vloží družstvo z nerozděleného 

zisku minulých let. Výše těchto prostředků činí 400 000 Kč. K realizaci samotného 

záměru bude zapotřebí pořídit dlouhodobý hmotný majetek. Tento majetek zahrnuje 

náklady spojené s rekonstrukcí kuchyně, pořízením kuchyňského vybavení, pořízením 

automobilů a náklady spojené s pořízením skleníku. V důsledku nízké poptávky po 

nové službě v roce 2015 společnost posílí marketingovou aktivitu, která by měla projekt 

podpořit a zajistit tak zvýšení poptávky. S rostoucí poptávkou bude potřeba zaměstnat 

dalšího pracovníka do kuchyně. Průměrné denní množství uvařených obědů v žádném 

období nepřekročí 200, a proto společnost nepořídí žádný další automobil, ani pec na 

chléb. S dlouhodobým hmotným majetkem také souvisí pořízení drobného hmotného 

majetku, který tvoří kuchyňské nářadí, boxy na přepravu jídel a sadba do skleníku. 

Významnou položkou v rozpočtu jsou náklady na mzdy zaměstnanců, které se v roce 

2015 zvýší v důsledku zaměstnání dalšího pracovníka do kuchyně na poloviční úvazek. 

V roce 2016 vzrostou mzdové náklady na řidiče v důsledku zvýšení poptávky a tím 

pádem i vytíženosti řidičů. Další položky zahrnují náklady na marketing, na provoz a 

údržbu automobilů, na suroviny a energie spotřebované při produkci obědů, náklady 

spojené s čerpáním úvěru a odpisy dlouhodobého majetku. Zbývající položky se týkají 

úhrady a prodeje výrobků, jenž zahrnuje v případě pesimistické varianty pouze výnosy 

z produkce obědů.  
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Tabulka 54: Účetní případy - Pesimistická varianta 

Účetní případ MD D 2014 2015 2016 
Přijetí úvěru na BÚ 221 461 775 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Pořízení DHM 02x 221 883 200 Kč 0 Kč 0 Kč 
Nákup drobného hmotného 
majetku 501 221 93 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 
Mzdy zaměstnanců 52x 33x 353 760 Kč 776 160 Kč 796 160 Kč 
Úhrada mezd 33X 221 353 760 Kč 776 160 Kč 796 160 Kč 
Reklama 518 321 104 900 Kč 144 900 Kč 144 900 Kč 
Úhrada reklamy 321 221 104 900 Kč 144 900 Kč 144 900 Kč 
Servis a opravy 518 321 12 000 Kč 22 000 Kč 22 000 Kč 
Úhrada servisních služeb 321 221 12 000 Kč 22 000 Kč 22 000 Kč 
Silniční daň 531 345 2 160 Kč 2 160 Kč 2 160 Kč 
Úhrada silniční daně 345 221 2 160 Kč 2 160 Kč 2 160 Kč 
Povinné ručení 548 379 10 560 Kč 10 560 Kč 10 560 Kč 
Úhrada povinného ručení 379 221 10 560 Kč 10 560 Kč 10 560 Kč 
Nákup PHM 501 221 30 750 Kč 65 600 Kč 71 750 Kč 
Nákup materiálu 111 321 263 720 Kč 921 690 Kč 1 025 640 Kč 
Převzetí materiálu na sklad 112 111 263 720 Kč 921 690 Kč 1 025 640 Kč 
Spotřeba materiálu 501 112 258 720 Kč 921 690 Kč 1 025 640 Kč 
Úhrada materiálu 321 221 263 720 Kč 921 690 Kč 1 025 640 Kč 
Spotřeba energie 504 321 94 080 Kč 335 160 Kč 372 960 Kč 
Úhrada energie 321 221 94 080 Kč 335 160 Kč 372 960 Kč 
Platba jistiny 461 221 64 583 Kč 155 000 Kč 155 000 Kč 
Platba úroků 562 221 21 851 Kč 44 756 Kč 33 906 Kč 
Prodej výrobků 311 601 764 400 Kč 2 723 175 Kč 3 030 300 Kč 
Úhrada odběratelů v hotovosti 211 311 473 011 Kč 1 685 101 Kč 1 875 150 Kč 
Úhrada od odběratelů na BÚ 221 311 281 389 Kč 1 038 074 Kč 1 155 150 Kč 
Převod z pokladny na BÚ 261 211 473 011 Kč 1 685 101 Kč 1 875 150 Kč 
Převod z pokladny na BÚ 221 261 473 011 Kč 1 685 101 Kč 1 875 150 Kč 
Odpisy 551 08x 47 015 Kč 94 030 Kč 94 030 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Počáteční rozvaha 

Na zajištění dostatečné likvidity při zahájení projektu a na částečné financování 

dlouhodobého hmotného majetku, družstvo uvolní 400 000 Kč z vlastních zdrojů. 

