
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce obsahuje zpracování podnikatelského záměru pro firmu ZS Pobečví 

a.s. Záměr se týká výstavby budovy posklizňové linky a její vybavení potřebnou 

technikou. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti financování podnikatelských 

aktivit, hodnocení finanční situace podniku a hodnocení efektivnosti investic. Návrhová 

část obsahuje návrh realizace investice a její hodnocení. 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis contains elaboration of business plan for ZS Pobečví a.s. The plan 

deals with construction of post-harvest line and necessary equipment for it. The thesis 

contains theoretical knowledge from the fields of business financing, financial 

evaluation of company and assesment of funding. Proposal part contains proposal of 

realization of investment and its evaluation. 
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ÚVOD 

Tématem této bakalářská práce je Podnikatelský záměr. Práce se zaměřuje na 

vypracování podnikatelského plánu a hodnocení investic. Investicí bude realizace 

projektu výstavby posklizňové linky a její vybavení potřebnou technikou pro firmu 

ZS Pobečví a.s. 

Společnost ZS Pobečví a.s. se zabývá zemědělskou výrobou a výrobou elektřiny 

v bioplynové stanici. Vznikla transformací ze zemědělského družstva a její tradice tedy 

sahá daleko do minulosti. 

Práce je rozdělena do tří částí – teoretické, analytické a návrhové. 

V teoretické části jsou popsány nutné teoretické podklady týkající se podnikatelských 

záměrů, financování podnikatelských aktivit, hodnocení investic a způsobu hodnocení 

podniku. 

V analytické části jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní podnik, výsledky 

jsou interpretovány a vznikají podklady, které budou využity v návrhové části. 

Návrhová část využívá poznatků a informací z předchozích částí, je sestaven finanční 

plán ve dvou variantách a varianty ohodnoceny pomocí metod hodnocení investic. 

V této části by mělo být dosaženo hlavního cíle práce. A to na základě analýzy podniku, 

sestavení a prozkoumání finančního plánu a ohodnocení jeho výstupů, vyhodnotit 

zamýšlenou investici a její realizaci s odůvodněním doporučit, doporučit její zvážení 

nebo projekt označit jako nevhodný k realizaci. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLŮ PRÁCE 

Bakalářská práce na téma Podnikatelský záměr je zaměřena na zpracování investičního 

záměru pro společnost ZS Pobečví a.s. se sídlem v Rokytnici u Přerova. 

Předmětem investice je výstavba haly nové posklizňové linky a její vybavení potřebnou 

technikou. Stavba bude stát v sousední obci Císařově, kde má podnik také středisko. 

Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy podniku a sestavení finančního plánu 

rozhodnout o výhodnosti realizace projektu a tento tedy doporučit nebo zamítnout. 

Analýza společnosti se skládá ze SWOT a PEST analýzy, je prozkoumáno konkurenční 

prostředí pomocí Porterova modelu a výkazy společnosti, dostupné v době tvorby práce, 

jsou podrobeny finanční analýze.  

V návrhové části bude chystaný projekt detailně popsán, jak z technického hlediska, tak 

z finančního (náklady, výnosy). Bude sestaven finanční plán ve dvou variantách a na 

základě konzultací budou odhadnuty budoucí tržby související s realizací projektu. 

Údaje vzešlé z finančního plánu budou zhodnoceny pomocí metod hodnocení investic a 

na základě všech získaných informací bude rozhodnuto o tom, zda realizace bude pro 

podnik přínosem, či nikoli. 

  



12 

 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V teoretické části práce se budu snažit vymezit pojmy a definice z oblasti hodnocení 

ekonomické výkonnosti podniku, metody hodnocení investic a zdrojů financování 

podnikatelské činnosti, na něž budu navazovat v části analytické. 

1.1 Podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr slouží většinou dvěma účelům. Je důležitým interním 

dokumentem a slouží k řízení firmy. Má však také externí využitelnost. V případě 

financování cizím kapitálem slouží poskytovateli kapitálu jako informační zdroj. 

Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může významně podpořit šance na zisk 

potřebného kapitálu. Ke zpracování bývají použity vstupy z technicko-ekonomických 

studií projektů, investiční program firmy a její finanční plán [1, str. 378]. 

Základní části podnikatelského záměru [1, str. 378 - 384]: 

 Realizační resumé 

- Základní údaje o firmě, charakteristika projektu, popis trhů. Zpracujeme na konci. 

 Charakteristika firmy a jejích cílů 

- Popis minulosti, přítomnosti i budoucnosti firmy z hlediska základních cílů 

podnikání a strategií k jejich dosažení.  

 Organizační řízení a manažerský tým 

- Tvorba organizačního schématu. Charakteristika klíčových vedoucích pracovníků, 

jejich přístup k vedení a vztah k vlastnictví firmy. Politika odměňování. 

 Přehled základních výsledků a závěru technicko-ekonomické studie 

- Charakteristika produktů, případně služeb, které tvoří náplň projektu. Analýza trhu 

a konkurence, finančně-ekonomická analýza a analýza rizik. 

 Shrnutí a závěry 

- Shrnutí základních aspektů, které jsou rozvedeny v ostatních částech, časový plán 

realizace. 

 Přílohy 

- Např. výpisy z obchodního rejstříku, výkresy, fotografie, výsledky analýz a 

průzkumů, životopisy klíčových pracovníků, finanční výkazy. 
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1.2 Zdroje financování podniku 

V nejobecnější rovině jsou zdroje financování presentovány jako kapitál kvůli 

perspektivě jejich budoucího zhodnocení. Na podnikový kapitál je možno nahlížet 

několika hledisky [2, str. 16]. 

 Hledisko vlastnictví kapitálu 

o Vlastní – zdroje jsou majetkem podniku, není potřeba splácet 

o Cizí – prostředky, které podniku nepatří a musí je časem vrátit 

 Hledisko původu kapitálu 

o Interní – kapitál vzniklý podnikatelskou činností podniku  

o Externí – kapitál je získán mimo podnik 

Pokud máme na mysli konkrétní položku majetku podniku, hovoříme o aktivech. 

Pokud o zdrojích, s jejichž pomocí jsou aktiva financována, hovoříme o pasivech. 

1.2.1 Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje jsou zejména na počátku podnikání nejčastějším a nejdůležitějším 

způsobem financování.  Cizí zdroje většinou bývají možností teprve, když podnik 

prokáže svou efektivnost a provozuschopnost v delším časovém úseku [3, str. 16]. 

Vlastní zdroje financování jsou všechny zdroje, jejichž vlastníkem je daný 

podnikatelský subjekt. Mezi tyto zdroje patří např.: [3, str. 15]. 

 počáteční vklady vlastníků, 

 odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, 

 zisk, 

 rezervní fondy, 

 výnosy z prodeje či likvidace investičního majetku, 

 ostatní vlastní zdroje (kapitálové fondy). 

1.2.1.1 Základní jmění u akciových společností 

Při zakládání akciových společností není základní jmění vytvářeno přímo vklady 

společníků, ale je rozvrženo na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě. Vzniklé 

akcie, cenné papíry, pak opravňují akcionáře, jako společníka, podílet se na řízení, zisku 
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a likvidačním zůstatku společnosti. Společnost ručí za porušení závazků celým svým 

majetkem. Akcionář za závazky společnosti neručí [3, str. 40]. 

Pokud se podnik rozhodne pro emisi nových akcií, může tak učinit pouze pokud je 

původní základní jmění plně splaceno. [4, str. 116] 

Další možností jak zvýšit základní jmění podniku je přeměna části majetku na akcie. 

Toto lze provést buďto reálným vydáním nových akcií nebo zvýšením nominální 

hodnoty původních akcií. [4, str. 117] 

1.2.1.2 Odpisy jako interní zdroj financování 

Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku jsou podle Valacha [5, str. 156] 

důležitým zdrojem interního financování podniku. Odpisová politika je důležitým 

nástrojem řízení podniku i důležitou součástí finanční politiky státu. 

Odpisy jsou peněžním vyjádřením postupného opotřebení hmotného a nehmotného 

majetku za určité období, jejichž hlavní funkcí je postupné přenesení celkové pořizovací 

částky do nákladů. Odpisy jsou sice nákladem, ale nejsou v daném období peněžním 

výdajem, z hlediska finančního hospodaření jsou tedy přirozeným a stabilním interním 

finančním zdrojem pro obnovu i rozšíření dlouhodobého majetku. Částky odpisů 

získává podnik inkasem tržeb a jsou součástí peněžních příjmů [5, str. 157]. 

1.2.2 Cizí zdroje 

Cizí zdroje financování jsou takové zdroje, které podniku nepatří, a v určitém časovém 

okamžiku je bude muset vrátit jejich majitelům [3, str. 170]. 

Z hlediska rozvahy se cizí zdroje dělí na: 

 rezervy, 

 dlouhodobé závazky, 

 bankovní úvěry a výpomoci, 

 ostatní pasiva (přechodné účty), 

 krátkodobé závazky. 



15 

 

1.2.2.1 Rezervy 

Rezervy slouží k úhradě budoucích nákladů, případně ke krytí jiných nepředvídatelných 

událostí. Rezervy jsou zadržené částky z dosud nevykázaného zisku, který tím snižují. 

Jsou určeny především na pokrytí ztrát souvisejících s podnikáním, s vývojem cizích 

měn a na přesně vymezené budoucí výdaje. Musíme je odlišit od zákonného rezervního 

fondu, který slouží ke krytí ztráty nebo překonání nepříznivého období, i od dobrovolně 

vytvářených fondů na různé, předem nespecifikované, účely [3, str. 170]. 

1.2.2.2 Dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úvěry 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky mohou být zdrojem financí tehdy, pokud si podnik 

půjčí peníze od jiného subjektu nebo pokud emituje dluhopisy, případně vystaví směnku 

[3, str. 173]. 

Úvěr lze popsat jako návratný peněžní vztah, kdy věřitel poskytuje dlužníkovi určitou 

konkrétní hodnotu vyjádřenou v peněžní podobně k dočasnému užívání [3, str. 174]. 

Finanční úvěry – věřitelem jsou obvykle finanční instituce, které disponují 

dlouhodobým kapitálem, odměnou je pak finanční úrok. Nejběžnější jsou termínové 

půjčky – obvykle jsou používány na rozšíření stálých aktiv a proto jsou nazývány 

investičními úvěry. Ve smlouvě jsou obvykle požadavky na majetkové záruky či ručení 

jiného subjektu, lhůta splatnosti úvěru, podíl interních zdrojů na financování investice. 

Velká pozornost je věnována kvalitě podnikatelského záměru, odhadovaným finančním 

efektům úvěrované investice, které mají přispět finanční stabilitě podniku a splacení 

úvěru [5, str. 175]. 

Dodavatelské úvěry – nepeněžní forma většinou střednědobých úvěrů. Je poskytována 

hlavně dodavateli velkých investičních celků – stavební, strojní dodávky.  Jedná se o 

rozklad, popř. odklad zaplacení kupní ceny. Dodavatelé si tak snaží zaručit prodej svých 

investičních celků náročných na peněžní prostředky. Také prostředek boje mezi 

dodavateli při získání zakázek [5, str. 175]. 

Dluhopisy – v tržních ekonomikách patří dluhopisy ke klasickým nástrojům 

financování podniku. Emisí dluhopisů získává podnik finanční zdroje, které mají 

povahu cizích zdrojů, tedy takových, které musí k určitému datu vrátit. Emitent 
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nabídkou oslovuje nejen podnikatelské subjekty a nabízí koupi jejich finančních 

prostředků výměnou za dluhopisy. Odměnou je úrok (výnos) z dluhopisu, na konci 

splatnosti má věřitel právo nárok na splátku nominální hodnoty [3, str. 199]. 

Projektové financování – dříve se uplatňovalo hlavně při těžbě a zpracování nerostů, 

později také při ostatních investičních akcích (hlavně stavebních). Projektové 

financování můžeme podle Valacha [5, str. 176] charakterizovat následujícími znaky: 

 Vždy spojeno s konkrétním projektem, odděleným od ostatních aktivit podniku. 

 Financování zajišťuje obvykle skupina bank (bankovní konsorcium), nízký podíl 

vlastního kapitálu. 

 Projekt musí nabídnout věřitelům hmotnou záruku (např. smlouvy o odběru 

produktů). 

 Splátky se uskutečňují tak, aby odpovídaly možnostem projektu vytvářet 

prostředky na jejich úhradu. 

Výhodou tohoto financování je, že přenáší specifická rizika z velké části na banky. 

Odděluje také financování od stávajících aktivit podniku a není v rozvaze zachyceno 

jako dluh [5, str. 176]. 

1.2.3 Interní zdroje 

Podle Kaloudy [2, str. 18] jsou interní zdroje spojeny se samofinancováním podniku, 

obvykle tvoří významnou část zdrojů při financování a jsou vhodné pro financování 

investic. Struktura: 

 odpisy, 

 nerozdělený zisk, 

 rezervní fondy, 

 rezervy, 

 tržby z prodeje nepeněžní části majetku. 
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1.2.4 Externí zdroje 

Jsou velmi vhodné pro financování dlouhodobého investičního majetku. Rozmanitější 

formy než interní zdroje, díky vývoji a inovacím na kapitálovém trhu. Jsou spojené 

s využíváním cizích zdrojů a slouží k financování dlouhodobých potřeb [2, str. 18]. 

Struktura: 

 vklady vlastníků, 

 dluhopisy, 

 bankovní úvěry, 

 dodavatelské úvěry, 

 zálohy od odběratelů, 

 směnky, 

 dotace. 

1.2.5 Leasingové financování 

Alternativou pořízení majetku od dodavatelů může být pronájem (leasing) za 

speciálních podmínek za určitou úhradu. 

