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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zpracovaná jako návrh podnikatelského plánu pro založení 

malého podniku v oblasti vlastní zemEdElské prvovýroby. Vypracovaný podnikatelský 

plán vychází z analýz prostUedí plánovaného podniku a také z primárního výzkumu. 

Teoretická východiska práce pojednávají o základních pojmech souvisejících 

s podnikatelskou činností současného stavu. Návrhová část obsahuje samotný 

podnikatelský plán a perspektivy realizace tohoto podnikatelského plánu spolu se 

zhodnocením rizik. 

Klíčová slova 

podnikatelský plán, právní forma podnikání, analýza trhu, SWOT analýza, lokální 

potraviny, maliny, malinový ráj 

Abstract 

This diploma thesis is worked out as a proposal for a business plan for establishing a 

small company in the area of agriculture primary production. The worked out business 

plan is based on analysis of the environment for the new company and from primary 

research. Theoretical part of the thesis deals with basic concepts which are related to 

business activities in the current condition. The proposition part consists of a proposal 

itself for the new business plan and the perspectives of implementing the plan and also 

risk that come with it. 

Key words 

business plan, legal form of business, market analysis, SWOT analysis, local food, 

raspberry, raspberry paradise  
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ÚVOD 

Diplomová práce popisuje a analyzuje současné tržní prostUedí zemEdElské prvovýroby, 

respektive prostUedí extenzivní malovýroby, která v krajinE zachovává biodiverzitu. 

ZemEdElství je po staletí jedno z nejd]ležitEjších odvEtví našeho hospodáUství. V České 

republice je registrováno více než Ň0 tisíc soukromých zemEdElc]. Soukromé 

zemEdElství jako takové, bylo násilnE pUerušeno v roce 1948. Po roce 1989, kdy 

probEhly rehabilitace, se malá vEtšina rodinných statk] rozhodla pro obnovu a 

pokračování v rodové tradici, což je pUípad rodiny majitelky navrhovaného podniku. 

V současnosti ale stále více klesá počet lidí, kteUí se zemEdElství vEnují nebo v nEm 

nEkterak pracují. Neochota a nezájem mladé generace, se stává další potenciální 

hrozbou pro sobEstačnost v tomto odvEtví. Nastavená politika státu vzhledem k podpoUe 

tEchto mladých je u nás nejmenší ze všech okolních stát] EU. Malé farmy jsou citelnE 

znevýhodOovány oproti velkým podnik]m. Cena potravin se pak znatelnE nakumuluje 

v rámci distribučního UetEzce. 

PUi rozhodování nebylo pochyb kam se dále po studiu ubírat, a to také díky rodinné 

tradici v zemEdElství. Mystická vize minulého, současného i budoucího ráje je 

odpradávna spojena s vysnEnou zahradou, která je schopna splnit veškeré lidské 

potUeby. Na samotných principech permakultury je možné založit zeleninovou zahradu, 

která se po propuknutí jara sama rozvine, bez nutnosti zásahu motyčkou. S kombinací 

víceletých bylinných společenství spolu s užitkovými rostlinami. Pestrý zeleninový 

záhon plný kvEt] a rozmanitosti druh], místo kde se setkává estetika, užitek, zdraví a 

ekologie. Spektrum doplnEné o ovocné stromy a keUe mnohdy starých odr]d, symbióza 

zaručující udržitelný rozvoj a pUedpoklady pro plnEní sociální odpovEdnosti podniku. 

Výhodou podniku je současný trend u zákazníka, který hledá pestrost, čerstvost, kvalitu 

a samozUejmE také český p]vod. 

Dnešní zp]sob obdElávání p]dy a alokace potravin je namíUen proti dynamice pUírody, 

konvenční zemEdElství má vysokou spotUebu zdroj] a razantnE pUispívá k desertifikaci 

p]dy. Vyskytují se i argumenty, že životní prostUedí je zatížené natolik, že to bez 

chemie dnes už vlastnE ani nelze. Toto tvrzení ale není východiskem, jedná se o další 

prohlubování problému a lidskou neloajálnost k pUírodE. Doba kdy se zemEdElci zbavují 
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z pout zemEdElských družstev a vydávají se novými cestami, je na velmi mírném 

vzestupu. 