Následné příjmy z projektu by měly postačovat na krytí provozních výdajů v dalších 

letech. Počáteční rozvaha projektu je tedy tvořena vkladem vyčleněných prostředků na 

bankovní účet. 
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Tabulka 55: Počáteční rozvaha – Pesimistická varianta 

Aktiva Pasiva 
221 400 000 Kč 411 400 000 Kč 
  400 000 Kč   400 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Rozpočtová rozvaha 

V tabulkách níže jsou pro jednotlivá období sestaveny jednoduché rozpočtové rozvahy, 

které udávají přehled o výši majetku a zdrojích jeho krytí. Při pesimistické variantě 

bude na konci roku 2014 předpokládaná hodnota majetku zhruba 850 000 Kč. Tento 

majetek bude z větší části financován pomocí bankovního úvěru, a zbývající část bude 

pokryta prostředků, které do projektu vložilo družstvo. Dlouhodobý odpisovaný hmotný 

majetek zahrnuje automobily, rekonstrukci kuchyňských prostor, kuchyňské vybavení a 

skleník včetně vybavení. Roční účetní odpis tohoto majetku činí 94 030 Kč. Během 

následujících dvou let se nepředpokládá pořízení žádného dalšího dlouhodobého 

majetku. Přímé náklady spojené s výrobou obědů, jsou stejně jako u předchozích dvou 

variant stanoveny na 22 Kč na 1 oběd. Zákazníci mají možnost úhrady jak hotovostní, 

tak i bezhotovostní formou. 
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Tabulka 56: Rozpočtová rozvaha pro rok 2014 – Pesimistická varianta 

2014 
Aktiva 

Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
02x 0 Kč 883 200 Kč 0 Kč 883 200 Kč 
08x 0 Kč -47 015 Kč 0 Kč -47 015 Kč 
111 0 Kč 263 720 Kč 263 720 Kč 0 Kč 
112 0 Kč 263 720 Kč 258 720 Kč 5 000 Kč 
211 0 Kč 473 011 Kč 473 011 Kč 0 Kč 
221 400 000 Kč 1 529 400 Kč 1 934 564 Kč -5 164 Kč 
261 0 Kč 473 011 Kč 473 011 Kč 0 Kč 
311 0 Kč 764 400 Kč 754 400 Kč 10 000 Kč 
Aktiva celkem 846 021 Kč 

Pasiva 
Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
321 0 Kč 474 700 Kč 474 700 Kč 0 Kč 
33x 0 Kč 353 760 Kč 353 760 Kč 0 Kč 
345 0 Kč 2 160 Kč 2 160 Kč 0 Kč 
379 0 Kč 10 560 Kč 10 560 Kč 0 Kč 
411 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 200 000 Kč 
431 0 Kč 0 Kč -264 396 Kč -261 974 Kč 
461 0 Kč 64 583 Kč 775 000 Kč 710 417 Kč 
429 - - - - 
Pasiva celkem 846 021 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 57: Rozpočtová rozvaha pro rok 2015 – Pesimistická varianta 

2015 
Aktiva 

Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
02x 883 200 Kč 0 Kč 0 Kč 883 200 Kč 
08x -47 015 Kč -94 030 Kč 0 Kč -141 045 Kč 
111 0 Kč 921 690 Kč 921 690 Kč 0 Kč 
112 5 000 Kč 921 690 Kč 921 690 Kč 5 000 Kč 
211 0 Kč 1 685 101 Kč 1 685 101 Kč 0 Kč 
221 -5 164 Kč 2 723 175 Kč 2 485 986 Kč 232 025 Kč 
261 0 Kč 1 685 101 Kč 1 685 101 Kč 0 Kč 
311 10 000 Kč 2 723 175 Kč 2 723 175 Kč 10 000 Kč 
Aktiva celkem 989 180 Kč 