„Leasing můžeme definovat jako pronájem různých částí majetku (strojů, budov, 

výrobků dlouhodobé spotřeby) za sjednané nájemné buď na určité období, nebo na 

dobu neurčitou s výpověďní lhůtou.“ [5, str. 176] 

Rozšířil se zejména po druhé světové válce z USA. Původně byl využíván hlavně u 

nemovitostí, dnes je možné pořizovat prostřednictvím leasingu jakýkoliv dlouhodobý 

majetek. Existují podniky, které se profesionálně zabývají pronájmem [5, str. 176]. 

Při leasingu pronajímatel často umožňuje nájemci nejen užívání věci, ale i poskytnutí 

servisních služeb spojených s předmětem, nebo přechod předmětu po nějakém čase do 

vlastnictví nájemci [5, str. 176]. Hlavní druhy: 

Provozní (operační) leasing – krátkodobý charakter, obsahuje jak finanční služby 

pronajimateli, tak servisní služby. Používá se u speciálních strojů. Platby nemusí plně 

pokrýt cenu předmětu. Nájemní smlouva je obvykle dohodnuta na kratší dobu, než je 

životnost předmětu. Může být ukončen před uplynutím dohodnuté doby. 
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Finanční leasing – dlouhodobý, nejsou poskytovány servisní služby, není 

vypověditelný a platby musí plně pokrýt cenu předmětu. Podobá se peněžní půjčce, 

znamená okamžitý peněžní příjem, protože nájemce nemusí zaplatit za požadovaný 

majetek. Nájemce se zároveň zavazuje k pravidelným platbám. 

 Přímý leasing – nájemce určí předmět, pronajímatel jej koupí a pronajme 

 Nepřímý leasing – prodej a zpětný pronájem, podnik prodá předmět a okamžitě si 

jej pronajme zpět, získá tak finanční prostředky, ale ztratí vlastnické právo 

 

1.3 Metody hodnocení podniku 

V následující části jsou popsány metody komplexního hodnocení podniku. Součástí je 

analýza makroprostředí, konkurenčního prostředí, SWOT analýza a finanční analýza. 

1.3.1 PEST analýza 

Jedná se o analýzu makrookolí.  

„Makrookolí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický 

rámec, v němž se podnik pohybuje. Takové vlivy, jako jsou politický stabilita, míra 

inflace, dovozní omezení týkající se surovin, demografický pohyb populace v dané 

oblasti či revoluční technologické inovace, mohou významně působit na efektivnost 

podniku a na jeho úspěšnost. Makrookolí zahrnuje vlivy a podmínky, jež vznikají mimo 

podnik a obvykle bez ohledu na jeho konkrétní chování.“ [6, str. 16] 

Cílem PEST analýzy není vypracování kompletního seznamu všech faktorů, protože 

vlivy, které mohou mít kritický význam pro jeden podnik, mohou být na okraji zájmu 

pro jiný. Důležité je proto rozpoznat a zhodnotit faktory významné právě pro konkrétní 

podnik [6, str. 19]. 

1.3.1.1 Politické a legislativní faktory 

Existence množství zákonů, právních norem a vyhlášek nejen vymezuje prostor 

podnikání, ale upravuje i samotné podnikání a může mít značný vliv na rozhodování 

o celé budoucnosti podniku [6, str. 17]. 

 Politická stabilita, 
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 daňová politika státu, 

 antimonopolní zákony, 

 regulace importu a exportu, 

 cenová politika, 

 ochrana životního prostředí , 

 a ochrana spotřebitele i domácích podnikatelských subjektů. 

1.3.1.2 Ekonomické faktory 

Vyplývají z ekonomické podstaty a základních směrů ekonomického rozvoje, jsou 

charakterizovány stavem ekonomiky. Rozhodování podniku je významně ovlivňováno 

vývojem makroekonomických trendů [6, str. 17]. 

 Hospodářský cyklus, 

 úroková míra, 

 míra inflace, 

 devizové trhy, 

 ceny energií, 

 nezaměstnanost, 

 a kupní síla, průměrná mzda. 

1.3.1.3 Sociální a demografické faktory 

Tyto faktory odrážejí vlivy spojené s postoji obyvatelstva a jeho strukturou. Soubor 

kulturních, ekonomických, demografických, náboženských, vzdělávacích a etických 

podmínek pro život člověka. Zkoumání a vyhodnocování trendů v oblasti uspokojení 

potřeb zákazníka je důležitou součástí strategie podniku [6, str. 18]. 

 Demografický vývoj populace, 

 změny životního stylu, 

 mobilita, 

 úroveň vzdělání, 

 a přístup k práci a volnému času. 
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1.3.1.4 Technologické faktory 

Sledování technických a technologických změn, které v okolí probíhají, je důležitou 

obranou proti tomu, aby se podnik vyhnul zaostalosti a prokazoval aktivní inovační 

činnost. Změny v technologiích mohou náhle a někdy dramaticky ovlivnit okolí, ve 

kterém se podnik pohybuje. Předvídavost vývoje trendů v oblasti technologického 

rozvoje se může stát významným činitelem úspěšnosti podniku. Analýza vlivu 

technických a technologických změn představuje studie očekávaných vlivů technologií 

na okolí podniku i konkurenci. Často se můžeme setkat s investicemi do technologií 

chránící životní prostředí [6, str. 18]. 

 Vládní podpora výzkumu a vývoje, 

 celkový stav technologie, 

 nové objevy, 

 změny technologie, 

 a rychlost zastarávání. 

1.3.2 SWOT analýza 

Je součástí strategické analýzy a jedná se o diagnózu interních a externích vlivů, tedy 

silných stránek a slabin a hrozeb a příležitostí podniku. Tyto klíčové faktory jsou 

poté verbálně charakterizovány, případně ohodnoceny, ve čtyřech kvadrantech tabulky. 

Využití SWOT analýzy je široké, lze využít nejen na úrovni strategického řízení, ale 

můžeme ji použít i při analýzách zaměřených na taktické či operativní řízení, případně 

i pro personální hodnocení [7, str. 120]. 

Příklady jednotlivých vlivů podle Blažkové [8, str. 156]: 

 Interní 

o Silné stránky – interní faktory, díky kterým má firma silnou pozici na trhu. 

Posouzení podnikových schopností, dovedností, možností zdrojů a potenciálu. 

Oblasti, ve kterých je firma dobrá, výsledky můžeme použít jako podklad při 

stanovení konkurenční výhody. 

o Slabé stránky – opak silných stránek. Firma je v určitých věcech slabá, úroveň 

některých faktorů je nízká. Slabou stránkou může být i špatné využití silných.  
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 Externí 

o Příležitosti – možnosti, jejichž realizací stoupají vyhlídky na růst, lepší využití 

zdrojů a efektivnější plnění cílů. Důležitá je identifikace, umožňuje zvýhodnit 

podnik před konkurencí. 

o Hrozby – nepříznivá situace či změny v okolí podniku znamenající překážky 

pro činnost. Hrozba úpadku nebo neúspěchu současné strategie, podnik musí 

rychle reagovat a odpovídajícím způsobem je odstranit nebo minimalizovat. 

 

1.3.3 Analýza konkurenčního prostředí – Porterův model 

Často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Ten vychází z předpokladu, že 

strategická pozice firmy v určitém odvětví je především určována působením pěti 

základních faktorů [7, str. 53 - 55]: 

 Vyjednávací síla zákazníků – zákazník má silnou pozici pokud: 

- je buď velkým nebo významným odběratelem, může snadno přejít ke konkurenci, 

má dostatek tržních informací, nezaměřuje se na kvalitu, je citlivý na cenové 

změny, je nucen minimalizovat náklady nebo jsou dostupné substituty. 

 Vyjednávací síla dodavatelů – dodavatel má silnou pozici pokud: 

- je buď velkým nebo významným dodavatelem a na daném trhu existuje omezený 

počet dodavatelů, zákazník pro něj není důležitým, zákazník nemá potřebné tržní 

informace a nemůže snadno změnit dodavatele, zákazníci nejsou citliví na cenové 

změny a nejsou nuceni minimalizovat náklady, nejsou dostupné substituty. 

 Hrozba vstupu nových konkurentů – riziko se snižuje pokud: 

- jsou vysoké fixní náklady vstupu do odvětví, odvětví má strukturu přirozených 

monopolů (elektřina, plyn, dráhy), jsou v odvětví důležité úspory z rozsahu 

výroby, existující firmy mají nákladové výhody, jsou výrobky vysoce 

diferenciované, je obtížné „přetáhnout“ klienty a vstoupit do distribučních kanálů. 

 Hrozba substitutů – riziko se snižuje pokud: 

- firmy nabízející substituty mají vyšší náklady, firmy nabízející substituty nereagují 

pružně na poptávku, náklady na přestup jsou vysoké, je cena výrobku lákavá. 
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 Rivalita firem působících na daném trhu – zvyšuje se pokud: 

- je v odvětví velký počet konkurentů, jedná se o málo rostoucí trh nebo zmenšující 

se trh, jedná se o nové a v budoucnu potenciálně lukrativní odvětví, vysoké fixní 

náklady nutí konkurenty k maximálnímu využití kapacit, je ziskovost odvětví 

malá, výrobky konkurentů jsou málo diferenciované, jsou bariéry pro odchod 

z trhu vysoké, je v odvětví chronický nadbytek výrobních kapacit. 

 

Obrázek 1: Porterův model konkurenčního prostředí (Zdroj: [7]) 

 

Výstupem Porterovy analýzy by mělo být identifikování nejen potenciálních hrozeb, ale 

i příležitostí, které by šlo využít ke snížení působení zjištěných hrozeb. Porterův model 

lze využít jak při analýze okolí podniku, tak při hodnocení navržené strategie. Můžeme 

zaměřit rozhodování na zodpovězení základních strategických otázek, které jsou 

spojeny se vztahy s dodavateli a zákazníky a řeší konkurenční prostředí. 
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1.3.4 Finanční analýza 

Základem volby financování jakéhokoliv podnikatelského záměru je stanovení vlastní 

výkonnosti podniku, kde zjistíme, jak je podnik ekonomicky silný a jaké způsoby 

financování si může dovolit. 

„Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas plnit své závazky a 

celou řadu dalších významných skutečností.“ [9, str. 17] 

Zdrojem pro finanční analýzu je výroční zpráva společnosti a z ní zejména finanční 

výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích [9, str. 21]. 

Výchozím bodem finanční analýzy jsou tzv. vertikální a horizontální rozbory finančních 

výkazů. Tyto postupy umožňují vidět absolutní údaje z výkazů v určitých souvislostech.   

1.3.4.1 Horizontální a vertikální analýza 

V případě horizontální analýzy sledujeme vývoj zkoumané veličiny v čase, většinou 

vhledem k předchozímu účetnímu období. Pokud chceme kvantifikovat změny, můžeme 

využít několika postupů. Můžeme stanovit index změny v procentech, popřípadě změnu 

v absolutních číslech [10, str. 9]. 

Vertikální analýza spočívá v nahlížení na položky finančních výkazů v relaci k nějaké 

veličině. Stanovíme základ (sumu) a z něj pak zjišťujeme procentuální zastoupení 

jednotlivých položek. Takto lze postupovat i v případě různých podpoložek [10, str. 15]. 

Horizontální analýzu využijeme u všech výkazů, vertikální pouze u rozvahy.  
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Poměrové ukazatele 

Dalším nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové ukazatele. Jde o formu 

číselného vztahu účetních informací, běžně je vypočteme vydělením jedné položky 

nebo skupiny položek druhou [5, str. 76]. 

Poměrových ukazatelů užíváme i z toho důvodu, že do jisté míry umožňují srovnat 

podniky, které bychom jinak, např. z důvodu jejich různé velikosti, srovnat nemohli. 

Přes poměrně vysokou vypovídající schopnost je však výsledky třeba vidět 

v souvislostech a všímat si jejich vzájemných vazeb [11, str. 262]. 

Ukazatele se sdružují do skupin, které se váží k některému aspektu finančního stavu 

podniku. Zpravidla užíváme dělení na 4 základní skupiny [12, str. 166]: 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele rentability. 

1.3.4.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita znamená schopnost podniku dostát svým závazkům ve stanovené době a 

objemu. Likvidita představuje pohled na solventnost firmy. Solventnost můžeme vidět 

ze dvou pohledů [12, str. 167]. 

Teoretický – zabývá se aktuální solventností – stav, kdy tržní hodnota aktiv převyšuje 

dluhy (tržní hodnotu podniku lze fakticky zjistit až při prodeji, proto teoretický pohled). 

Praktický – vypočítává „technickou solventnost“ – stav, kdy je firma schopna dostát 

svým závazkům v době jejich splatnosti a v jejich plné výši [12, str. 167]. 

Běžná likvidita – likvidita III. stupně   
             

                      
 

Pohotová likvidita – likvidita II. stupně  
                    

                      
 

Okamžitá likvidita – likvidita I. stupně  
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1.3.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zkoumají, jaká část majetku je financována cizími zdroji. Drtivá většina 

podniků je (do jisté míry) zadlužená. Cizí zdroje pomáhají podniku operovat v širším 

záběru a dosahovat úspor z rozsahu. Čím vyšší je zadlužení, tím vyšší je rizikovost pro 

investory, kteří požadují vyšší zhodnocení – úrok [11, str. 264]. 

Celková zadluženost   
           

             
 

Koeficient samofinancování 
               

             
 

Ukazují momentální situaci zadluženosti podniku. Spíše doplňkový ukazatel, protože 

obsahuje krátkodobé zdroje, které se mohou rychle měnit. 

Doba splácení dluhu   
                            

                  
 

Ukazatel znázorňuje, po kolika letech by byl podnik schopen, při stávající výkonnosti, 

splatit všechny svoje dluhy. 

Úrokové krytí   
                             

               
 

Ukazatel znázorňuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. 

1.3.4.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele obrátek aktiv zkoumají efektivnost firmy při hospodaření s jednotlivými 

druhy aktiv. Intenzita jejich využívání se přímo odráží v ziskovosti. Z toho vyplývá, že 

při zlepšení intenzity využívání aktiv potřebuje podnik pro stejný objem tržeb méně 

aktiv [10, str. 31]. 