Plánovaný alternativní zp]sob hospodaUení má zajistit určitou potravinovou 

sobEstačnost na úrovni lokálního trhu. Na základE takto pUímého, úzkého kontaktu se 

zákazníky se zvyšuje mnohostrannost a možnosti reagovat na promEnlivé odbytové 

podmínky. D]ležitou roli sehrávají pUírodní procesy, pUi zacílení na nE je zaručen 

úspEch. Mulčování a možnost kompostovat mezi vyvýšenými záhony sloužící pro 

pEstování zeleniny lze takto i na minimálním prostoru. 

Návrh tohoto podnikatelského plánu je už nyní smysluplnou vizí. Perspektiva rozvoje 

venkova, lokálního zacílení a sounáležitost s pUírodou jsou značnou konkurenční 

výhodou tohoto navrhovaného drobného hospodáUství oproti konvenčnímu zemEdElství. 

V rámci ekonomického zhodnocení se podnik nemusí jevit, jako ziskový, což je 

zapUíčinEno neuvažováním pUidElení a čerpáním dotací, na které by tento podnik 

postupem času dosáhl. Tento návrh podnikatelského plánu pro subjekt Malinový ráj, 

s.r.o. je klíčový dokument, který pUedkládá majitelce d]vErný obraz o začátcích této 

činnosti a možnosti v budoucnu lépe transformovat jednotlivé materiálové, informační 

ale také finanční toky. 
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 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE, POSTUP ů 

METODY ZPRůCOVÁNÍ 

Tato diplomová práce pojednává o tvorbE návrhu podnikatelského plánu, jenž bude 

podkladem pro vybudování místního Ělokálníhoě podniku. Podniku, který se bude 

zabývat pEstováním určitých druh] sezonního a místního ovoce a zeleniny.  

Provedený výzkum veUejnosti, hovoUí o tom, že nejen okolní nejlepší restauratéUi si cení 

pUedevším místních, tedy nedovážených potravin. Také valná vEtšina domácností v 

okolí lokace plánovaného podniku podléhá trendu nákupu lokální produkce. VyjadUuje 

to určitou módnost ve stravování. Na trhu jsou vypozorovány nejménE dva typy 

spotUebitel], pUičemž jedni se Uídí módními trendy a nakoupí si biopotraviny z Latinské 

ůmeriky, kdy nevnímají dopad pUevozu tEchto potravin, a pak druhý typ a tím jsou 

pUemýšliví lidé, kteUí nakupují na farmách a vnímají pUínos lokální produkce.  

Malá lokální zahrada v blízkosti krásné pUírody Hostýnských vrch] bude lákat zejména 

rodiny s dEtmi, které se pUijedou podívat na rozmanitý chov drobných zvíUat, se kterými 

budou moci být v kontaktu. Spolu se spojením možnosti nákupu vysoké rozmanitosti 

ovoce a zeleniny z ekologické produkce je to jistý pUedpoklad konkurenční výhody. 

VýbEr drobného ptactva je specifický svým zacílením k eliminaci pUípadného šk]dce, 

jedná se napUíklad o bEžce indického, jako pUirozeného predátora slimák], kteUí se hojnE 

v záhonech, jak zeleninových tak malinových zdržují, díky vlhkosti.  Relaxace a pobyt 

na svEžím vzduchu jistE uvítají obyvatelé blízkých mEst. Další klientelou, pro kterou 

m]že být návštEva této zahrady zajímavá, jsou i alternativnE či ekologicky smýšlející 

lidé. VEdí, že lokální pEstitel je d]ležitým aspektem k udržení krajinného rázu. ůčkoli 

se nákup lokálních potravin m]že zdát jako módní trend, má své opodstatnEní, a je 

proto nutné lokální produkci podporovat. 

V dnešní dobE konzumní společnosti si m]žeme na pultech supermarket] a 

velkoobchod] koupit témEU cokoliv a odkudkoliv. Éra supermarket] v tuzemsku 

nekončí, nicménE roste trend, kdy stále více lidí pUemýšlí nad tím, jak se stravují. 

Ukazuje se nasycenost velkými hypermarkety a snaha zákazník] vyvažovat nákupy ve 

velkých zónách návštEvou menších obchod] s osobnEjším pUístupem.  
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Vyvstávají tady také otázky problematiky konvenčního zemEdElství, kdy tuto sféru 

ovlivOují velké korporátní podniky, pUerozdElování dotací, plošné lány, zamEUení na 

úzký okruh plodin, dále také užívání herbicid] a pesticid]. V zemEdElství jsou stále více 

zamEstnáváni skrze agentury cizinci, jako levná pracovní síla.  