Pasiva 
Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
321 0 Kč 1 423 750 Kč 1 423 750 Kč 0 Kč 
33x 0 Kč 776 160 Kč 776 160 Kč 0 Kč 
345 0 Kč 2 160 Kč 2 160 Kč 0 Kč 
379 0 Kč 10 560 Kč 10 560 Kč 0 Kč 
411 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 
431 0 Kč 0 Kč 298 159 Kč 298 159 Kč 
461 710 417 Kč 155 000 Kč 0 Kč 555 417 Kč 
429 -264 396 Kč 0 Kč 0 Kč -264 285 Kč 
Pasiva celkem 989 180 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 58: Rozpočtová rozvaha pro rok 2016 – Pesimistická varianta 

2016 
Aktiva 

Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 
02x 883 200 Kč 0 Kč 0 Kč 883 200 Kč 
08x -141 045 Kč -94 030 Kč 0 Kč -235 075 Kč 
111 0 Kč 1 025 640 Kč 1 025 640 Kč 0 Kč 
112 5 000 Kč 1 025 640 Kč 1 025 640 Kč 5 000 Kč 
211 0 Kč 1 875 150 Kč 1 875 150 Kč 0 Kč 
221 232 025 Kč 3 030 300 Kč 2 643 036 Kč 619 288 Kč 
261 0 Kč 1 875 150 Kč 1 875 150 Kč 0 Kč 
311 10 000 Kč 3 030 300 Kč 3 030 300 Kč 10 000 Kč 
Aktiva celkem 1 282 414 Kč 

Pasiva 
Účet Počáteční stav MD D Konečný stav 

321 0 Kč 1 565 500 Kč 1 565 500 Kč 0 Kč 
33x 0 Kč 796 160 Kč 796 160 Kč 0 Kč 
345 0 Kč 2 160 Kč 2 160 Kč 0 Kč 
379 0 Kč 10 560 Kč 10 560 Kč 0 Kč 
411 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 
431 0 Kč 0 Kč 448 234 Kč 448 234 Kč 
461 555 417 Kč 155 000 Kč 0 Kč 400 417 Kč 
429 33 763 Kč 0 Kč 0 Kč 33 763 Kč 
Pasiva celkem 1 282 414 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Rozpočtový VZZ 

Z rozpočtu výnosů a nákladů je patrné, že v roce 2014 bude projekt vykazovat ztrátu ve 

výši zhruba -270 000 Kč. Tento nepříznivý výsledek hospodaření je způsoben zejména 

v důsledku vynaložených investic a nízkého odbytu výrobků. Po posílení marketingové 

aktivity se předpokládá zvýšení poptávky a následně by se měla hodnota výsledku 

hospodaření přesunout do kladných hodnot. V roce 2015 je očekávaná výše zisku okolo 

300 000 Kč a v roce 2016 by se měla zvýšit na hodnotu okolo 450 000 Kč.  
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Tabulka 59: Rozpočtový VZZ pro rok 2014 – Pesimistická varianta 

2014 

Náklady 
Účet MD D Konečný stav 

501 382 470 Kč 0 Kč 382 470 Kč 
504 94 080 Kč 0 Kč 94 080 Kč 
518 116 900 Kč 0 Kč 116 900 Kč 
52x 353 760 Kč 0 Kč 353 760 Kč 
531 2 160 Kč 0 Kč 2 160 Kč 
548 10 560 Kč 0 Kč 10 560 Kč 
551 47 015 Kč 0 Kč 47 015 Kč 
562 21 851 Kč 0 Kč 21 851 Kč 

Náklady celkem 1 028 796 Kč 

Výnosy 
Účet MD D Konečný stav 

601 0 Kč 764 400 Kč 764 400 Kč 

Výnosy celkem 764 400 Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -264 396 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Tabulka 60: Rozpočtový VZZ pro rok 2015 – Pesimistická varianta 

2015 

Náklady 
Účet MD D Konečný stav 

501 995 290 Kč 0 Kč 995 290 Kč 
504 335 160 Kč 0 Kč 324 160 Kč 
518 166 900 Kč 0 Kč 166 900 Kč 
52x 776 160 Kč 0 Kč 776 160 Kč 
531 2 160 Kč 0 Kč 2 160 Kč 
548 10 560 Kč 0 Kč 10 560 Kč 
551 94 030 Kč 0 Kč 94 030 Kč 
562 44 756 Kč 0 Kč 44 756 Kč 