Obrat celkových aktiv   
     

              
 

Ukazatel zobrazuje intenzitu využívání aktiv – kolikrát za rok tržby pokryjí aktiva 

Obrat stálých aktiv    
     

            
 

Využívání dlouhodobého majetku, signál pro investice nebo vyšší využívání kapacit. 
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Doba obratu zásob    
      

          
 

Výsledkem je průměrný počet dnů spotřeby nebo prodeje zásob. 

Doba obratu pohledávek   
          

          
 

Ukazatel v průměru znázorňuje, za jak dlouho firmě platí její odběratelé. 

Doba obratu závazků   
       

          
 

Ukazatel znázorňuje, kolik času v průměru firma potřebuje ke splacení svých závazků. 

 

1.3.4.5 Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost) vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku dosahovat 

zisku použitím investovaného kapitálu a vytváření nových zdrojů. Je hlavním kritériem 

pro alokaci kapitálu. Obecně definujeme jako zisk/vložený kapitál [5, str. 78]. 

Rentabilita vloženého kapitálu   
                             

               
 

Ukazatel vyjadřuje kolik haléřů provozního zisku, dosáhl podnik z investované koruny. 

Rentabilita vlastního kapitálu   
               

               
 

Ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři. S jeho pomocí mohou 

investoři zhodnotit, zda je jejich kapitál náležitě reprodukován. 

Rentabilita celkového kapitálu   
               

               
 

Ukazatel vyjadřuje celkovou produkční sílu podniku. Tento ukazatel odráží výnosnost 

celého kapitálu, bez ohledu na zdroj financování. 

Rentabilita tržeb     
               

     
 

Výsledek určuje kolik haléřů zisku, má podnik z jedné koruny tržeb.  
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1.3.4.6 Soustavy ukazatelů 

Zejména pro bankovní instituce je důležité odhadnout finanční situaci podniku a zvážit, 

zda firmě půjčit nebo nepůjčit, případně za jakých podmínek. Z tohoto důvodu existují 

metody, které jsou využívány k ohodnocování rizika, které věřitel ponese, poskytne-li 

podniku úvěr. Metod a postupů hodnocení bonity a předvídání bankrotu je velké 

množství a finanční instituce své postupy většinou tají. Všechny modely ale využívají 

finanční ukazatele. K jednodušším patří soustavy přidělující body [10, str. 74]. 

Bankrotní modely 

Altmanův model (Z-skóre) [2, str. 152] 

Z(ČR) = 0,717 x X1 + 0,847 x X2 + 3,107 x X3 + 0,42 x X4 + 0,998 x X5  

 X1 = (oběžná aktiva – krátkodobé zdroje) / suma aktiv 

 X2 = nerozdělený zisk / suma aktiv 

 X3 = EBIT / suma aktiv 

 X4 = vlastní kapitál / cizí zdroje 

 X5 = tržby / suma aktiv 

Zdravý podnik by měl dosahovat výsledků vyšších než 2,9. Hodnoty mezi 1,23 a 2,9 

vymezují tzv. „šedou“ zónu. Nižší výsledky než 1,23 pak signalizují bankrotní podnik. 

Index IN05 [2, str. 154] 

IN05= 0,13 * Y1 + 0,04 * Y2 + 3,97 * Y3 + 0,21 * Y4 + 0,09 * Y5 

 Y1 = suma aktiv / cizí zdroje 

 Y2 = provozní výsledek hospodaření / nákladové úroky 

 Y3 = provozní výsledek hospodaření / suma aktiv 

 Y4 = celkové výnosy / suma aktiv 

 Y5 = oběžná aktiva / krátkodobé cizí zdroje 

Zdravý podnik podle IN05 by měl dosahovat výsledků vyšších než 1,6. „Šedá“ zóna je 

stanovena pro hodnoty 0,9 – 1,6 a hodnoty nižší 0,9 pak znamenají finanční problémy. 
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1.3.4.7 Ukazatele produktivity práce 

Poměrně nově sledovaná skupina ukazatelů, která zachycuje výkonnost podniku ve 

vztahu k nákladům na zaměstnance [10, str. 35]. 

Produktivita z přidané hodnoty  
               

                 
 

Produktivita z výkonů   
      

                 
 

Osobní náklady k přidané hodnotě 
              

               
 

 

1.4 Metody hodnocení investice 

Tato část je zaměřena na metody hodnocení investic - statické a dynamické. 

Statické metody 

Statické metody obecně platí za jednoduché a jejich vypovídající schopnost je omezená. 

Mají však své pevné místo mezi metodami hodnocení efektivnosti investic. Zejména 

díky tomu, že jsou rychlé a pokud je jejich výsledek nepříznivý, dá se očekávat, že 

výsledek dynamických metod moc příznivější nebude [2, str. 67]. 

ARR – Average Rate of Return – průměrná návratnost investice 

Výpočtem zjistíme, kolik % z investované částky se nám vrátí za rok fungování 

investice. Hodnoty srovnáváme buď s požadovanou hodnotou nebo konkurenčním 

projektem. Ekonomická interpretace metody ARR nemá automaticky charakter 

rentability, jelikož časové horizonty údajů ve výpočtu nemusí být totožné [2, str. 66]. 

ARR =    ů ě  ý   č í č   ý                                     

 

PB – PayBack – doba návratu investice 

Podobná metoda jako ARR, využíváme cash flow ve zjednodušené interpretaci (CF = 

zisk + odpisy). Výsledkem je předpokládaný čas návratnosti investice v letech. Toto 

kriterium je ve srovnání s ARR měkčí, ale v praxi bývá oblíbenější díky realističnosti, 
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které vyplývá z orientace na cash flow. Srovnáváme s požadovanou hodnotou nebo 

s konkurenčním projektem [2, str. 66, 67]. 

PB =                                                     

 

Dynamické metody 

Dynamické metody pracují s uvážením časové hodnoty peněz. Jsou tedy realističtější 

než metody statické. 

NPV (ČSH) – Net Present Value – Čistá Současná Hodnota 

Kriterium kapitalizované hodnoty. Jedná se o součet diskontovaných hodnot cash flow, 

což je proces, který je ekvivalentní odečítání úroků ze sumy investic do projektu. 

Výsledek upravíme o náklady investice. Tato metoda je jednoduchá a odhaluje reálný 

výnos z investice po n letech životnosti [2, str. 66]. 

PVn =                                                    

NPV = (suma diskontovaných peněžních toků) – (suma nákladů investice) 

PV … diskontovaná hodnota  n … roky r … cena kapitálu (diskontní sazba) 

 

IRR – Internal Rate of Return – Vnitřní Výnosové Procento 

Chápáno jako výnosnost (rentabilita) projektu, kterou poskytuje během svého života. 

IRR je rovno diskontní sazbě, při které je NPV (ČSH) projektu rovno nule. Stanovení je 

náročnější než u NPV. Je potřeba propočítat několik variant NPV s různými hodnotami 

diskontní sazby, dokud se nepřiblížíme výsledku, kdy je NPV blízké nule [1, str. 80]. 

Pokud je IRR vyšší, než diskontní sazba, doporučuje se projekt realizovat. Čím je IRR 

projektu vyšší, tím je daný projekt ekonomicky výhodnější [1, str. 82]. 

IRR = výše diskontní sazby r, při NPV = 0  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

Tato část se zaměřuje na analýzu současné situace ve společnosti ZS Pobečví a.s. 

Uvádím zde základní údaje o firmě a zpracovávám analýzy prostředí podniku. 

Používám analýzy SWOT, SLEPT a vybrané ukazatele finanční analýzy. 

 

2.1 Základní informace o společnosti 

Základní informace o společnosti jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 1: Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma ZS Pobečví a.s. 

Sídlo Rokytnice 360, PSČ 751 04 

Identifikační číslo 253 60 485 

Právní forma Akciová společnost 

Základní kapitál 97 545 000,- Kč 

Datum zápisu 27. 11 1996 

Zdroj: vlastní tvorba (informace z výpisu OR [13]) 

 

ZS Pobečví a.s. je akciová společnost se sídlem v Rokytnici (u Přerova), kde největším 

akcionářem je firma AG Ditana s.r.o. s podílem 43%. Ostatní akcie vlastní drobní 

akcionáři. 

Firma byla založena 27. 11. 1996, vznikla transformací ze ZD Rokytnice. 
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2.1.1 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání podle obchodního rejstříku [13] jsou následující činnosti: 

 zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo 

dalšího prodeje, 

 výroba elektřiny, 

 nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou 

výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 

50 kg na jeden kus balení, 

 opravy silničních vozidel, 

 truhlářství, podlahářství, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

 silniční motorová doprava, 

o nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 

do 3,5 tuny včetně 

o nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 

nad 3,5 tuny 

 opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, 

 ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým 

organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Hlavním předmětem podnikání je zemědělská výroba se zaměřením na rostlinnou 

výrobu, živočišnou výrobu a výrobu elektřiny (bioplynová stanice 850kW) 

Rostlinná výroba je zaměřená na produkci ozimé pšenice, jarního ječmene, ozimé 

řepky, cukrovky, silážní kukuřice a krmných plodin pro živočišnou výrobu (vojtěška, 

kukuřice). 

Živočišná výroba je zaměřena pouze na produkci mléka, výkrm prasat byl ukončen 

v roce 2004. 

Bioplynová stanice byla spuštěna v roce 2011 o výkonu 500kW. V roce 2012 bylo 

provedeno rozšíření a zvýšení výkonu na 850kW. V zimě se využívá odpadního tepla 

k vytápění pracovních prostor. 
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2.1.2 Organizační struktura 

V podniku jsou 3 divize. 

Rostlinná divize - Ing. Jaroslav Mackovík 

Živočišná divize - Ing. Jiří černý 

Ekonomický úsek - Ing. Lubomír Klézl 

V čele společnosti stojí generální ředitel Ing. Lubomír Klézl, který zároveň vede 

ekonomický úsek. Další divize mají na starosti Ing. Černý a Ing. Mackovík. 

Rostlinná divize má na starosti vše, co má spojitost s rostlinnou výrobou. Od 

rozhodování o pěstování plodin, jejich ošetření a sklizeň, po opravy a pořizování 

zemědělských strojů.  

Živočišná divize má na starost pouze chov skotu se zaměřením na produkci mléka, malá 

část skotu (mladí býci) je prodávána na maso. 

Ekonomický úsek má na starosti veškerou administrativní činnost. 

Představenstvo má 5 členů, dozorčí rada je tříčlenná. 

Tabulka 2: Členové orgánů společnosti 

Předseda představenstva Ing. Klézl 

Místopředseda představenstva Ing. Běhal 

Členové představenstva 

Ing. Spurný 

Ing. Mackovík 

Ing. Černý 

Předseda dozorčí rady Bartoník 

Místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Greplová 

Člen dozorčí rady Ing. Babiánek 

Zdroj: vlastní tvorba (informace z výpisu OR [13]) 
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2.2 SWOT analýza podniku 

SWOT analýza je analýzou silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí podniku, má 

široké využití a je oblíbená pro svoji jednoduchost. 

Tabulka 3: SWOT analýza 

Silné stránky 

Dlouhodobě úspěšná produkce 

Vedoucí pracovníci jsou uznávanými odborníky 

Každoroční investice do modernizace 

Rozšiřování podniku 

Spokojení zaměstnanci 

Dlouhodobé vztahy s odběrateli i dodavateli 

Slabé stránky 

Velké pohyby na trhu se zemědělskými komoditami 

Staří některých zařízení (živočišná výroba) 

Při nevýhodných cenách, vysoké náklady na uskladnění 

Nedostatečné skladovací prostory 

Obtížné získávání nových pozemků 

Příležitosti 

Zisk nových pozemků 

   - Rozšíření výroby 

   - Rozšíření bioplynové stanice 

   - Vznik pracovních míst 

Modernizace techniky 

Hrozby 

Špatné výsledky kvůli přírodním vlivům 

Škody působené divokou zvěří 

Škody působené člověkem 

Snížení poptávky 

Rozšíření konkurence (zejména Polských dovozců) 

Zdroj: vlastní tvorba  
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2.3 PEST analýza podniku 

Analýza makroprostředí, sleduje několik faktorů, které jsou níže popsány. 

2.3.1 Politické a Legislativní faktory 

Politická situace v ČR je poměrně nepředvídatelná, v roce 2013 proběhly předčasné 

volby a jejich výsledkem bylo velké roztříštění moci, kdy se do parlamentu dostalo 7 

politických stran. Prezident Miloš Zeman navíc také často boří zažité zvyky 

předchozích hlav státu a do politické situace aktivně zasahuje, což mu umožňuje 

nejasný výklad ústavy. 

V nedávné době došlo k sestavení koalice a jmenování nové vlády a nejdůležitější post 

z hlediska podniku, ministra zemědělství, obsadil Marian Jurečka. Toho odborníci 

považují za nezkušeného a tak je budoucnost opět nejistá. Na druhou stranu, předsedou 

druhé nejúspěšnější strany je Andrej Babiš, který v oborech příbuzných zemědělství 

dlouho podniká a mohl by, ze své pozice ministra financí, sektoru pomoci. 

Nejasný osud je také v oblasti reforem, které v minulých letech spustila bývalá vláda, a 

byly tehdejší opozicí, která nyní přebírá žezlo, tvrdě kritizovány. 

DPH se nemění od r. 2013, kdy se zvýšila o jeden procentní bod u obou sazeb. Na 15% 

u snížené a na 21% u základní. V roce 2016 by mělo dojít k sjednocení sazeb na 17,5%. 

Sazba daně z příjmů právnických osob se od roku 2010 ustálila na 19%. 