Ve všech ohledech je d]ležité si uvEdomit, že zemEdElství je hnací silou venkova. ů 

každá zemE je zdravá od tohoto venkova. ůktuální zp]sob hospodaUení na českém 

venkovE je velmi nepUíznivý. PUímým d]sledkem je potom jeho vylidOování, potažmo 

nutnost lidí za prací dojíždEt, a to nEkdy i mnoho kilometr]. Toto upUednostnEní 

kvantity pUed kvalitou ničí zemEdElskou p]du, v období sucha vzniká enormní eroze 

p]dy, z krajiny se vytrácí voda a všeobecnE je tímto zp]sobem devastována krajina. 

Potraviny se stávají velmi často diskutovaným tématem, kdy se Ueší jejich složení, 

kvalita, čerstvost či odkud dané potraviny pocházejí. P]vod potravin s sebou nese i další 

faktory, které spadají do povEdomí zákazník]. Velmi častým tématem je nyní uhlíková 

stopa potravin, která se vyčísluje na základE množství skleníkových plyn] 

vyprodukovaných v pr]bEhu každodenní činnosti, pUi výrobE, využíváním služeb, 

spalováním fosilních paliv na výrobu elektUiny, topení, v dopravE atd. D]vodem dovozu 

potravin je hlavnE nízká cena dálkové pUepravy a snížení množství obchodních 

pUekážek, kterých v České republice výraznE ubylo od vstupu do Evropské unie, kdy byl 

umožnEn volný pohyb zboží. 

Termín "místní/lokální" se používá k popisu metody produkce a distribuce potravin, 

která je geograficky lokalizovaná. Potraviny se pEstují a sklízejí v blízkosti dom] 

spotUebitel] a poté se rozdElují na mnohem kratších vzdálenostech, než je obvyklé v 

konvenčním globálním pr]myslovém potravinovém systému. Ovoce a zelenina z našich 

končin se sklízí v sezónE, nikoli nap]l zralá, aby pak Ěmnohdy neúspEšnEě získávala 

barvu a pseudochu[ v umEle vytvoUené atmosféUe. Čerstvé sezónní jídlo navíc 

necestovalo tisíce kilometr] lodí, letadlem nebo kamionem. 

ZmEna smErem k udržitelným potravinám samozUejmE nenastane pUes noc, je však 

d]ležité, že začala i u nás. NEkteré aktivity, napUíklad komunitou podporované 

zemEdElství, zažívají vyloženE „boom“ a povEdomí o nich se šíUí po celé společnosti. 
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Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení návrhu podnikatelského plánu, jenž 

bude klíčovým podkladem pro budoucí realizaci navrhovaného podnikání. Vybudování 

stabilní a prosperující společnosti, která bude mít díky své specializaci pevné místo na 

trhu a to na regionální úrovni, díky čemuž bude kontinuálnE zvyšovat svoji hodnotu pro 

podnikatele. V dlouhodobém horizontu bude primárním cílem podnikání pUedevším 

rozšíUení podvEdomí o výhodách nákupu lokálních potravin. Informování zákazník] o 

získané pUidané hodnotE produkt] ekologického zemEdElství. Získání části spokojených 

zákazník], dosahování zisku a prosperity, rozšiUování aktivit v tomto oboru a 

vybudování dobrého jména a tradice. 

Dílčími cíli této práce jsou primárnE: 

• Analýza vnEjšího a vnitUního prostUedí, samotných zdroj] a schopností. 

• Analýza odvEtví a trend] pUímého prodeje potravin. 

• ůnalýza/prognóza poptávky v rámci výzkumu vybraných segment]. 

• Volba vhodné marketingové strategie, na základE identifikace trhu a 

segment] zákazník], která zároveO zohledOuje společenskou odpovEdnost 

podniku. 

• Ekonomické zhodnocení navrhovaného projektu. 

• ůnalýza rizik spolu s návrhem protiopatUení nebo pUípadné eliminace. 

Postup zpracování 

Diplomová práce obsahuje ň tematické celky. Teoretická východiska, vysvEtlují 

problematiku podnikání formou s.r.o. Dále jednotlivé kroky, fáze tvorby 

podnikatelského plánu a plánu s ním spojených. 

ůnalytická část je tvoUena vybranými analýzami, a jejich popis je rozpracován 

v následující kapitole. V návrhové části, je pUedstavena společnost a taktéž obor jejího 

podnikání. Dále jsou sestaveny dílčí plány jako marketingový, operační, výrobní a 

finanční s výhledem 5- ti let, ze kterých plynou potUebné finanční prostUedky pro 
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financování provozu podniku. V práci jsou zhodnocena také možná rizika tohoto plánu, 

která se mohou vyskytovat již v souvislosti s počátkem podnikání nebo bEhem provozu. 