Náklady celkem 2 425 016 Kč 

Výnosy 
Účet MD D Konečný stav 

601 0 Kč 2 723 175 Kč 2 723 175 Kč 

Výnosy celkem 2 723 175 Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 298 159 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 61: Rozpočtový VZZ pro rok 2016 – Pesimistická varianta 

2016 

Náklady 
Účet MD D Konečný stav 

501 1 105 390 Kč 0 Kč 1 105 390 Kč 
504 372 960 Kč 0 Kč 372 960 Kč 
518 166 900 Kč 0 Kč 166 900 Kč 
52x 796 160 Kč 0 Kč 796 160 Kč 
531 2 160 Kč 0 Kč 2 160 Kč 
548 10 560 Kč 0 Kč 10 560 Kč 
551 94 030 Kč 0 Kč 94 030 Kč 
562 33 906 Kč 0 Kč 33 906 Kč 
Náklady celkem 2 582 066 Kč 

Výnosy 
Účet MD D Konečný stav 

601 0 Kč 3 030 300 Kč 3 030 300 Kč 

Výnosy celkem 3 030 300 Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 448 234 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

• Peněžní tok 

Investiční činnost a zahájení projektu bude mít v prvním roce významný vliv na peněžní 

tok, meziroční změna se předpokládá ve výši okolo -400 000 Kč. V následujícím roce 

však již dosáhne kladných hodnot, a to ve výši okolo 240 000 Kč. Na základě zvyšující 

se poptávky a tím i odbytu, by měl se peněžní tok v roce 2016 pohybovat okolo hodnoty 

300 000 Kč.  
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Tabulka 62: Peněžní tok – Pesimistická varianta 

  2014 2015 2016 
Peníze na počátku období 400 000 Kč -5 164 Kč 232 025 Kč 
Příjmy z prodeje výrobků 754 400 Kč 2 723 175 Kč 3 030 300 Kč 
Nákupní cena surovin -263 720 Kč -921 690 Kč -1 025 640 Kč 
Výdaje na mzdy -353 760 Kč -776 160 Kč -796 160 Kč 
Výdaje na energii -94 080 Kč -335 160 Kč -372 960 Kč 
Výdaje na spotřební materiál -123 750 Kč -73 600 Kč -79 750 Kč 
Výdaje na služby -116 900 Kč -166 900 Kč -166 900 Kč 
Ostatní výdaje -12 720 Kč -12 720 Kč -12 720 Kč 

Peněžní tok z provozní činnosti -210 530 Kč 436 945 Kč 576 170 Kč 
Pořízení DHM -883 200 Kč 0 Kč 0 Kč 

Peněžní tok z investiční činnosti -883 200 Kč 0 Kč 0 Kč 
Čerpání úvěru 775 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Zaplacené úroky -21 851 Kč -44 756 Kč -33 906 Kč 
Zaplacená jistina -64 583 Kč -155 000 Kč -155 000 Kč 

Peněžní tok z finanční činnosti 688 566 Kč -199 756 Kč -188 906 Kč 
Peníze na konci období -5 164 Kč 232 025 Kč 619 288 Kč 

Čisté zvýšení či snížení 
peněžních prostředků -405 164 Kč 237 189 Kč 387 264 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

 

3.4.6 ANALÝZA RIZIK 
 

Analýza rizik je důležitá z hlediska hrozeb, kterým je společnost vystavena. Slouží 

k určení míry zranitelnosti aktiv společnosti a zvažuje míru pravděpodobnosti, s níž 

hrozba může nastat. Následující tabulka zachycuje rizika, se kterými se společnost může 

setkat, odhad míry zranitelnosti aktiv společnosti a pravděpodobnosti jejich výskytu 

(44).  

 

Nízký zájem zákazníků 

Nízký zájem zákazníků o novou službu je největším rizikem celého projektu. Nebude-li 

dostatečný zájem ze strany zákazníků, projekt nevytvoří dostatečné výnosy pro pokrytí 

nákladů vložených do jeho realizace. Ke snížení tohoto rizika je nezbytné klást důraz na 

dostatečnou marketingovou podporu. Formou marketingové podpory bude reklama 

v regionální televizi a tisku a distribuce letáků do poštovních schránek. Motivačními 
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dopisy budou přednostně osloveni bývalí členové a zaměstnanci ZOD Opatovec, což 

jsou z velké části lidé v penzi. 