Legislativa v ČR prochází neustálým a poměrně rychlým vývojem. Dopad jednotlivých 

změn na firmy je někdy větší, někdy menší. Nicméně vždy je spojen s náklady, kdy 

podnik musí nezřídka spolupracovat s odborníky na právo, případně je přímo zaměstnat. 

V roce 2013 byl zrušen maximální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění 

hrazeného zaměstnavatelem – dříve 1 809 864 Kč. U sociálního pojištění se maximální 

základ meziročně zvýšil na 1 242 432 Kč. Sociální a zdravotní pojištění (25%, resp. 

9%) hrazené zaměstnavatelem činí dohromady 34% superhrubé mzdy. Společně 

s podílem zaměstnance jsou tedy odvody na sociální pojištění 31,5% a zdravotní 13,5%. 

Od roku 2011 také musí zaměstnavatel platit nemocenskou. V roce 2014 od 4. do 14. 

dne pracovní neschopnosti. V roce 2013 byla tato povinnost dokonce do 21. dne. 
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2.3.2 Sociální a demografické faktory 

Společnost má střediska v obcích Rokytnici a vedlejším Císařově, působí tedy 

v Olomouckém kraji, bývalém okrese Přerov.  

V Olomouckém kraji žije 638 638 obyvatel. Nezaměstnanost je v Olomouckém kraji 

v posledních letech nad úrovní průměru ČR (současná je 9,8% - prosinec 2013), 

přičemž okres Přerov je nezaměstnaností zhruba uprostřed kraje. Z těchto čísel vyplývá, 

že podnik nemá nouzi o případné zájemce o práci. Tento předpoklad potvrzuje i praxe. 

Průměrná mzda v Olomouckém kraji je 22 263 Kč (průměr ČR - 24 836 Kč) [14]. 

Obrázek 2: Graf vývoje nezaměstnanosti Olomouckého kraje (Zdroj: [14]) 

 

2.3.3 Ekonomické faktory 

Rok 2013 byl ve znamení krize eurozóny a s tím korespondoval stav celé ekonomiky. 

Byl zaznamenán pouze pomalý růst a podobný vývoj se čeká i v roce 2014. 

Inflace by se v roce 2014, podle odhadů ČNB měla krátce dostat na hranici 0%, pro 

další období by se pak měla přibližovat inflačnímu cíli 2% [15].  

Na jednání v listopadu 2013 ČNB rozhodla o ponechání úrokových sazeb. Dvoutýdenní 

repo sazba zůstává na 0,05 %, diskontní na 0,05 % a lombardní na 0,25 % [15]. 
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Devizový kurz je naproti tomu podstatný, protože velká část sklizně obilovin jde na 

export. Ceny na trzích zemědělských komodit jsou obecně stanoveny v eurech. Po 

intervencích ČNB z listopadu 2013 tedy teoreticky mohl podnik profitovat, ale v té 

době již byla většina sklizně dávno pryč. Pokud by kurz vydržel do příští sklizně, 

podnik by zřejmě profitoval, ČNB chce kurz držet na úrovni 27 Kč / EUR [15]. 

2.3.4 Technické a technologické faktory 

Technologie v současné době postupují mílovými kroky a troufnu si říci, že 

v zemědělství jsou velmi nápomocny. Rychlost, s jakou stroje lidem ubíraly práci, se 

zpomalila a technologie nyní spíše pomáhají zlepšit výkonnost i komfort pracovníkům. 

Podnik technologické a technické trendy sleduje a každoročně rozšiřuje a obnovuje 

hlavně vozový park. Neméně důležité je také sledovat nové odrůdy na trhu s osivy a 

prostředky k ochraně rostlin, kdy se každým rokem objevují nové a lepší výrobky. 

2.4 Analýza konkurenčního prostředí – Porterův model 

Zhodnocení faktorů prostředí, které ovlivňují podnikatelskou činnost podniku. 

2.4.1 Vyjednávací síla zákazníků 

V tomto ohledu je v oblasti zemědělství poměrně malé riziko. Trh se zemědělskými 

komoditami je obecně velmi blízký dokonale konkurenčnímu trhu. Část produkce pak 

podnik sám spotřebuje jako palivo do bioplynové stanice. Nicméně, při velkých 

objemech se i malý rozdíl v ceně může výrazně promítnout do tržeb a podnik v tomto 

ohledu strádá kvůli malým skladovacím prostorám, kdy je nucen zboží rychle prodávat 

již během sklizně a nemožnosti zboží podržet. A jeho zákazníci to samozřejmě vědí. 

2.4.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Podobně jako u zákazníků ani ze strany dodavatelů nehrozí velké riziko. Na trhu se 

pohybuje velké množství dodavatelů. Ať už se jedná o chemii, osivo či techniku, má 

podnik vždy několik možností volby dodavatele. V podniku se schválně neorientují na 

jednoho dodavatele, ale snaží se své nákupy rozumně rozdělit, aby nevznikala nějaká 

závislost na jednom dodavateli. A vzhledem k frekventovaným návštěvám obchodních 

zástupců firem a reklamním akcím je jasné, že dodavatelé se navzájem předhánějí a 

nechtějí ztratit ani nejmenšího zákazníka.  
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2.4.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

V zemědělství je vstup nových konkurentů do značné míry omezen nedostatkem 

hlavního výrobního faktoru – půdy. Pokud by se nový subjekt rozhodl podnikat 

v zemědělské výrobě v dané oblasti, základním úkolem by bylo sehnat dostatek orné 

půdy. To je poměrně tvrdým oříškem i pro stávající podniky, a pokud by nový subjekt 

chtěl získat půdu na které hospodaří současní konkurenti, musel by se vydat cestou 

velmi vysokých nákladů, aby dokázal půdu buď koupit nebo výší nájemného donutit 

stávající majitele, aby půdu pronajali jemu. Smlouvy o nájemném jsou navíc uzavírány 

na delší dobu, takže vstup nové konkurence je velmi málo pravděpodobný. 

2.4.4 Hrozba substitutů 

Téměř nulová, zemědělské produkty momentálně ničím nahradit nejde a jistě dlouho 

nepůjde. Navíc podnik značnou část produkce sám spotřebuje, a pokud by jej okolnosti 

donutily, může uvažovat o dalším rozšíření doplňkových aktivit, jako je bioplynová 

stanice. 

2.4.5 Rivalita firem působících na daném trhu 

Tato hrozba je reálná právě z hlediska vlastnictví půdy. Pokud by se ekonomicky silný 

podnik rozhodl zaútočit na konkurenty tím, že by šponoval cenu nových pozemků 

a zvyšoval nájemné, pak by při dostatečném množství prostředků konkurenci jistě 

ohrozit mohl. Tento scénář je ale nepravděpodobný, jelikož návratnost investovaných 

prostředků by byla velmi špatná. Navíc by nestačilo pouze nabídnout vyšší nájemné 

novým pronajímatelům, ale také na stejnou úroveň dorovnat stávajícím. 
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2.5 Finanční analýza 

Finanční analýza musí být součástí každého rozhodování o investicích. S její pomocí si 

můžeme udělat obraz o finančních možnostech podniku a jeho aktivitě. 

V práci sleduji účetní výkazy z let 2009 – 2012. 

Ke zhodnocení situace využívám následující analýzy: 

 analýza rozvahy, 

 analýza výkazů zisku a ztráty, 

 analýza peněžních toků, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 analýza soustav ukazatelů, 

 analýza produktivity práce. 

 

U každé dílčí analýzy je připojeno okomentování dosažených výsledků. 

Následuje shrnutí výsledků a okomentování současné situace podniku.  
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2.5.1 Analýza rozvahy 

Analýza rozvahy se skládá z horizontální a vertikální analýzy 

2.5.1.1 Horizontální analýza 

Z výsledků je vidět, že v oblasti stálých aktiv dochází ke konstantnímu růstu, což je 

pozitivní. Největší pohyby se dějí v oběžných aktivech, což je způsobeno zejména 

využíváním peněžních prostředků k investicím a stavem krátkodobých pohledávek. Ten 

sice prošel nejprve nepříznivým vývojem, ale v posledním roce byl naopak nejnižší. 

Vlastní kapitál se měnil jen málo. Výsledek hospodaření byl vždy kladný, v posledním 

roce však došlo k propadu. Hlavním hýbadlem v oblasti pasiv byly cizí zdroje, což 

souvisí s dříve zmíněným investováním, v posledním roce však již dochází k poklesu.  

Tabulka 4: Horizontální analýza rozvahy 

 
Absolutní změna Procentuální změna 

  2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 

Celková aktiva 25 780 20 893 -15 540 18,46% 12,63% -8,34% 

Dlouhodobý majetek 37 189 -7 751 24 555 48,35% -6,79% 23,09% 

DNM 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

DHM 37 189 -7 751 24 555 48,48% -6,80% 23,13% 

DFM 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva -11 420 28 675 -40 126 -18,21% 55,92% -50,19% 

Zásoby 692 -983 6 037 2,88% -3,98% 25,48% 

Krátkodobé pohledávky 3 385 10 683 -16 086 34,92% 81,68% -67,70% 

Krátkodobý finanční maj. -15 497 18 975 -30 077 -53,41% 140,38% -92,57% 

Časové rozlišení 11 -31 31 24,44% -55,36% 124,00% 

Celková pasiva 25 780 20 893 -15 540 18,46% 12,63% -8,34% 

Vlastní kapitál 5 078 4 043 -1 128 4,00% 3,06% -0,83% 

Základní kapitál 780 32 -3 0,81% 0,03% 0,00% 

Kapitálové fondy 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervní fondy 22 7 215 3 300 0,10% 31,47% 10,95% 

VH minulých let 425 -4 769 306 6,29% -66,45% 12,71% 

VH běžného úč. období 3 851 1 565 -4 731 861,52% 36,41% -80,69% 

Cizí zdroje 20 735 16 626 -14 213 162,81% 49,67% -28,37% 

Dlouhodobé závazky -56 -161 -738 -0,80% -2,31% -10,83% 

Krátkodobé závazky 13 057 -10 468 7 898 430,07% -65,05% 140,41% 

Bankovní úvěry 7 734 27 255 -21 373 289,99% 262,04% -56,76% 

Časové rozlišení -33 224 -199 -220% -1244% -96,60% 
Zdroj: vlastní tvorba 
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2.5.1.2 Vertikální analýza 

Z hlediska struktury kapitálu můžeme vidět již dříve potvrzené. Kapitálová struktura se 

měnila hodně skrz pohyb oběžných aktiv.  

Stav zásob se moc nemění, v posledním roce můžeme sledovat hlavně úbytek 

krátkodobých finančních prostředků. 

V posledním roce po proběhlých investicích již bylo více jak 75% kapitálu vázáno 

v dlouhodobém majetku, což je ve výrobním podniku běžné. 

Z hlediska rozdělení pasiv, v podniku, i přes zvyšování cizích zdrojů kvůli investicím, 

stále jednoznačně převládá vlastní kapitál. Hlavním cizím zdrojem jsou bankovní úvěry 

a v posledním roce došlo i k nárůstu krátkodobých závazků. 

Tabulka 5: Vertikální analýza rozvahy 

  2009 2010 2011 2012 

Celková aktiva 139 658 100% 165 438 100% 186 331 100% 170 791 100% 

Dlouhodobý majetek 76 917 55,08% 114 106 68,97% 106 355 57,08% 130 910 76,65% 

DNM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

DHM 76 717 54,93% 113 906 68,85% 106 155 56,97% 130 710 76,53% 

DFM 200 0,14% 200 0,12% 200 0,11% 200 0,12% 

Oběžná aktiva 62 696 44,89% 51 276 30,99% 79 951 42,91% 39 825 23,32% 

Zásoby 23 988 17,18% 24 680 14,92% 23 697 12,72% 29 734 17,41% 

Krátkodobé pohledávky 9 694 6,94% 13 079 7,91% 23 762 12,75% 7 676 4,49% 

Krátkodobý finanční maj. 29 014 20,78% 13 517 8,17% 32 492 17,44% 2 415 1,41% 

Časové rozlišení 45 0,03% 56 0,03% 25 0,01% 56 0,03% 

Celková pasiva 139 658 100% 165 438 100% 186 331 100% 170 791 100% 

Vlastní kapitál 126 907 90,87% 131 985 79,78% 136 028 73,00% 134 900 78,99% 

Základní kapitál 96 733 69,26% 97 513 58,94% 97 545 52,35% 97 542 57,11% 

Kapitálové fondy 72 0,05% 72 0,04% 72 0,04% 72 0,04% 

Rezervní fondy 22 903 16,40% 22 925 13,86% 30 140 16,18% 33 440 19,58% 

VH minulých let 6 752 4,83% 7 177 4,34% 2 408 1,29% 2 714 1,59% 

VH běžného úč. období 447 0,32% 4 298 2,60% 5 863 3,15% 1 132 0,66% 

Cizí zdroje 12 736 9,12% 33 471 20,23% 50 097 26,89% 35 884 21,01% 

Dlouhodobé závazky 7 033 5,04% 6 977 4,22% 6 816 3,66% 6 078 3,56% 

Krátkodobé závazky 3 036 2,17% 16 093 9,73% 5 625 3,02% 13 523 7,92% 

Bankovní úvěry 2 667 1,91% 10 401 6,29% 37 656 20,21% 16 283 9,53% 

Časové rozlišení 15 0,01% -18 -0,01% 206 0,11% 7 0,00% 
Zdroj: vlastní tvorba 
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2.5.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Ve sledovaném období rostly výkony (i přes malý úbytek v roce 2012), což je pozitivní. 

Spolu s výkony se úměrně vyvíjela i výkonová spotřeba, spotřeba matriálu a energie i 

přidaná hodnota. Provozní výsledek hospodaření pak koresponduje s VH za období. 