Použité metody zpracování 

Teoretické východiska pUedstavují klíčový výchozí podklad pro následné zanalyzování 

a identifikování r]znorodých vliv], které na podnik, jeho účinnost a efektivitu p]sobí. 

Pokud se jedná o vlivy vnEjší, ty nemá podnik možnost ovlivnit, ale musí být pUipraven 

na nE reagovat. 

SLEPTE analýza 

Na každý podnik má dopad pUedevším aktuální ekonomické prostUedí, pro jeho 

zkoumání a analyzování je d]ležitým prostUedkem analýza SLEPTE.   

Tabulka č. 1: Definované externí faktory  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1) 

1. Sociální oblast -  trh práce, vliv oboru, krajové 

zvyklosti 

4. Politická oblast - stabilita pomEr] státních 

institucí, politické trendy a postoje podnikání 

2. Legislativní oblast - zákony a jejich 

použitelnost, práce soud] 

5. Technologická oblast - podp]rné technologie, 

aplikace a jejich dostupnost 

3. Ekonomická oblast - makroekonomické 

hospodáUské ukazatele a pUedpoklady, pUímé a 

nepUímé danE, tržní trendy, státní podpora 

6. Ekologická oblast - tato oblast nabývá na 

významu, z d]vodu jisté vyšší uvEdomElosti 

populace v tomto smEru, která se projevuje jak na 

úrovni spotUebitelské, tak politické. 

 

Dále analýza oborového okolí a trend] a následné využití Porterova pEtifaktorového 

modelu konkurenčního prostUedí. 

ůnalýza tržního odvEtví a aktuálních trend] 

V této analýze je navrhované podnikání zaUazeno do odvEtví v rámci CZ-NACE. Jsou 

zde uvedeny a identifikovány klíčové informace v rámci tohoto odvEtví a to 

z ekologických ročenek a situačních a výhledových zpráv vydávaných Ministerstvem 

zemEdElství. ůnalýza trendu pak pUedstavuje nejnovEjší poznatky související jak 

s ekologickým zemEdElstvím, tak s alternativním zp]sobem prodeje ekologických Ěbioě 

a zároveO i lokálních potravin. 
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Porter]v pEtifaktorový model konkurenčního prostUedí 

Jde o zp]sob analýzy odvEtví a jeho rizik. Použitý model pracuje s pEti prvky. 

Podstatou metody je prognózování vývoje konkurenční situace ve zkoumaném odvEtví 

na základE odhadu možného chování následujících subjekt] a objekt] p]sobících na 

daném trhu a rizika hrozícího podniku z jejich strany (2): 

Tabulka č. 2: Definované faktory konkurenčního prostUedí  
(Vlastní zpracování dle: 2) 

Konkurence (rivalita) mezi 

exitujícími podniky (schopnost 

konkurenta ovlivnit cenu či 

nabízené množství produktuě 

Vyjednávací síla dodavatel] 

(schopnost dodavatele ovlivnit 

ceny či nabízeného množství 

potUebných vstup]ě 

Hrozba substitut] (cena a 

nabízené množství 

produkt]/služeb aspoO částečnE 

schopných nahradit daný 

produkt/službuě Hrozba vstupu nových 
konkurent] Ěmožnost, vstupu a 

vlivu na cenu, tak na množství 

produktu) 

Vyjednávací síla zákazník] 
Ěschopnost odbEratele ovlivnit 

cenu a poptávané množství 

daného produktuě 

ůudit zdroj] 

Jedná se o pUímý výčet a specifikaci zdroj]. Jejich dostupnost či vlastnictví a zároveO 

určení do jaké míry jsou pro podnik unikátní. Jsou definovány 4 hlavní skupiny. Viz 

tabulka č. ň (2). 

Tabulka č. 3: Definované 4 skupiny zdroj]  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2) 

Fyzické zdroje- Výčet stroj], jejich povahy, jako je 

napUíklad stáUí, stav, zp]sobilost a umístEní, též výčet 

produkční kapacity. 

Finanční zdroje- Popis a identifikace zdroj] a 

jejich následné využívání v čase. 

Lidské zdroje- PUizp]sobivost lidských zdroj], 

množství kvalifikace. 