 

Nová konkurence 

ZOD Opatovec bude v regionu první společností, která nabídne službu distribuce 

hotových jídel vyrobených z biopotravin k zákazníkům do jejich domů. Svou včasností 

vstupu na trh by společnost mohla zaujmout významnou pozici na daném trhu. Bariéry 

vstupu do odvětví jsou nízké, ale většina potenciálních konkurentů nedisponuje 

dostatečným kapitálem, který by mohla do tohoto podnikání vložit. ZOD Opatovec má 

naopak velmi dobrou kapitálovou vybavenost.  

 

Výpadek dodávky energií a vody 

Pro produkci obědů by výpadek dodávky energií a vody znamenal odstavení technologií 

a přerušení výroby. Tyto rizika lze eliminovat smlouvou o zápůjčce elektroagregátu a 

smlouvou o přistavení cisterny pitné vody. 

 

Živelná katastrofa 

Živelné katastrofy mohou pro nový záměr představovat významné riziko. Nárazové 

větry by mohly způsobit poškození skleníku, případně by mohla být ohrožena sklizeň 

biozeleniny. Společnost může dané riziko snížit uzavřením vhodného pojištění.  

 

Tabulka 63: Analýza rizik 

Č. Riziko Zranitelnost Pravděpodobnost 

1. Nízký zájem zákazníků 10 5 

2. Nová konkurence 6 3 

3. 
Výpadek dodávky energií a 
vody 

8 2 

4. Živelná katastrofa 10 2 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 64: Mapa rizik 

10                     

9                     

8                     

7                     

6                     

5                   1. 

4                     

3           2.         

2               3.    4.  

1                     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.5 ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 

3.5.1 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA 

 

Čistá současná hodnota projektu udává rozdíl současné hodnoty budoucích příjmů a 

současné hodnoty budoucích výdajů projektu. Představuje základní kritérium pro 

rozhodování o přijetí či nepřijetí projektu. Čistá současná hodnota vyjadřuje míru, o níž 

je daný projekt výhodnější či méně výhodný, než alternativní investice, jejíž míra 

výnosu je stejná jako diskontní sazba. Každý projekt s kladnou čistou současnou 

hodnotou zvyšuje hodnotu podniku a naopak. Projekty, které mají nulovou čistou 

současnou hodnotu, jsou ekonomicky neutrální. Očekávaná výnosnost takových 

projektů se rovná výnosnosti požadované (5).  

 

Pro výpočet čisté současné hodnoty byla zvolena 10% diskontní sazba investičního 

projektu. Čistá současná hodnota projektu při jeho šestileté životnosti činí v případě 

realistické varianty 772 087 Kč, v případě optimistické varianty 2 375 430 Kč a 

v případě pesimistické varianty 27 733 Kč. Tržní hodnota podniku se tedy realizací 
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projektu zvýší o zmíněné částky. Projekt je tedy ve všech uvažovaných variantách 

vývoje pro společnost přijatelný. 

 

 

3.5.2 VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO 

 

Vnitřní výnosové procento je úroková míra, při níž je současná hodnota peněžních 

příjmů rovná současné hodnotě kapitálových výdajů investice (45).  

Hodnota vnitřního výnosového procenta lze zjistit pomocí lineární interpolace (45): 

 

VVP = in+ČSHn/ČSHn-ČSHv*iv-in 

Vzorec 19: Vnitřní výnosové procento (45) 

 

VVP ............ vnitřní výnosové procento 

in ................ nižší hodnota požadované výnosnosti 

iv ................ vyšší hodnota požadované výnosnosti 

ČSHn .......... čistá současná hodnota při nižší požadované výnosnosti (kladná) 

ČSHv .......... čistá současná hodnota při vyšší požadované výnosnosti (záporná) 

 

Hodnoty dosazené za in:  Hodnoty dosazené za iv: 

Realistická varianta: 10%  Realistická varianta: 35% 

Optimistická varianta: 10%  Optimistická varianta: 60% 

Pesimistická varianta: 10%  Pesimistická varianta: 12% 

 

Hodnoty vnitřního výnosového procenta projektu při 3 možných variantách jsou 

následující: 

 

Realistická varianta: 34,68% 

Optimistická varianta: 59,63% 

Pesimistická varianta: 10,73% 
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ZÁVĚR  

 

Tématem bakalářské práce byl „Podnikatelský záměr rozvoje firmy“. Pro zpracování 

jsem si vybrala Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, jehož vedení projevilo ochotu 

spolupráce a poskytnutí potřebných zdrojů informací. Hlavním cílem práce bylo 

odstranit či alespoň zmírnit případné potíže, se kterými se společnost potýká. 