Tabulka 6: Analýza VZZ 

 
Absolutní změna Procentuální změna 

  2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 

výkony 5 662 24 803 -4 341 12,27% 47,87% -5,67% 

tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

3 891 27 131 -11 514 9,19% 58,68% -15,69% 

změna stavu zásob 1 018 -2 882 7 269 139,45% -164,87% -641,01% 

aktivace 753 554 -96 24,46% 14,46% -2,19% 

výkonová spotřeba 1 310 9 270 691 4,28% 29,07% 1,68% 

spotřeba materiálu a energie 1 112 6 472 549 4,95% 27,44% 1,83% 

služby 198 2 798 142 2,44% 33,71% 1,28% 

přidaná hodnota 4 352 15 533 -5 032 27,95% 77,97% -14,19% 

osobní náklady  827 2 927 69 5,34% 17,95% 0,36% 

mzdové náklady 575 1 752 -588 5,20% 15,06% -4,39% 

daně a poplatky -30 164 -68 -3,22% 18,18% -6,38% 

odpisy DHM a DNM -16 6 839 2 675 -0,17% 74,83% 16,74% 

tržby z prodeje DM a materiálu 139 489 557 10,88% 34,51% 29,22% 

zůstatková cena prodaného DM a 
materiálu 

72 180 -10 5,35% 12,70% -0,63% 

ostatní provozní výnosy 1 593 -1 960 361 14,66% -15,74% 3,44% 

ostatní provozní náklady -31 309 -386 -2,44% 24,88% -24,89% 

provozní výsledek hospodaření 5 608 3 297 -6 394 -1180% 64,23% -75,85% 

tržby z prodeje CP a podílů 893 -794 -99 - -88,91% -100% 

výnosové úroky -132 -65 44 -43,42% -37,79% 41,12% 

nákladové úroky -39 944 -308 -17,49% 513,04% -27,30% 

ostatní finanční výnosy -317 -237 -17 -55,52% -93,31% -100% 

ostatní finanční náklady 72 -71 -158 147% -58,68% -316% 

finanční výsledek hospodaření -401 -1 247 484 -66,50% -617% -46,32% 

daň z příjmů za běžnou činnost 1 356 485 -1 179 -425% 46,77% -77,46% 

VH za běžnou činnost 3 851 1 565 -4 731 861,52% 36,41% -80,69% 

VH za účetní období 3 851 1 565 -4 731 861,52% 36,41% -80,69% 

VH před zdaněním 5 207 2 050 -5 910 4067% 38,43% -80,03% 

Zdroj: vlastní tvorba 
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2.5.3 Analýza přehledu o peněžních tocích 

Z přehledu o peněžních tocích vyplývá velké zvýšení toku z provozní činnosti, kdy po 

slabším roce 2011 došlo v roce 2012 k výraznému nárůstu, což je pozitivní. 

Investiční činnost sice vykazuje záporný výsledek s výraznými propady v letech 2010 a 

2012, nicméně to je způsobeno tím, že podnik generuje tímto způsobem pouze malé 

příjmy, ale naopak investuje do stálých aktiv vysoké částky. 

V posledním roce se také propadl tok z finanční činnosti, který byl způsoben dopadem 

změn závazků a vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty. 

 

Tabulka 7: Analýza Cash-flow 

 
Absolutní změna Procentuální změna 

  2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 
stav peněžních prostředků a 
ekvivalentů na začátku účetního 
období 

10 963 -15 497 18 975 60,73% -53,41% 140,4% 

účetní zisk nebo ztráta z běžné 
činnosti před zdaněním 

3 851 3 087 -5 910 861,5% 71,82% -80 % 

čistý peněžní tok z provozní 
činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního kapitálu 

3 527 9 864 -3 937 36,33% 74,53% -17,04% 

čistý peněžní tok z provozní 
činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami 

5 989 -19 284 34 178 36,91% -86,81% 1166% 

čistý peněžní tok z provozní 
činnosti 

6 247 -18 738 32 665 39,12% -84,35% 939,5% 

čistý peněžní tok vztahující se k 
investiční činnosti 

-43 745 33 528 -26 633 -2571% 73,78% -223,5% 

čistý peněžní tok vztahující se k 
finanční činnosti 

11 038 19 682 -55 084 334,1% 254,49% -200,9% 

čisté zvýšení, resp. snížení 
peněžních prostředků 

-26 460 34 472 -49 052 -241,4% 222,44% -258,5% 

stav peněžních prostředků a 
ekvivalentů na konci účetního 
období 

-15 497 18 975 -30 077 -53,41% 140,38% -92,57% 

Zdroj: vlastní tvorba  
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2.5.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Zde je zpracována analýza podniku s využitím poměrových ukazatelů. 

2.5.4.1 Ukazatele rentability 

Všechny ukazatele, až na výjimku v podobě rentability vloženého kapitálu v roce 2009, 

jsou kladné, což lze hodnotit pozitivně. Zmíněná záporná hodnota byla způsobena 

záporným výsledkem provozního VH. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo v letech 2010 a 2011. V prvním a posledním 

sledovaném roce byly jednotlivé VH i celkový VH nižší a to se na rentabilitě projevilo. 

Ze zmíněných výsledků můžeme vyzvednout tržby (v případě našeho podniku pouze za 

prodej vlastních výrobků a služeb), které se drží na vysoké úrovni.  

Podnik má vysoký podíl samofinancování a rentabilitě vlastního kapitálu by mohlo 

pomoci mírné zvýšení cizích zdrojů. Tato hodnota by měla být vyšší než průměrné 

úročení, což v dobrých letech splňuje. 

Tabulka 8: Ukazatele rentability 

 
2009 2010 2011 2012 

Rentabilita vloženého kapitálu -0,34% 3,10% 4,52% 1,19% 

Rentabilita vlastního kapitálu 0,35% 3,26% 4,31% 0,84% 

Rentabilita celkového kapitálu 0,32% 2,60% 3,15% 0,66% 

Rentabilita tržeb 1,06% 9,30% 7,99% 1,83% 
Zdroj: vlastní tvorba 

2.5.4.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nám odhalují, že podnik s aktivy nenakládá nijak dobře, resp. má jich 

nadbytek, případně by měl generovat vyšší tržby. Čísla obratu aktiv jsou nízká. 

Doba obratu zásob není v zemědělství moc podstatná, jelikož při nepříznivých cenách 

se podnik může rozhodnout zásoby držet a dochází ke zkreslení. 

Doba obratu pohledávek je podstatně vyšší (kromě výjimečné situace v roce 2010) než 

doba obratu závazků což znamená, že podnik své závazky plní o dost rychleji, než 

dochází k plnění pohledávek. Během sledovaného období docházelo ke snižování doby 

obratu pohledávek, ale v posledním roce se opět zvýšila, podnik by měl požadovat 

zrychlení od svých odběratelů. 
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Tabulka 9: Ukazatele aktivity 

 
2009 2010 2011 2012 

obrat celkových aktiv 0,303 0,279 0,394 0,362 

obrat stálých aktiv 0,550 0,405 0,690 0,472 

doba obratu zásob 206,79 194,85 117,90 175,47 

doba obratu pohledávek z obchodního styku 47,16 30,63 23,22 36,41 

doba obratu závazků z obchodního styku 3,56 95,13 8,26 9,91 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

2.5.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Podnik má dlouhodobě vysoký koeficient samofinancování, z toho vyplývá nízká 

hodnota rychlosti splácení dluhu, rovněž úrokové krytí je až na výjimku z roku 2009 na 

dobré úrovni. 

Z těchto čísel vyplývá, že podnik má prostor k využití cizího kapitálu, čímž by zvýšil 

i finanční páku. 

Tabulka 10: Ukazatele zadluženosti 

 
2009 2010 2011 2012 

celková zadluženost 0,09 0,20 0,27 0,21 

koeficient samofinancování 0,91 0,80 0,73 0,79 

doba splácení dluhu -1,02 0,90 5,06 0,93 

úrokové krytí -2,13 27,90 7,47 2,48 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

2.5.4.4 Ukazatele likvidity 

Podnik má většinou dostatek (až nadbytek) pohotových prostředků, likvidita je v celém 

sledovaném období na bezpečné úrovni. 

I přes úbytek likvidních prostředků v letech 2010 a 2012, byla likvidita zachována. 

Tabulka 11: Ukazatele likvidity 

 
2009 2010 2011 2012 

běžná likvidita 20,65 3,19 14,21 2,94 

pohotová likvidita 12,75 1,65 10,00 0,75 

okamžitá likvidita 9,56 0,84 5,78 0,18 
Zdroj: vlastní tvorba 
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2.5.5 Ukazatele produktivity práce 

Ve sledovaném období se počet zaměstnanců téměř neměnil, nicméně došlo 

k výraznému nárůstu jak produktivity z přidané hodnoty, tak produktivity z výkonů. 

S tímto souvisí i zlepšení „nákladovosti“ přidané hodnoty, která byla v celkově špatném 

roce 2009 velice vysoká. 

Tabulka 12: Provozní ukazatele 

 
2009 2010 2011 2012 

počet zaměstnanců 42 40 40 40 

produktivita z přidané hodnoty 370.71 498.05 886.38 760.58 

produktivita z výkonů 1098.79 1295.28 1915.35 1806.83 

osobní náklady k přidané hodnotě 0.9943 0.8186 0.5425 0.6345 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

2.5.6 Analýza soustav ukazatelů 

Zde jsou k hodnocení podniku použity soustavy ukazatelů. 

2.5.6.1 Altmanův index 

Podle Altmanova indexu se podnik, kromě prvního roku (který paradoxně dopadl 

celkově velmi špatně) potácí celý zbytek sledovaného období v „šedé zóně“, která pro 

podniky neobchodovatelné na burze je v rozmezí 2,8 – 1,23, což znamená nevyhraněné 

výsledky. Podniku problémy bezprostředně nehrozí, ale může se do nich dostat. 

Pokud se podíváme do tabulky, lehce odhalíme, že důvodem je hlavně vysoká převaha 

základního kapitálu nad cizími zdroji v roce 2009, jelikož ostatní ukazatele se mění jen 

málo. 

Tabulka 13: Výpočet Altmanova indexu 

 
2009 2010 2011 2012 

EBIT / Celková aktiva -0.011 0.096 0.019 0.015 

Tržby / Celková aktiva 0.303 0.279 0.393 0.361 

Účetní hodn. akcií / Celk. závazky 3.190 1.224 0.818 1.142 

Nerozdělený zisk / Celková aktiva 0.041 0.037 0.011 0.013 

OA – krátk. zdroje / Celková aktiva 0.306 0.152 0.286 0.110 

Výsledná hodnota 3.829 1.788 1.526 1.642 

Zdroj: vlastní tvorba 
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2.5.6.2 Index IN 05 

Výsledky indexu IN 05 příliš povzbudivé nejsou, jelikož dochází ke konstantnímu 

propadu. V posledním roce došlo k pádu pod hranici 1,6 bodu a tedy do „šedé zóny“.  

Příčinami jsou zvýšení podílu cizích zdrojů a úbytek oběžných aktiv spolu se slabým 

provozním VH. Tyto jevy sice nastaly už v minulých letech, ale nikdy ne současně. 

Tabulka 14: Výpočet indexu IN 05 

 
2009 2010 2011 2012 

Celková aktiva / Cizí zdroje 1.426 0.643 0.484 0.619 

EBIT / Nákladové úroky -0.085 1.116 0.299 0.099 

EBIT / Celková aktiva -0.014 0.123 0.024 0.019 

Výnosy / Celková aktiva 0.089 0.085 0.101 0.125 

Oběžná aktiva / Krátkod. cizí kap. 1.849 0.287 1.234 0.265 

Výsledná hodnota 3.265 2.254 2.141 1.127 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

2.6 Souhrnné hodnocení podniku 

Zemědělství je specifický obor, značně závislý na přírodních podmínkách. Podnik si 

v rámci možností vede dobře, a i když jsou výsledky některý rok špatné, nedostává se 

do finančních problémů. Pokud je naopak rok úspěšný generuje podnik zisk. 

Podnik si drží vysokou míru samofinancování, udržuje si po celou dobu vysokou úroveň 

likvidity a tak nemá problémy s placením závazků a ani se mu nemnoží pohledávky. 

Pokud nějaký ukazatel jeden rok zakolísá, je víceméně vyrovnán rokem následujícím. 

Ukazatele jsou stabilní. 

Horší výsledky vyšly podniku v oblasti ukazatelů rentability. Ukazatele udávají, že 

podnik má více majetku než je účelné, což by mělo být signálem pro lepší využití 

zdrojů nebo omezení investic. Toto je částečně zapříčiněno nadhodnocením některých 

částí majetku při transformaci. Případné navýšení cizích zdrojů by mohlo pomoci 

rentabilitě vlastního kapitálu. 

Celkové hodnocení podniku nemůže být negativní, protože podnik ve většině analýz 

obstál, ale analýza také odhalila možnosti zlepšení.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části práce bude představen chystaný projekt a mé návrhy na jeho realizaci. 

Zaměřím se na technický popis a na harmonogram projektu. Dále vypracuji finanční 

plán, ve kterém zhodnotím zřizovací výdaje, provozní náklady a výnosy. Nakonec 

zhodnotím investici pomocí metod představených v teoretické části. 

3.1 Představení projektu 

Předmětem je výstavba haly posklizňové linky a její vybavení potřebnou technikou. 

Nová posklizňová linka bude zahrnovat příjmový koš obilovin z provozů s výkonem 80 

t/hod. Výkon dopravních cest je 80 t/hod. Celková skladovací kapacita bude 6680 tun. 

Stavba bude stát západním směrem od zastavěné části obce Císařov, v prostoru 

stávajícího střediska. Pozemky, na kterých se bude stavět, společnost již vlastní, o koupi 

pozemků se neuvažuje. Stavba bude přístupná po stávající komunikaci, která je 

napojená na státní silnici v obci Císařov. 