Nehmotné zdroje- „PovEst“ pUedstavuje 

v mnohých pUípadech hlavní aktivum podniku, 

značka, kontakty. 

Prognóza poptávky formou výzkumu 

Dotazování patUí mezi nejužívanEjší postupy v podstatE techniku marketingového 

výzkumu, jehož smyslem je zadávání otázek respondent]m a následovná zaznamenání 

jejich odpovEdí Ě1). Podoba dotazníku, jež pUesnE ilustruje dotazník použitý v rámci 
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výzkumu, je pUílohou 1 v tomto dokumentu. Technikou je také napUíklad sbEr dat 

v terénu. NáhodnE vybraným respondent]m je pak pUedstaven dotazník v papírové 

podobE a pokládány otázky Ěň, 4). 

Nástroje výzkumu - Dotazník 

PUi tvorbE dotazníku je podstatné se zamEUit na jeho správné složení, které odpovídá 

zadání a cíl]m výzkumu. Dobrý dotazník musí vyhovovat účelovE technickým 

požadavk]m, které se týkají sestavení a formulování konkrétních otázek, na které m]že 

respondent co nejpUesnEji odpovEdEt. SekundárnE se jedná o psychologické požadavky, 

neboli vytvoUení vhodných podmínek a okolností, aby co nejvíce napomohli 

respondentovi pUíjemnE, pUirozenE a bez stresu odpovEdEt na dané otázky Ě5). 

PUedmEt výzkumu 

PUedmEtem uvedeného výzkumu je trh s lokálními potravinami, tedy zjištEní míry 

zájmu obyvatel mikroregionu Holešovsko jak o p]vod potravin, tak o nákup 

jednotlivých druh] biopotravin. Hodnoty v jednotlivých segmentech budou zjištEny 

napUíklad na základE následujících otázek: 

 Proč lidé lokální potraviny Ěneěnakupují? 

 Kde nejčastEji lokální potraviny nakupují? 

 Jaké lokální potraviny nejčastEji nakupují? 

Také na základE poznatk] z výzkumu je následnE provedeno rozčlenEní zákazník] do 

jednotlivých segment]. Je rozčlenEn heterogenní trh mikroregionu Holešovsko na užší 

homogenní skupiny dle charakteristik ĚnapUíklad demografickýchě. 

Statistické tUídEní a zpracování 

V této práci je proveden a detailnE zpracován marketingový výzkum formou 

dotazníkového šetUení. Dotazník je tvoUen pUedevším slovními znaky spolu s informací 

číselného charakteru Ětzn. četnostě.   
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Pro mEUení závislosti mezi slovními znaky se užívá kontingenční tabulka. Ta vzniká 

kombinačním tUídEním podle dvou slovních znak]. Následná analýza je založena na 

pUedpokladu, že pro každé políčko lze stanovit četnost (6). 

 

Obrázek č. 1: Kontigenční tabulka  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 7) 

 

Ze samotné povahy vypočtené četnosti vyplývá, že závislost slovních znak] je tím 

vyšší, čím rozdílnEjší jsou pozorované a vypočtené četnosti. Charakteristika, jež mEUí 

tuto danou rozdílnost pozorovaných a vypočtených četnosti, je testem homogenity (7). 

Testy statistických hypotéz  

Úloha statistické indukce, díky které se recenzují jednotlivé vlastnosti monitorovaného 

znaku v základním souboru. Jedná se o jednu z úloh statistické indukce, pomocí které se 

posuzují vlastnosti zkoumaného znaku v základním souboru. Vlastnosti jsou 

posuzovány dle empirických charakteristik a zákon] rozdElení (8).  

Tabulka č. 4: Základní pojmy v rámci statistických hypotéz  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Ř) 

Statistická hypotéza (Parametry nebo tvar 

rozdElení znaku xě 

 Nulová hypotéza ĚHypotéza H0) 

Test statistické hypotézy Ěrozhodující postup, na 

základE kterého se hypotéza pUijme či zamítneě 
 ůlternativní hypotéza ĚPUi zamítnutí H0 se 

pUijímá H1) 
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Postup pUi testu statistické hypotézy: 

 Stanovení nulové ĚH0ě a alternativní ĚH1ě hypotézy.  

 K testování hypotézy se využije testové kritérium a vypočítá se jeho realizovaná 

hodnota. 

 Dále se zvolí hladina významnosti Ěgě a určí se tzv. kritický obor ĚWgě. 