 

Teoretická část byla věnována vymezení základních pojmů z oblasti podnikání, podstatě 

a zpracování podnikatelského záměru a porovnání rozdílů vzniklých v důsledku nabytí 

účinnosti nového zákona o obchodních korporacích. 

 

Před navržením daného plánu rozvoje jsem v další části mé práce provedla potřebné 

analýzy, na jejichž základě byla posouzena finanční situace společnosti. Zpracování 

finanční analýzy jsem provedla pomocí účetních výkazů za roky 2010 – 2013. Výsledky 

ukázaly, že společnost zadržuje nadměrné množství zásob ve svém majetku, což 

negativně ovlivňuje ukazatele likvidity. Naopak z hlediska zadluženosti společnost 

vykazuje velmi dobré výsledky a je schopna přijmout další investici.  

 

Na základě provedených analýz byly stanoveny silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby společnosti. Stěžejním bodem pro stanovení dalších cílů společnosti a návrhů 

pro jejich dosažení, byla právě analýza SWOT.  

 

Poslední část práce je věnována samotnému záměru. Záměr k realizaci byl vypracován 

pro období let 2014 – 2016, pro které byly vykalkulovány očekávané náklady a výnosy. 

Pro dané období byla dále sestavena rozvaha, výkaz zisku a ztráty a peněžní tok ve 

třech variantách (optimistická, realistická, pesimistická). Tato část práce je doplněna 

tabulkami pro lepší přehlednost.  

 

Konečným výsledkem je záměr rozšíření spektra služeb společnosti, oslovení nových 

zákazníků, odlišení od konkurence a především zvýšení tržeb. Společnost tak navíc 

částečně vyřeší problém sezónnosti výroby, což bude mít pozitivní dopad na její 

likviditu.  
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Příloha 1: Rozvaha 

ROZVAHA 
      2010 2011 2012 2013 

    Aktiva celkem 178 125  200 227  197 711  207 610  

  A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0  0  0  0  

  B Dlouhodobý majetek 115 795  129 796  132 482  142 072  

  B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 192  157  121  85  

  B.I 1 Zřizovací výdaje 0  0  0  0  

  B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 0  0  0  0  

  B.I 3 Software 0  0  0  0  

  B.I 4 Ocenitelná práva 0  0  0  0  

  B.I.5 Goodwill 0  0  0  0  

  B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 192  157  121  85  

  B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  0  

  B.I 8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 0  0  0  0  

  B.II Dlouhodobý hmotný majetek 110 230  124 266  126 988  136 614  

  B.II 1 Pozemky 15 250  15 641  16 029  19 474  

  B.II 2 Stavby 49 538  77 450  75 316  84 118  

  B.II 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 17 420  24 925  30 218  25 785  

  B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0  0  0  0  

  B.II 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 7 581  6 144  5 290  6 448  

  B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0  0  0  0  

  B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 385  106  135  789  

  B.II 8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 56  0  0  0  

  B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0  0  0  0  

  B.III Dlouhodobý finanční majetek 5 373  5 373  5 373  5 373  

  B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0  0  0  0  

  B.III 2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 0  0  0  0  

  B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 5 373  5 373  5 373  5 373  

  B.III 4 
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 
účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0  0  0  0  

  B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  
  B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  

  B.III 7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 0  0  0  0  

  C Oběžná aktiva 62 155  70 303  63 627  63 798  

  C.I Zásoby 41 515  43 168  46 727  48 181  

  C.I 1 Materiál 3 469  3 544  3 890  3 803  
  C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 8 727  9 072  8 441  9 495  
  C.I 3 Výrobky 19 272  21 873  23 139  24 578  
  C.I 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 10 047  8 679  11 257  10 305  
  C.I 5 Zboží 0  0  0  0  

  C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0  0  0  0  
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  C.II Dlouhodobé pohledávky 7  142  142  0  

  C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů 7  142  142  0  
  C.II 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0  0  0  0  

  C.II 3 
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 0  0  0  0  

  C.II 4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 0  0  0  0  

  C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0  0  0  0  

  C.II.6 Dohadné účty aktivní 0  0  0  0  

  C.II.7 Jiné pohledávky 0  0  0  0  

  C.II.8 Odložená daňová pohledávka 0  0  0  0  

  C.III Krátkodobé pohledávky 11 695  13 719  12 713  11 711  

  C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 6 533  6 603  8 220  8 644  
  C.III 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0  0  0  0  