Posklizňová linka zahrnuje čistící linku na předčištění (výkon 120 t/hod) a čištění 

(výkon 60 t/hod) obilovin, sušárnu s tepelným výkonem 1200 kW pro sušení obilovin 

s výkonem 14,5t /11,5t / 5t za hodinu. Dále akumulační zásobník s kapacitou 215 tun, 

4 ks velkokapacitních sil o kapacitě 4 x 707 tun a 3 ks velkokapacitních sil o kapacitě 

3 x 1284 tun, 2 ks expedičních zásobníků o objemu 2 x 40 m
3 

(25t) z nichž jeden bude 

využíván jako expediční zásobník zužitkovatelných odpadů a druhý jako zásobník pro 

nezužitkovatelné odpady. Expediční zásobníky budou součástí nové haly příjmu. 

U stavby budou při užívání nároky pouze na plyn a elektřinu. Elektřina bude připojena 

ze stávající trafostanice. Pro potřeby plynu budou instalovány 4 nadzemní zásobníky na 

kapalný propan o kapacitě 4,85 m
3
. Odhad roční spotřeby plynu je 7560 m

3
/rok. 

Nároky na energie: 

 Celkový instalovaný příkon 230 kW 

 Soudobý příkon   184 kW 

 Spotřeba plynu - řepka    48 m
3
/h 

  - obiloviny    44 m
3
/h 
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Nároky na dopravu, která bude zajišťovat dovoz a odvoz materiálu budou zvýšené 

zejména v době žní. Doprava probíhá pouze v denní době a to cca 57 nákladních vozů 

za den, tedy 114 průjezdů. V době mimo žní se počítá s 10 vozy (20 průjezdy). 

Objekt je koncipován, aby mohl být obsluhován jedním pracovníkem, což je značná 

úspora oproti stávajícímu řešení, kdy firma využívá 3 skladovací místa a tedy 3 a více 

zaměstnanců, jelikož kvůli stáří jsou zvýšené nároky na bezpečnost i různé opravy. 

3.2 Harmonogram projektu 

Orientační harmonogram projektu. Uvedená data jsou předpokládanými daty na základě 

technické dokumentace. Celková délka realizace je předpokládána na 13 měsíců. 

Začátek prací Červen 2014 

Předpokládané dokončení hrubé stavby Říjen 2014 

Připojení inženýrských sítí Listopad 2014 

Začátek instalace komponent linky Prosinec 2014 

Předpokládané dokončení projektu Červen 2015 

 

Po ukončení prací se provede zkušební provoz, který je uvažován na dobu 2 týdnů. 

3.3 Náklady a výnosy 

Zde budou vyčísleny všechny částky, kterých bude třeba k úspěšnému realizování 

projektu. Zároveň uvedu také předpokládané výnosy a benefity vyplývající z realizace 

projektu a čísla poté využiji i při sestavení finančního plánu. 

3.3.1 Zřizovací výdaje 

Náklady na stavbu haly, ve které bude umístěna technologická část, jsou vyčísleny na 

7,5 mil. Kč. Náklady na pořízení technologické části jsou vyčísleny na 24,5 mil. Kč. 

V této ceně jsou zahrnuty všechny výše zmíněné části vybavení posklizňové linky, 

stejně jako práce spojené s jejich instalací. Z této částky bude 12 mil. Kč financováno 

pomocí dotací. Celková výše zřizovacích výdajů je tedy rovna 32 mil. Kč. Dotace 

celkové zatížení podniku sníží na 20 mil. Kč.  



49 

 

3.3.2 Provozní náklady a výnosy 

Provozní náklady 

Při provozu, zejména v době žní, budou vznikat osobní náklady. Nová linka je oproti 

staršímu řešení koncipována tak, aby byl její běžný provoz schopen obstarávat jeden 

zaměstnanec. Po největším náporu v době žní a pár měsíců po ní sice nebude potřeba 

přítomnosti pracovníka po celou pracovní dobu, nicméně je potřeba do nákladů 

zahrnout plat tohoto jednoho zaměstnance. 

Plat je vyčíslen na 20 000 Kč měsíčně hrubé mzdy, což je 321 600 Kč za rok, včetně 

nákladů na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem. Uvažovaný nárůst u 

platu zaměstnance je 1,5% ročně. 

Do nákladů je také potřeba zahrnout spotřebu energií (plynu a elektrické energie). 

Roční spotřeba plynu, při předpokládaném objemu sušení obilnin a řepky, je 

odhadována na 7560 m
3
, což při aktuálním ceníku znamená 95 000 Kč za rok. 

Spotřeba elektrické energie se odhaduje na 50 000 kWh/rok, náklady jsou tedy 

kalkulovány na 200 000 Kč za rok. U energií uvažujeme nárůst 2% ročně. 

Pro různé servisní a dodatečné náklady je uvažováno 50 000 Kč ročně, rozdělených do 

nákladů na služby a ostatních nákladů. Uvažovaný nárůst je 10% ročně. 

Důležitou nákladovou položkou jsou také odpisy. 

Hala posklizňové linky v ceně 7,5 mil. Kč jako stavba spadá do V. skupiny, doba 

odpisování je tedy ze zákona 30 let. 

Vybavení a technologie v ceně 24,5 mil. Kč spadají do II. skupiny, odpisovat se tedy 

bude 5 let. Jelikož financujeme pomocí dotací, je potřeba pořizovací cenu upravit na 

12,5 mil. Kč. V obou případech se bude jednat o rovnoměrné odpisování. 

Jako odpisové náklady budu uvažovat účetní odpisy. Účetní odpisy by měly kopírovat 

skutečné opotřebení majetku, investice je plánována jako dlouhodobá a tak se podle 

zvyklostí společnosti bude celá částka odepisovat 30 let. Předpokládané zařazení do 

obchodního majetku je stanoveno na červen 2015, odepisovat se tedy začne od 

následujícího měsíce – července 2015. 
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Tabulka 15: Odpisový plán na 10 let (Kč) 

 

pořizovací 
cena 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

hala 7 500 000 125 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

technologie 12 500 000 208 333 416 667 416 667 416 667 416 667 416 667 416 667 416 667 416 667 416 667 

celkem 20 000 000 333 333 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 

Zdroj: vlastní tvorba 

Provozní výnosy 

Výnosy jsou v případě tohoto specifického projektu rovny určité části tržeb. Jedná se 

o rozdíl mezi objemem tržeb, při prodeji za cenu, za kterou podnik prodává zemědělské 

komodity za současné situace, kdy disponuje velmi malými skladovacími kapacitami a 

objemem tržeb, za cenu, za kterou bude moci komodity prodat v budoucnu, až bude 

výhodnější situace na trhu. Rostlinná výroba se na tržbách podílí cca 50%. 

Při konzultaci s vedením společnosti jsem byl informován, že výše zmíněný rozdíl se 

každoročně reálně pohybuje mezi 5% - 8% celkových tržeb rostlinné výroby. 

Vzniklé úspory  

Pokud přihlédneme k současné situaci, kdy jsou komodity skladovány v malých 

objemech na 3 různých místech, vzniknou nezanedbatelné úspory. Jednak musíme 

přihlédnout ke stáří zařízení, které neblaze ovlivňuje hned několik věcí, jako jsou 

zvýšené nároky na bezpečnost, náklady na odstraňování poruch, vyšší nároky na 

pracovní sílu a další. Dále jsou to správní náklady, zvýšené náklady na dopravu 

a celkové nároky na výrobní prostředky. Celkový součet těchto částek za rok potom 

odhalí nezanedbatelný pozitivní vliv na finance podniku. 

Odhad celkových úspor podle vedení společnosti je znázorněn v tabulce: 

Tabulka 16: Roční úspory provozu (Kč) 

Druh Částka 

Poruchy / opravy 110 000 

Doprava 70 000 

Výrobní prostředky / Režie 50 000 

Zaměstnanec navíc 321 600 

Celkem zaokrouhleně 550 000 
Zdroj: vlastní tvorba  
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3.4 Financování 

V této části budou přiblíženy způsoby financování, kterými budou pokryty náklady na 

realizaci projektu. 

Budou využity 3 formy financování – úvěrem, vlastním kapitálem a dotacemi. 

3.4.1 Bankovní úvěr 

Jak vyplynulo z finanční analýzy, společnost má dlouhodobě vysoký podíl 

samofinancování a své závazky plní spolehlivě. Získání úvěru by tedy nemělo být 

problémem. 

K financování bude využito úvěru ve výši 16 000 000 Kč, který bude splácen 

konstantním úmorem, po dobu 10 let.  

S prosbou o odhad úrokové míry a podmínek úvěru jsem oslovil několik finančních 

institucí, s kterými podnik dlouhodobě spolupracuje. 

Komerční banka a Raiffeisen Bank po prostudování podkladů a technické dokumentace 

odmítly spolupráci. 

GE Money Bank a Česká spořitelna nabídly velmi podobné produkty, u nichž se 

úroková míra pohybovala na hranici 3%. Podmínky úvěru jsem konzultoval s vedením 

společnosti a byly vyhodnoceny jako příznivé. 

Pro výpočet splátkového kalendáře tedy použiji úrokovou míru 3% p. a. 

Tabulka 17: Splátkový kalendář (Kč) 

rok anuita úrok  úmor zůstatek 
2015 2 080 000 480 000 1 600 000 14 400 000 
2016 2 032 000 432 000 1 600 000 12 800 000 
2017 1 984 000 384 000 1 600 000 11 200 000 
2018 1 936 000 336 000 1 600 000 9 600 000 
2019 1 888 000 288 000 1 600 000 8 000 000 
2020 1 840 000 240 000 1 600 000 6 400 000 
2021 1 792 000 192 000 1 600 000 4 800 000 
2022 1 744 000 144 000 1 600 000 3 200 000 
2023 1 696 000 96 000 1 600 000 1 600 000 
2024 1 648 000 48 000 1 600 000 0 

Zdroj: vlastní tvorba  
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3.4.2 Dotace 

Další formou financování projektu budou dotace. Povaha projektu umožňuje využití 

dotací jako významného zdroje financování. 

Po konzultaci s vedením podniku, jsem se obrátil na Ministerstvo životního prostředí 

ČR s vypracovaným návrhem projektu a prosbou o vyhodnocení možnosti využití 

dotací. 

Odpovědí bylo kladné zhodnocení „žádosti“ a byl jsem informován, že povaha projektu 

spadá do možnosti využití fondů MŽP. Dotace by se vztahovala pouze na vybavení 

posklizňové linky, nikoliv na stavbu haly. 

Byl jsem informován, že částka, kterou je možno dotací získat, je zhruba 50% zřizovací 

ceny souvisejícího projektu. V našem případě, kdy výchozí částkou je 24,5 mil. Kč., 

byla tedy stanovena na 12 mil. Kč. 

Tato dotace je samozřejmě podmíněna splněním celé řady podmínek vztahujícím se 

k životnímu prostředí, bezpečnosti práce, udržitelnému rozvoji a podobně. Pro úspěšné 

splnění podmínek a získání dotace je potřeba projít schvalovacím řízením. Vzhledem 

k výši částky je ovšem tato finanční pomoc velmi žádoucí. 

3.4.3 Vlastní kapitál 

Dotacemi a bankovním úvěrem se tedy pokryje 28 mil. Kč z celkových 32 mil. Kč 

plánovaných nákladů. Zbylé 4 mil. Kč společnost pokryje vlastním kapitálem.  

Společnost má po loňském roku, který byl z hlediska produkce poměrně úspěšný, 

potřebné likvidní finanční prostředky k dispozici a nemusí tedy žádným způsobem řešit 

jejich získání (např. v podobě překlenovacího úvěru či jiné výpomoci). 
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3.5 Finanční plán 

Finanční plán je zpracován ve dvou variantách po dobu 10 let. V obou variantách se 

počítá s uvedením do provozu v červenci 2015. 

3.5.1 Optimistická varianta 

V optimistické variantě předpokládám objem tržeb plynoucích z rostlinné výroby na 

úrovni 35 mil. Kč v roce 2015 měřítkem současné situace, s každoročním nárůstem 

2,5%, způsobeným růstem cenové hladiny a úspěšnou produkcí. Uvažovaný přínos 

projektu ohodnotím dodatečným 7% výnosem z této částky. Uvedená částka je 

průměrem posledních 3 období, kdy se podniku relativně dařilo a tuto úroveň tržeb lze 

brát jako reálně udržitelný standard, pokud se negativně neprojeví biologická povaha 

výroby (v podobě nepříznivých přírodních podmínek, epidemiím škůdců, nemocí …).  

V této variantě nepředpokládám žádné dodatečné náklady v podobě náročných oprav 

(ať už kvůli poškození v provozu nebo přírodními živly). Zároveň zohledním odhadnuté 

úspory v plné výši 550 000 Kč za rok. 

Pro zjednodušení beru rok 2015 jako celý, protože hlavní výkony se dějí právě až od 

druhé poloviny roku, kdy probíhá sklizeň a postupně se vyprazdňují sklady.  

Graf 1: Vývoj tržeb - Optimistická varianta (Zdroj: vlastní tvorba)  
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Tabulka 18: Vývoj tržeb - Optimistická varianta (Kč 

Rok Tržby rost. výroby Výnosy projektu Upravené tržby Úspory Rozdíl 

2015 35 000 000 2 450 000 37 450 000 550 000 3 000 000 

2016 35 875 000 2 511 250 38 386 250 550 000 3 061 250 

2017 36 771 875 2 574 031 39 345 906 550 000 3 124 031 

2018 37 691 172 2 638 382 40 329 554 550 000 3 188 382 

2019 38 633 451 2 704 342 41 337 793 550 000 3 254 342 

2020 39 599 287 2 771 950 42 371 238 550 000 3 321 950 

2021 40 589 270 2 841 249 43 430 519 550 000 3 391 249 

2022 41 604 001 2 912 280 44 516 281 550 000 3 462 280 

2023 42 644 101 2 985 087 45 629 189 550 000 3 535 087 

2024 43 710 204 3 059 714 46 769 918 550 000 3 609 714 
Zdroj: vlastní tvorba 

3.5.2 Pesimistická varianta 

U pesimistické varianty jsem se rozhodl zohlednit potenciální riziko špatné produkce, 

a nižších než očekávaných výnosů z projektu. Vycházím tedy z částky 30 mil. Kč tržeb 

rostlinné výroby v roce 2015. Meziroční nárůst je pouze 2% a odhadovaný dodatečný 

výnos z projektu pouze 4%. Náklady na služby a ostatní náklady jsou dvojnásobné. 