 Podle toho, jak se realizuje testové kritérium v kritickém oboru, vybírá se jeden 

ze závEr]:  Když testové kritérium leží v kritickém oboru, nulová hypotéza se 

zamítá a pUijímá se hypotéza alternativní. Jestliže testové kritérium neleží v 

kritickém oboru, pak se pUijímá nulová hypotéza (8). 

ůnalýza SWOT 

PUedstavuje celkové zhodnocení silných a slabých stránek podniku, jeho pUíležitostí a 

hrozeb. Je nástrojem pro monitorování vnEjšího a vnitUního marketingového prostUedí 

(1). 

Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytváUející nebo snižující vnitUní hodnotu 

podniku (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.ě Naopak pUíležitosti a ohrožení jsou 

faktory vnEjšími, které podnik nem]že kontrolovat. M]že je ale identifikovat pomocí 

analýzy demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, 

legislativních a kulturních faktor] p]sobící v tEsném okolí podniku Ě1). 

ůnalýza SWOT poskytuje manažer]m rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice 

jejich podniku. M]že být provádEna periodicky, aby informovala o tom, které interní 

nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem k podnikovým 

činnostem. Vede ke zlepšené výkonosti podniku. SWOT analýza se provádí jako 

poslední analýza a obsahuje výsledky pUedchozích analýz a sumarizuje je jako celek (1). 

Pro lepší vypovídací schopnost je v této práci uvedeno numerické zpracování analýzy 

SWOT a to za využití poznatk] načerpaných od vedoucí této diplomové práce a 

doporučeného internetového zdroje číslo Ě6ňě. Metoda spočívá v pUidElení váhy 

jednotlivým znak]m a následném hodnocení tEchto vah. 
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 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 1

V této části diplomové práce jsou identifikovány vybrané pojmy z oblasti podnikání, 

forem podnikání, podniku, podnikatelského plánu, nebo segmentace zákazník]. Získání 

teoretických, pravdivých a relevantních informací je pro tuto práci a navrhované 

podnikání klíčové. 

 Právní úprava podnikání 1.1

Klíčové je zejména zrušení obchodního zákoníku, jehož problematika je rozpracována v 

uvedených nových pUedpisech: zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník, zákon č. 

ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích a zákon č. ř1/Ň01Ň Sb., o mezinárodním právu 

soukromém. 

 Podnikatel 1.1.1

Na samém začátku se práce zamEUuje na identifikaci podnikatele. V tuzemském 

prostUedí je podnikatel definován pUedevším legislativou. Za podnikatele se považuje: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstUíku, 

 osoba, která podniká na základE živnostenského oprávnEní, 

 osoba, která podniká na základE jiného než živnostenského oprávnEní Ěř, § 4Ň1ě. 

Ze zákona m]že být podnikatelem jak fyzická tak právnická osoba Ěř, § 4ŇŇ). 

 Podnikání 1.1.2

Na pojem podnikání je nahlíženo nEkolika smEry. Jedním z nich je právní zp]sob, který 

dle Nového občanského zákoníku definuje podnikání jako „soustavnou činnost 

provádEnou samostatnE podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovEdnost za 

účelem dosažení zisku“ (9, § 4Ň0ě.  
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 Právní formy podnikání 1.2

Jak fyzická, tak právnická osoba mají své výhody i nevýhody a každá se Uídí jiným 

zákonem. Zatímco fyzická osoba podléhá zákonu o živnostenském podnikání, právnická 

osoba se Uídí zákonem o obchodních korporacích. 

 Právnická osoba 1.2.1

Založit si právnickou osobu, dále jen ĚPOě, je mnohem komplikovanEjší a rovnEž i 

finančnE náročnEjší, pUesto má i toto podnikání své nesporné výhody. Existuje celkem 

pEt typ] právnických osob, a to společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 

veUejná obchodní společnost, komanditní společnost a družstvo (10).  

V první fázi podnikání je nutné založit právnickou osobu a nejpozdEji do ř0 dn] ji 

nechat zapsat do obchodního rejstUíku. Teprve v tuto chvíli začíná společnost fungovat. 

Pokud p]jde o dvE a více osob, rozhodnE se vyplatí zUídit si právnickou osobu. Kritérií 

pro rozhodování je ale mnohem víc (10). 

KromE počtu zakladatel], kteUí právnickou osobu zakládají, rovnEž záleží na: 

 oboru podnikání, 

 velikosti základního kapitálu, 

 zp]sobu a rozsahu ručení za závazky, které z podnikání vyplývají, 

 zp]sobu vedení účetnictví, 

 d]vEryhodnosti, 

 míUe právní regulace, 

 oprávnEní k Uízení (10). 