  C.III 3 
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 0  0  0  0  

  C.III 4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 0  0  0  0  

  C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0  0  0  0  
  C.III 6 Stát - daňové pohledávky 4 923  3 439  2 350  1 543  
  C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 239  2 917  1 400  297  
  C.III.8 Dohadné účty aktivní 0  610  734  240  

  C.III.9 Jiné pohledávky 0  150  9  987  

  C.IV Krátkodobý finanční majetek 8 938  13 274  4 045  3 906  

  C.IV 1 Peníze 10  16  60  0  
  C.IV 2 Účty v bankách 8 928  13 258  3 985  3 906  
  C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0  0  0  0  

  C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0  0  0  0  

  D.I Časové rozlišení 175  128  1 602  1 740  

  D.I 1 Náklady příštích období 24  33  1 072  1 256  
  D.I 2 Komplexní náklady příštích období 0  0  0  0  

  D.I 3 Příjmy příštích období 151  95  530  484  
          

    Pasiva celkem 178 125  66 558  197 711  207 610  

  A Vlastní kapitál 124 289  57 640  126 576  129 754  

  A.I Základní kapitál 59 347  29 862  55 275  54 239  

  A.I 1 Základní kapitál 59 347  29 862  55 275  54 239  
  A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0    0  0  

  A.I.3 Změny základního kapitálu 0    0  0  

  A.II Kapitálové fondy 10 427  4 711  10 640  10 685  

  A.II 1 Emisní ážio 0  490  0  0  

  A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 10 427  3 762  10 640  10 685  

  A.II 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0  459  0  0  

  A.II 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0    0  0  

  A.III 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 41 242  4 909  41 447  41 260  

  A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 40 698  4 405  40 699  40 699  
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  A.III 2 Statutární a ostatní fondy 544  504  748  561  

  A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 11 294  15 740  15 091  19 214  

  A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 11 294  15 740  15 091  19 214  

  A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let 0    0  0  

  A.V 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 1 979  2 418  4 123  4 356  

  B Cizí zdroje 53 634  8 626  70 877  77 372  

  B.I Rezervy 0  0  0  0  

  B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0    0  0  

  B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0    0  0  

  B.I.3 Rezerva na daň z příjmů 0    0  0  

  B.I.4 Ostatní rezervy 0    0  0  

  B.II Dlouhodobé závazky 17 668  2 910  18 405  16 429  

  B.II 1 Závazky z obchodních vztahů 0    0  0  
  B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0    0  0  
  B.II 3 Závazky k účetním jednotkám pod podst. vlivem 0    0  0  

  B.II 4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0    0  0  

  B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0    0  0  
  B.II.6 Vydané dluhopisy 0    0  0  
  B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0    0  0  
  B.II.8 Dohadné účty pasivní 0    0  0  
  B.II.9 Jiné dlouhodobé závazky 12 303    11 900  9 893  

  B.II.10 Odložený daňový závazek 5 365  2 910  6 505  6 536  

  B.III Krátkodobé závazky 13 802  5 716  14 046  12 869  

  B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 11 841  2 909  11 348  5 483  

  B.III 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0    0  0  

  B.III 3 Závazky - podstatný vliv 0    0  0  

  B.III 4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 48    1 051  974  

  B.III 5 Závazky k zaměstnancům 0  722  0  0  

  B.III 6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 529  423  659  599  

  B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 99  1 483  572  1 378  

  B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 0    0  2 738  

  B.III.9 Vydané dluhopisy 0    0  0  

  B.III.10 Dohadné účty pasivní 288  174  220  6  

  B.III.11 Jiné závazky 997  5  196  1 691  

  B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 22 164  0  38 426  48 074  

  B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 18 971    35 410  43 231  
  B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 3 193    3 016  4 843  

  B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci 0    0  0  

  C.I Časové rozlišení 202  292  258  484  

  C.I 1 Výdaje příštích období 202  54  258  484  

  C.I 2 Výnosy příštích období 0  238  0  0  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (23)) 
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
        2010 2011 2012 2013 

1   I Tržby za prodej zboží 0  0  0  0  
2 A Náklady vynaložené na prodej zboží 0  0  0  0  
3   + Obchodní marže 0  0  0  0  