Rovněž jsem u této varianty zahrnul do plánu nečekané výdaje na opravy, ve výkazech 

tedy budou dvojnásobné náklady na služby a ostatní náklady.  

Graf 2: Vývoj tržeb - Pesimistická varianta (Zdroj: vlastní tvorba)  
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Tabulka 19: Vývoj tržeb - Pesimistická varianta (Kč) 

Rok Tržby rost. výroby Výnosy projektu Upravené tržby Úspory Rozdíl 

2015 30 000 000 1 200 000 31 200 000 550 000 1 750 000 

2016 30 600 000 1 224 000 31 824 000 550 000 1 774 000 

2017 31 212 000 1 248 480 32 460 480 550 000 1 798 480 

2018 31 836 240 1 273 450 33 109 690 550 000 1 823 450 

2019 32 472 965 1 298 919 33 771 883 550 000 1 848 919 

2020 33 122 424 1 324 897 34 447 321 550 000 1 874 897 

2021 33 784 873 1 351 395 35 136 267 550 000 1 901 395 

2022 34 460 570 1 378 423 35 838 993 550 000 1 928 423 

2023 35 149 781 1 405 991 36 555 773 550 000 1 955 991 

2024 35 852 777 1 434 111 37 286 888 550 000 1 984 111 
Zdroj: vlastní tvorba 

3.5.3 Porovnání variant 

V grafu si můžeme prohlédnout porovnání výše tržeb u jednotlivých variant. 

Je zřejmé, že optimistická varianta vychází výrazně lépe, ale i v případě pesimistické se 

celkové výnosy každým rokem přibližují hranici dvou milionů Kč, pokud srovnáváme 

výsledky před a po realizaci. U optimistické se částka postupně dostane k hranici 

3 a půl milionů Kč. 

Graf 3: Porovnání variant (Zdroj: vlastní tvorba) 
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V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky jednotlivých variant po sestavení 

výkazů na základě získaných dat. Kompletní výkazy se nachází v části příloh. 

Tabulka 20: Cash-flow investice - Optimistická varianta 

Rok investice 1 2 3 4 5 

Diskontované provozní CF 1 366 571 1 390 708 1 358 040 1 324 172 1 289 358 

Diskontované celkové CF -30 931 84 631 137 408 183 394 223 211 

VH za účetní období 1 231 254 1 037 010 1 113 447 1 190 553 1 268 313 

Rok investice 6 7 8 9 10 

Diskontované provozní CF 1 253 827 1 217 782 1 181 403 1 144 852 1 108 269 

Diskontované celkové CF 257 428 286 567 311 109 331 493 348 121 

VH za účetní období 1 346 706 1 425 709 1 505 295 1 585 430 1 666 076 

 
Součet diskontovaných celkových CF jednotlivých let 2 132 431 

 
Součet výsledků hospodaření jednotlivých let 13 369 793 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Tabulka 21: Cash-flow investice - Pesimistická varianta 

Rok investice 1 2 3 4 5 

Diskontované provozní CF 446 840 493 596 499 881 497 464 491 288 

Diskontované celkové CF -950 662 -812 481 -720 752 -643 314 -574 860 

VH za účetní období 178 254 -61 991 -11 425 31 052 70 624 

Rok investice 6 7 8 9 10 

Diskontované provozní CF 483 275 473 666 462 678 450 506 437 326 

Diskontované celkové CF -513 125 -457 549 -407 616 -362 853 -322 822 

VH za účetní období 109 367 147 179 183 948 219 547 253 840 

 
Součet diskontovaných CF jednotlivých let -5 766 032 

 
Součet výsledků hospodaření jednotlivých let 1 120 396 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Optimistická varianta má v prvním roce lehce záporné cash-flow, což by nemělo být pro 

podnik problém pokrýt z jiných aktivit. V dalších letech už čísla pouze stoupají 

a výsledek hospodaření každoročně převyšuje milion Kč.  

Pesimistická varianta má záporné cash-flow v celém sledovaném období, stejně tak 

výsledky hospodaření jsou nízké a rostou velmi pomalu. 

Součet diskontovaných CF použiji ve výpočtu čisté současné hodnoty.  
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3.6 Hodnocení investice 

V této kapitole budou aplikovány a okomentovány metody hodnocení investic. 

3.6.1 Čistá současná hodnota investice 

Optimistická varianta -1 867 569 Kč 

Pesimistická varianta -9 766 032 Kč 

 

Čistá současná hodnota investice odhaluje plánovaný výnos investice s požadovaným 

7% zhodnocením v podobě diskontní sazby. 

Toto zhodnocení si stanovilo vedení společnosti na základě zkušeností s podobnými 

projekty a požadované míry zhodnocení investovaného kapitálu. 

Obě varianty vycházejí po 10 letech záporně, musíme si však uvědomit, že se jedná o 

první třetinu životnosti projektu.  

U optimistické varianty lze hned v dalším roce očekávat nárůst, vzhledem k tomu, že 

bude již plně splacen úvěr a splátky nebudou zatěžovat CF. 

U pesimistické varianty žádné zlepšení čekat nelze, výsledek je opravdu špatný. 

Z hlediska ekonomické výhodnosti vyjádřené pomocí ukazatele ČSH bych uskutečnění 

podnikatelského záměru doporučoval zvážit a zhodnotit reálnost obou variant, případně 

další aspekty, které s projektem souvisejí. 

V případě scénáře podle optimistické varianty je projekt schopen svou existenci časem 

opodstatnit a vzhledem k tomu, že není primárně určen ke generování výnosů, bych jej 

doporučil k realizaci. 

Vysoce záporný výsledek u pesimistické varianty signalizuje špatnou investici a i 

přestože, stejně jako u optimistické varianty, přestanou zatěžovat splátky úvěru 

v následujícím roce CF, nelze investici hodnotit jako přínosnou. 
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3.6.2 ARR – Average Rate of Return – Průměrná návratnost investice 

Optimistická varianta 6,68 % 

Pesimistická varianta 0,56 % 

 

Průměrná návratnost určuje rentabilitu investice, jedná se o statický ukazatel, tudíž 

nemá takovou vypovídající hodnotu jako ČSH, ale pro představu o zhodnocení zdrojů 

poslouží dobře. 

Optimistická varianta vychází solidní, rentabilita investice je vyšší než rentabilita 

celkového kapitálu v podniku, realizace by tedy přispěla ke zvýšení tohoto ukazatele. 

Dosahovaná rentabilita je také blízko požadovanému zhodnocení, které si vedení 

společnosti stanovilo. 

Pesimistická varianta vychází, stejně jako u ČSH, velmi špatně. Zhodnocení těsně nad 

hranicí půl procenta je zcela nedostatečné. 

Podle výsledků ukazatele tedy optimistickou variantu doporučuji k realizaci. 

 

3.6.3 Payback – Doba návratnosti investice 

Optimistická varianta 10,15 let 

Pesimistická varianta 26,83 let 

 

Ukazatel nám udává dobu návratnosti při stávající výkonnosti.  

Optimistická varianta vychází poměrně příznivě, vzhledem k dlouhodobému charakteru 

a povaze projektu je něco málo přes 10 let dobrý výsledek. 

Pesimistická varianta opět vychází špatně. I když je doba návratnosti nižší než 

očekávaná životnost, nelze vzhledem k povaze ukazatele tento výsledek hodnotit 

pozitivně. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracování podnikatelského záměru pro společnost 

ZS Pobečví a.s. Dále sestavení finančního plánu a zhodnocení investice. 

ZS Pobečví je zemědělský podnik, který se zabývá živočišnou výrobou, rostlinnou 

výrobou a výrobou elektřiny v bioplynové stanici.  

Komodity (obiloviny a olejniny) z rostlinné výroby je doteď podnik nucen, kvůli 

omezeným skladovým kapacitám, velmi rychle prodávat. To samozřejmě ovlivňuje jak 

smluvní ceny od odběratelů, kteří jsou si vědomi slabší vyjednávací pozice podniku, tak 

možnost podržení zásob za účelem dosažení vyšších výnosů v budoucnu. Nemluvě o 

dalších problémech spojených se současným, velmi letitým, zařízením. 

Proto bylo rozhodnuto výstavbě nové, moderní posklizňové linky, která tyto problémy 

na dlouhou dobu vyřeší. 

Pro splnění veškerých náležitostí a zajištění odbornosti práce bylo nutno prostudovat 

odbornou literaturu. Veškerá použitá literatura je uvedena v seznamu použitých zdrojů 

a v textu je řádně odcitována pomocí číselných odkazů. 

V první, teoretické části jsou poznatky k vypracování podnikatelského záměru, zdrojů 

financování podnikatelských aktivit, metod hodnocení podniku a metod hodnocení 

investic. V analytické části jsou aplikovány teoretické poznatky – SWOT, PEST, 

finanční analýza (výkazy z let 2009 - 2012) a analýza konkurenčního prostředí. 

Návrhová část obsahuje popis projektu a jeho financování. Dále obsahuje vypracovaný 

odhad tržeb a finanční plán ve dvou variantách. Finanční plán je vypracován formou 

Výkazu zisku a ztráty a Přehledu o peněžních tocích. 

Hodnoty, které vzešly z toho plánu, jsem ohodnotil metodami pro hodnocení investic. 

Užity byly Čistá současná hodnota, Průměrná návratnost investice a Doba návratu 

investice. 

Finanční analýza odhalila dobrou výkonnost podniku a označil jsem jej za finančně 

zdravý. Podnik nemá problém dostát svým závazkům a generuje zisk. Analýza 

zadluženosti odhalila prostor pro zvýšení podílu cizího kapitálu, což podnik využil.  
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SWOT a PEST analýzy posloužily spíše k dokreslení obrazu společnosti. Vzhledem 

k povaze výroby nemá podnik reálně velké možnosti ovlivnit hlavní faktory ovlivňující 

jeho činnost. Počasí poručit neumíme a hlavní výrobní faktor – půdu – lze v současnosti 

získat i v malém měřítku velmi obtížně (popř. draze). 

Porterova analýza konkurenčního prostředí neodhalila velké nebezpečí. Pozastavil jsem 

se pouze u možnosti podniku ovlivnit prodejní cenu komodit, jak jsem již popsal výše. 

Z výsledků analytické části jsem usoudil, že by realizace představeného projektu měla 

mít pozitivní vliv a sestavil 2 varianty finančního plánu. Veškeré hodnoty vstupující do 

výpočtů jsem konzultoval s vedením společnosti. 

Optimistická varianta po 10 letech odhalila záporný výsledek ČSH, což by samo o 

sobě mělo znamenat nedoporučení k realizaci. Nicméně je potřeba vzít v úvahu 

dlouhodobý charakter projektu a předpoklad, kdy již v následujícím roce přestanou 

cash-flow zatěžovat splátky úvěru. Cash-flow samotné je kromě prvního roku plusové. 

Během dvou let by pak měl celý projekt skočit do černých čísel. 

Podobnému výsledku napovídají i ukazatele Doba návratnosti a Průměrná návratnost 

investice. Pokrytí nákladů během 10 let, lze vzhledem k předpokládané době užívání 

označit za přijatelné a výnosnost 6,68% vzhledem k povaze, kdy projekt není primárně 

určen ke generování maximálních výnosů, také. 

Pokud předpokládaný scénář následujícího vývoje odpovídá optimistické variantě, 

doporučil bych projekt k realizaci. Podniku vyřeší problém a navíc přinese zisk. 

Pokud by měla nastat pesimistická varianta, lze ekonomicky projekt opodstatnit pouze 

těžko. Výsledek hospodaření je sice, kromě 2 roků, plusový, ale výnos neodpovídá 

nákladům, což se promítne v ukazateli cash-flow, které je opravdu špatné. Pokud navíc 

odečteme prvotní náklady ve výši 4 mil. Kč, dostáváme záporné číslo blížící se 10 

milionům. Stejně tak ostatní ukazatele hodnocení investice dopadly neuspokojivě. 

Pokud by tedy měl nastat scénář podle pesimistické varianty, realizaci nedoporučuji. 