Výhody společnosti s ručením omezeným: 

 společníci ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu, 

 základní vklad činí minimálnE 1 Kč, 

 p]sobí d]vEryhodnEji a serióznEji než fyzická osoba, 

 společnost m]že zastupovat více společník], a to bez plné moci, 

 lze mEnit společníky a výši jejich jednotlivých vklad], 
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 společnost podniká pod libovolným názvem, 

 hodnota s. r. o. se postupem času zvyšuje, proto je možné ji výhodnE prodat, 

 platíte pouze daO z pUíjmu právnických osob, popUípadE srážkovou daO z 

podíl] na zisku, 

 v pUípadE úmrtí společníka společnost nezaniká, ale jeho podíl se pUevádí na 

dEdice, samozUejmE pokud to umožOuje společenská smlouva (10). 

Nevýhody společnosti s ručením omezeným: 

 nutnost sepsání společenské smlouvy notáUem, 

 nutnost zUízení datové schránky, 

 je nutné vést podvojné účetnictví, 

 podnikání PO nelze pUerušit ani pozastavit, zaniká až likvidací, tedy 

splacením všech závazk] a požadavkem o výmaz Ěvyjmutíě z obchodního 

rejstUíku, 

 je nutné alespoO jednou za účetní období svolávat valnou hromadu jakožto 

nejvyšší orgán společnosti (10). 

Tabulka č. 5:Stručná charakteristika společnosti s ručením omezeným  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 10) 

nejnižší počet zakladatel] 1 fyzická nebo 1 právnická osoba 

nejvyšší počet společník] Neomezeno 

max a min vklad (ZK) 

 

nejnižší možný vklad

Neomezen/ 1Kč rovnEž výše ZK 

rozsah splacení vkladu pUi vzniku ň0 % na penEžitý vklad a 100% na nepenEžitý vklad 

lh]ta splacení vkladu určena společenskou smlouvou, nejpozdEji do 5 let od vzniku 

společnosti nebo pUevzetí vkladové povinnosti 

počet hlas] ke vkladu a každou 1 Kč 1 hlas Ěspolečenská smlouva m]že určit jinakě 
ručení společníka za závazky spol. společnE a nerozdílnE do výše, v jaké nesplnili vkladové 

povinnosti podle stavu zapsaného v OR 

orgány společnosti valná hromada, statutární orgán – jednatelé, dozorčí rada 

Ěnepovinnáě, další dle společenské smlouvy 

pUedmEt činnosti podnikání, lze založit i za jiným účelem 

zakladatelský dokument společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formE veUejné 

listiny 
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V lednu Ň014 začal platit nový občanský zákoník. Ten pUináší pro podniky i podnikatele 

Uadu zmEn. Nový občanský zákoník spolu se zákonem o korporacích zcela nahradil 

obchodní zákoník, který byl pUijat v roce 1řř1. 

Uzavírání smluv je jednou ze zmEn. Nyní si mohou smluvní strany určit podmínky 

podle svých potUeb bez omezení zákonem ĚOZ, § 1746ě. VEtší míra smluvní volnosti 

sebou však nese i vEtší odpovEdnost za vlastní jednání a také s tím spojená rizika. 

D]ležitá je tedy vEtší pozornost pUi navrhování, uzavírání a konečném podpisu smluv.  

Další zmEnou je ochrana spotUebitele. Je zavedeno nové právo spotUebitele na 

odstoupení od smlouvy bez udání d]vodu do minimálnE 14 dn] ĚOZ § 1Ř11ě, pokud jí 

prodejce nespecifikuje, prodlužuje se o další rok Ětzn. rok a 14 dníě. Toto právo se týká 

všech spotUebitelských smluv uzavUených distančním zp]sobem nebo mimo obchodní 

prostory.  

 Podnikání v zemEdElství 1.3

ZemEdElským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která 

hodlá provozovat zemEdElskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním 

jménem, na vlastní odpovEdnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených 

zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou: 

a) je plnE svéprávná, 

b) má trvalý pobyt na území České republiky (11, 12). 

ZemEdElskou výrobou včetnE hospodaUení na vodních plochách se rozumí: 

 rostlinná výroba včetnE chmelaUství, ovocnáUství, vinohradnictví a pEstování 

zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou 

pEstování konopí pro léčebné použití a vEdecké účely, rostlin pro technické a 

energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na 

základE jiného právního d]vodu, popUípadE provozovaná bez pozemk], 
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 živočišná výroba zahrnující chov hospodáUských a jiných zvíUat či živočich] za 

účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produkt], chov 

hospodáUských zvíUat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, 

 hospodaUení s vodou pro zemEdElské a lesnické účely (11). 