4   II Výkony 75 205  91 871  88 412  92 550  
5 II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 71 113  85 098  80 666  84 173  
6 II. 2 Změna stavu zásob vlastní výroby -4 698  -1 787  975  -804  
7 II. 3 Aktivace 8 790  8 560  6 771  9 181  
8   B Výkonová spotřeba 52 639  64 643  62 279  65 974  
9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 41 921  46 777  43 656  50 030  

10 B. 2 Služby 10 718  17 866  18 623  15 944  
11   + Přidaná hodnota 22 566  27 228  26 133  26 576  

12 C Osobní náklady 22 004  24 724  23 982  23 795  
13 C. 1 Mzdové náklady 16 488  18 468  17 947  17 889  
14 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 66  123  109  56  
15 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5 450  6 133  5 926  5 850  
16   C. 4 Sociální náklady 0  0  0  0  
17   D Daně a poplatky 1 414  1 396  1 603  1 610  
18   E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 10 996  10 232  10 086  11 669  
19   III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3 928  4 008  5 450  3 426  

20 
III. 
1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3 716  3 839  3 718  2 853  

21 
III. 
2 Tržby z prodeje materiálu 212  169  1 732  573  

22   F 
Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 
materiálu 3 060  2 947  3 291  3 613  

23 F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 2 858  2 801  1 562  3 048  
24 F.2 Prodaný materiál 202  146  1 729  565  
25 G Změna stavu rezerv a opravných položek -46  62  25  12  
26 IV. Ostatní provozní výnosy 14 858  14 398  14 795  15 247  
27 H Ostatní provozní náklady 124  606  304  97  
28 V. Převod provozních výnosů 0  0  0  0  
29 I. Převod provozních nákladů 0  0  0  0  

29   * Provozní výsledek hospodaření 3 800  5 667  7 087  4 453  

30 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0  0  0  0  
31 J. Prodané cenné papíry a vklady 0  0  0  0  
32   VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  0  

33 
VII. 
1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině 0  0  0  0  

34 
VII. 
2 Výnosy z ostatních CP a vkladů 0  0  0  0  

35 
VII. 
3 Výnosy z ostatních finančních investic 0  0  0  0  

36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0  0  0  0  
37 K. Náklady finančního majetku 0  0  0  0  
38 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0  0  0  0  
39 L. Náklady z přecenění CP a derivátů 0  0  0  0  

40 M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 0  0  0  0  

41 X. Výnosové úroky 484  380  577  674  
42 N. Nákladové úroky 685  1 529  1 693  1 516  
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43 XI. Ostatní finanční výnosy 803  687  882  766  
44 O Ostatní finanční náklady 2 460  2 585  2 541  1 944  
45 XII. Převod finančních výnosů 0  0  0  0  
46 P. Převod finančních nákladů 0  0  0  0  

47   * Finanční výsledek hospodaření -1 858  -3 047  -2 775  -2 020  

48   Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 352  581  1 106  1 153  
49   Q1. splatná 0  98  450  1 121  
50   Q2. odložená 352  483  656  32  

51   ** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 1 590  2 039  3 206  1 280  

52 XIII. Mimořádné výnosy 400  381  923  3 092  
53 R. Mimořádné náklady 11  2  6  16  

54   S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0  0  0  0  
55 S1. splatná 0  0  0  0  
56 S2. odložená 0  0  0  0  
57   * Mimořádný výsledek hospodaření 389  379  917  3 076  

58 T Převod podílu na HV společníkům     0  0  

59   *** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 1 979  2 418  4 123  4 356  

60     Výsledek hospodaření před zdaněním 2 331  2 999  5 229  5 509  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (23)) 

 
Příloha 3: Výpočet - provozní Cash Flow 

  2010 2011 2012 2013 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1979 2418 4123 4356 
Odpisy dlouhodobého majetku 10996 10232 10086 11669 
Tvorba rezerv a opravných položek 0 0 0 0 
Odložený daňový závazek 5365 5849 6505 6536 
Zúčtování (čerpání a rozpouštění) rezerv 0 0 0 0 
Zisk/ztráta z prodeje majetku a materiálu a 
cenných papírů 

3928 4008 5450 3426 

Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 
Rozdíl mimořádných nákladů a výnosů -389 -379 -917 -3076 

PROVOZNÍ CASH FLOW 14801 14870 16181 22211 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (23)) 
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Příloha 4: Účtový rozvrh 
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