Závěrem musím zmínit důležitost dotace. Z výsledků je zřejmé, že pokud by byla 

investice zatížena o dalších 12 mil. Kč, ani jednu z variant bych nemohl doporučit.  
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Příloha 1: Výkaz zisku a ztráty – Optimistická varianta 

Zdroj: vlastní tvorba  

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tržby z prodeje vlastních výrobků 35 000 000 35 875 000 36 771 875 37 691 172 38 633 451 39 599 287 40 589 270 41 604 001 42 644 101 43 710 204 

Provozní výnosy 3 000 000 3 061 250 3 124 031 3 188 382 3 254 342 3 321 950 3 391 249 3 462 280 3 535 087 3 609 714 

Spotřeba materiálu a energií 295 000 300 900 306 918 313 056 319 317 325 704 332 218 338 862 345 640 352 552 

Náklady na služby 25 000 27 500 30 250 33 275 36 603 40 263 44 289 48 718 53 590 58 949 

Osobní náklady 321 600 326 424 331 320 336 290 341 335 346 455 351 651 356 926 362 280 367 714 

Mzdové náklady 240 000 243 600 247 254 250 963 254 727 258 548 262 426 266 363 270 358 274 414 

Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 

81 600 82 824 84 066 85 327 86 607 87 906 89 225 90 563 91 922 93 301 

Odpisy DHM 333 333 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 

Ostatní náklady 25 000 27 500 30 250 33 275 36 603 40 263 44 289 48 718 53 590 58 949 

Provozní náklady 999 933 1 348 991 1 365 405 1 382 563 1 400 524 1 419 351 1 439 114 1 459 891 1 481 766 1 504 831 

Provozní VH 2 000 067 1 712 259 1 758 626 1 805 819 1 853 818 1 902 600 1 952 135 2 002 389 2 053 321 2 104 884 

Nákladové úroky 480 000 432 000 384 000 336 000 288 000 240 000 192 000 144 000 96 000 48 000 

Finanční VH -480 000 -432 000 -384 000 -336 000 -288 000 -240 000 -192 000 -144 000 -96 000 -48 000 

Sazba daně z příjmu 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Daň z příjmu 288 813 243 249 261 179 279 266 297 505 315 894 334 426 353 094 371 891 390 808 

VH za účetní období 1 231 254 1 037 010 1 113 447 1 190 553 1 268 313 1 346 706 1 425 709 1 505 295 1 585 430 1 666 076 

VH před zdaněním 1 520 067 1 280 259 1 374 626 1 469 819 1 565 818 1 662 600 1 760 135 1 858 389 1 957 321 2 056 884 



 

 

Příloha 2: Přehled o peněžních tocích – Optimistická varianta 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VH za účetní období 
 

1 231 254 1 037 010 1 113 447 1 190 553 1 268 313 1 346 706 1 425 709 1 505 295 1 585 430 1 666 076 

Odpisy  
333 333 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 

Provozní CF  
1 564 587 1 703 677 1 780 114 1 857 220 1 934 979 2 013 372 2 092 376 2 171 962 2 252 097 2 332 742 

Přijatý úvěr 16 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Splátky úvěru 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Finanční CF 16 000 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 

Nákup investice 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investiční CF -20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkové CF  
-35 413 103 677 180 114 257 220 334 979 413 372 492 376 571 962 652 097 732 742 

Kumulace celk. CF  
-35 413 68 264 248 378 505 598 840 577 1 253 949 1 746 325 2 318 287 2 970 384 3 703 127 

Diskontní sazba 1,07 1,1449 1,2250 1,3108 1,4026 1,5007 1,6058 1,7182 1,8385 1,9672 2,1049 

Diskont. provozní CF   1 366 571 1 390 708 1 358 040 1 324 172 1 289 358 1 253 827 1 217 782 1 181 403 1 144 852 1 108 269 

Diskont. celkové CF   -30 931 84 631 137 408 183 394 223 211 257 428 286 567 311 109 331 493 348 121 

Kumulace diskont. CF   -30 931 53 700 191 108 374 503 597 713 855 141 1 141 708 1 452 818 1 784 311 2 132 431 

Zdroj: vlastní tvorba 

  



 

 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty – Pesimistická varianta 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tržby z prodeje vlastních výrobků 30 000 000 30 600 000 31 212 000 31 836 240 32 472 965 33 122 424 33 784 873 34 460 570 35 149 781 35 852 777 

Provozní výnosy 1 750 000 1 774 000 1 798 480 1 823 450 1 848 919 1 874 897 1 901 395 1 928 423 1 955 991 1 984 111 

Spotřeba materiálu a energií 295 000 300 900 306 918 313 056 319 317 325 704 332 218 338 862 345 640 352 552 

Náklady na služby 50 000 55 000 60 500 66 550 73 205 80 526 88 578 97 436 107 179 117 897 

Osobní náklady 321 600 326 424 331 320 336 290 341 335 346 455 351 651 356 926 362 280 367 714 

Mzdové náklady 240 000 243 600 247 254 250 963 254 727 258 548 262 426 266 363 270 358 274 414 

Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 81 600 82 824 84 066 85 327 86 607 87 906 89 225 90 563 91 922 93 301 

Odpisy DHM 333 333 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 

Ostatní náklady 50 000 55 000 60 500 66 550 73 205 80 526 88 578 97 436 107 179 117 897 

Provozní náklady 1 049 933 1 403 991 1 425 905 1 449 113 1 473 729 1 499 876 1 527 692 1 557 327 1 588 945 1 622 728 

Provozní VH 700 067 370 009 372 575 374 336 375 190 375 021 373 703 371 096 367 046 361 383 

Nákladové úroky 480 000 432 000 384 000 336 000 288 000 240 000 192 000 144 000 96 000 48 000 

Finanční VH -480 000 -432 000 -384 000 -336 000 -288 000 -240 000 -192 000 -144 000 -96 000 -48 000 

Sazba daně z příjmu 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Daň z příjmu 41 813 0 0 7 284 16 566 25 654 34 524 43 148 51 499 59 543 

VH za účetní období 178 254 -61 991 -11 425 31 052 70 624 109 367 147 179 183 948 219 547 253 840 

VH před zdaněním 220 067 -61 991 -11 425 38 336 87 190 135 021 181 703 227 096 271 046 313 383 

Zdroj: vlastní tvorba  



 

 

Příloha 4: Přehled o peněžních tocích - Pesimistická varianta 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VH za účetní období   178 254 -61 991 -11 425 31 052 70 624 109 367 147 179 183 948 219 547 253 840 

Odpisy   333 333 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 666 667 

Provozní CF   511 587 604 676 655 242 697 719 737 291 776 034 813 846 850 614 886 214 920 507 

Přijatý úvěr 16 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Splátky úvěru 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Finanční CF 16 000 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 

Nákup investice 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investiční CF -20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkové CF 0 -1 088 413 -995 324 -944 758 -902 281 -862 709 -823 966 -786 154 -749 386 -713 786 -679 493 

Kumulace celk. CF   -1 088 413 -2 083 737 -3 028 495 -3 930 776 -4 793 485 -5 617 452 -6 403 606 -7 152 991 -7 866 777 -8 546 270 

Diskontní sazba 1,07 1,1449 1,2250 1,3108 1,4026 1,5007 1,6058 1,7182 1,8385 1,9672 2,1049 

Diskont. provozní CF   446 840 493 596 499 881 497 464 491 288 483 275 473 666 462 678 450 506 437 326 

Diskont. celkové CF   -950 662 -812 481 -720 752 -643 314 -574 860 -513 125 -457 549 -407 616 -362 853 -322 822 

Kumulace diskont. CF   -950 662 -1 763 143 -2 483 894 -3 127 208 -3 702 068 -4 215 193 -4 672 741 -5 080 358 -5 443 210 -5 766 032 

Zdroj: vlastní tvorba



 

 

Příloha 5: Rozvaha – Aktiva (2009 – 2012) 

  2009 2010 2011 2012 

Celková aktiva 139 658 165 438 186 331 170 791 

Dlouhodobý majetek 76 917 114 106 106 355 130 910 

 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

 Dlouhodobý hmotný majetek 76 717 113 906 106 155 130 710 

  Pozemky 6 614 7 379 10 388 14 365 

  Stavby 41 334 39 476 50 471 57 918 

  Samostatné movité věci a sobory movitých věcí 23 997 21 579 38 011 32 241 

  Dospělá zvířata a jejich skupiny 4 484 4 915 5 202 5 297 

  Jiný dolouhodobý majetek 6 6 6 6 

  Nedokončený DHM 282 40 551 1 895 20 883 

  Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 182 0 

 Dlouhodobý finanční majetek 200 200 200 200 

Oběžná aktiva 62 696 51 276 79 951 39 825 

 Zásoby 23 988 24 680 23 697 29 734 

  Materiál 1 986 970 1 464 1 366 

  Nedokončená výroba a polotovary 5 361 6 454 5 417 4 779 

  Výrobky 11 045 11 465 11 030 17 331 

  Mladá a ostatní zířata a jejich skup. 5 596 5 791 5 786 6 258 

 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

 Krátkodobé pohledávky 9 694 13 079 23 762 7 676 

  Pohledávky z obchodních vztahů 5 741 3 880 4 667 6 169 

  Stát - daňové pohledávky 557 2 471 590 463 

  Krátkodobé poskytnuté zálohy 53 45 53 99 

  Dohadné účty aktivní 289 2 074 744 525 

  Jiné pohledávky 3 054 4 609 17 708 420 

 Krátkodobý finanční maj. 29 014 13 517 32 492 2 415 

  Peníze 47 141 155 27 

  Účty v bankách 28 967 13 376 32 337 2 388 

Časové rozlišení 45 56 25 56 

  Náklady příštích období 21 36 25 31 

  Příjmy příštích období 24 20 0 25 

Zdroj: vlastní tvorba (data z výpisu OR [13]) 

  



 

 

Příloha 6: Rozvaha – Pasiva (2009 – 2012) 

 
2009 2010 2011 2012 

Celková pasiva 139 658 165 438 186 331 170 791 

Vlastní kapitál 126 907 131 985 136 028 134 900 

 Základní kapitál 96 733 97 513 97 545 97 542 

 Kapitálové fondy 72 72 72 72 

  Ostatní kapitálové fondy 72 72 72 72 

 Rezervní fondy a fondy ze zisku 22 903 22 925 30 140 33 440 

  Zákonný rez. fond / Nedělitelný fond 2 903 2 925 3 140 3 440 

  Statutární a ostatní fondy 20 000 20 000 27 000 30 000 

VH minulých let 6 752 7 177 2 408 2 714 

  Nerozdělený zisk minulých let 6 752 7 177 2 408 2 714 

VH běžného úč. období 447 4 298 5 863 1 132 

Cizí zdroje 12 736 33 471 50 097 35 884 

 Rezervy 0 0 0 0 

 Dlouhodobé závazky 7 033 6 977 6 816 6 078 

  Odložený daňový závazek 7 033 6 977 6 816 6 078 

 Krátkodobé závazky 3 036 16 093 5 625 13 523 

  Závazky z obchodních vztahů 413 12 050 1 660 1 680 

  Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0 0 27 45 

  Závazky k zaměstnancům 1 366 1 480 1 481 1 537 

  Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

816 952 904 894 

  Stát - daňové závazky a dotace 274 1 418 1 451 1 085 

  Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 3 070 

  Dohadné účty pasivní 109 133 54 162 

  Jiné závazky 58 60 48 5 050 

 Bankovní úvěry a výpomoci 2 667 10 401 37 656 16 283 

  Bankovní úvěry dlouhodobé 2 667 10 401 37 656 16 283 

Časové rozlišení 15 -18 206 7 

 Výdaje příštích období 15 -18 206 7 

Zdroj: vlastní tvorba (data z výpisu OR [13]) 

  



 

 

Příloha 7: Výkaz zisku a ztráty (2009 – 2012) 

  2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 

Výkony 46 149 51 811 76 614 72 273 

  tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 42 341 46 232 73 363 61 849 

  změna stavu zásob 730 1 748 -1 134 6 135 

  aktivace 3 078 3 831 4 385 4 289 

Výkonová spotřeba 30 579 31 889 41 159 41 850 

  spotřeba materiálu a energie 22 476 23 588 30 060 30 609 

  služby 8 103 8 301 11 099 11 241 

Přidaná hodnota 15 570 19 922 35 455 30 423 

osobní náklady  15 481 16 308 19 235 19 304 

  mzdové náklady 11 056 11 631 13 383 12 795 

  odměny členům orgánu společnosti a družstva 216 216 476 940 

  náklady a soc. zabezpečení a zdrav. pojištení 3 657 3 908 4 569 4 676 

Daně a poplatky 932 902 1 066 998 

Odpisy DHM a DNM 9 155 9 139 15 978 18 653 

Tržby z prodeje DM a materiálu 1 278 1 417 1 906 2 463 

  tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 025 832 1 435 2 022 

  tržby z prodeje materiálu 253 585 471 441 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 1 345 1 071 1 597 1 587 

  zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku 1 131 630 1 171 1 286 

  prodaný materiál 214 441 426 301 

Ostatní provozní výnosy 10 863 12 456 10 496 10 857 

Ostatní provozní náklady 1 273 1 242 1 551 1 165 

Provozní výsledek hospodaření -475 5 133 8 430 2 036 

Tržby z prodeje CP a podílů 0 893 99 0 

Výnosové úroky 304 172 107 151 

Nákladové úroky 223 184 1 128 820 

Ostatní finanční výnosy 571 254 17 0 

Ostatní finanční náklady 49 121 50 -108 

Finanční výsledek hospodaření 603 202 -1 045 -561 

Daň z příjmů za běžnou činnost -319 1 037 1 522 343 

VH za běžnou činnost 447 4 298 5 863 1 132 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

VH za účetní období 447 4 298 5 863 1 132 

VH před zdaněním 128 5 335 7 385 1 475 

Zdroj: vlastní tvorba (data z výpisu OR [13]) 

  



 

 

Příloha 8: Přehled o peněžních tocích (2009 – 2012) 

  2009 2010 2011 2012 

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na 
začátku účetního období 

18 051 29 014 13 517 32 492 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 
zdaněním 

447 4 298 7 385 1 475 

Úprava o nepeněžité operace 9 261 8 937 15 714 17 687 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním, změnami pracovního kapitálu 

9 708 13 235 23 099 19 162 

Změna stavu nepeněžích složek prac. kapit. 6 518 8 980 -20 168 17 947 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním a mimořádnými položkami 

16 226 22 215 2 931 37 109 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 15 968 22 215 3 477 36 142 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -2 726 -46 278 -13 824 -40 573 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 024 832 1 906 2 022 

Čistý peněžní to vztahující se k investiční činnosti -1 701 -45 446 -11 918 -38 551 

Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých 
závazků na PP a ekv. 

-3 304 7 734 27 416 -22 111 

Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv. 0 0 0 -5 577 

Čistý peněžní to vztahující se k finanční činnosti -3 304 7 734 27 416 -27 668 

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 10 963 -15 497 18 975 -30 077 

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci 
účetního období 

29 014 13 517 32 492 2 415 

Zdroj: vlastní tvorba (data z výpisu OR [13]) 