Dále se za zemEdElskou výrobu považuje zemEdElská činnost stanovená podle pUímo 

použitelného pUedpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro pUímé platby 

zemEdElc]m v režimech podpory v rámci společné zemEdElské politiky (11, 12). 

ZemEdElský podnikatel podle tohoto zákona je oprávnEn rovnEž poskytovat práce, 

výkony nebo služby, které souvisejí výhradnE se zemEdElskou výrobou a pUi kterých se 

využijí prostUedky nebo zaUízení sloužící zemEdElskému podnikateli k zemEdElské 

výrobE (12). 

 Evidence 1.3.1

Evidence zemEdElských podnikatel] je vedena na základE ustanovení §Ňe až § Ňha 

zákona č. Ň5Ň/1řř7 Sb., o zemEdElství obecními úUady obcí s rozšíUenou p]sobností 

(13). 

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemEdElství, tedy která hodlá 

provozovat zemEdElskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním 

jménem, na vlastní odpovEdnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat 

jako zemEdElský podnikatel na jakémkoliv obecním úUadu obce s rozšíUenou p]sobností. 

Ministerstvo zemEdElství je správcem informačního systému evidence zemEdElského 

podnikatele, provozovateli jsou obecní úUady obcí s rozšíUenou p]sobností (13). 

Evidence zemEdElského podnikatele je veUejná v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje 

osobní jméno a pUíjmení, popUípadE obchodní firma, trvalý pobyt nebo sídlo, u 

zahraniční fyzické osoby též bydlištE mimo Českou republiku, identifikační číslo, 

datum zápisu do evidence zemEdElského podnikatele, a v části, v níž se u právnické 

osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a datum zápisu do 

evidence zemEdElského podnikatele (13). 
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 Hygienické podmínky   1.3.2

PUi prodeji potravin je nutnost dodržování základních pravidel hygieny. Ta 

nejd]ležitEjší jsou shrnuta v „PotravináUském Pateru" SZPI, které je p]vodnE 

formulováno pro farmáUské trhy, ale platí obecnE pro jakýkoli prodej potravin Ě14):  

1. Nebalené potraviny chránit pUed prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími 

Ěti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat…ě, kontaktem s rukama prodejce 

Ěideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštEmi nebo s použitím 

jednorázových rukavicě.  2. Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být 

omyvatelné a udržovány v čistotE.  3.  Potraviny vyžadující chlazení Ěmaso, masné a 

mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé š[ávy, rybí výrobky, cukráUské výrobky apod.ě, 

uchovávat v chladícím zaUízení.  4. Mít pUístup k sociálnímu zaUízení.  5. PUi prodeji 

nebalených potravin, u nichž pUípadnE dochází i k dElení, mít zajištEnu pitnou vodu, dle 

potUeby i teplou vodu, pokud nebude vyUešena očista náčiní a rukou jiným vhodným 

zp]sobem (14). 

 Podnikatelský plán 1.4

Již pUi tvorbE podnikatelského plánu je ze strany podnikatele klíčové detailnE znát 

všechny kroky, dle kterých bude postupovat k pUispívání životaschopnosti podniku. 

Identifikace segment] trhu, konkurence, pUedností nabízeného produkt]. Rozbor forem 

pro oslovení potenciálního zákazníka. Vyčíslení konečné potUeby finančních prostUedk] 

a také pracovní síly Ě15). 

 Struktura podnikatelského plánu 1.4.1

Dostupná literatura definuje mnoho r]zných struktur podnikatelského plánu a v zásadE 

neexistuje pUesný pUedpis, co má plán obsahovat a jak má být upraven Ě16ě. 

Titulní strana 

Titulní strana je určitou identifikační částí celého dokumentu Ě16). Definuje název 

dokumentu nebo také prvky identifikace, dále logo, lokace, datum vzniku a označení 
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autora. Je zde také doporučení uvádEt prohlášení o d]vErnosti a zákazu šíUení tEchto 

informací, jež jsou jistou součástí obchodního tajemství Ě17).   

Exekutivní souhrn 

Nejd]ležitEjší součást podnikatelského plánu je klíčová, pro zaujetí valné vEtšiny 

externích čtenáU]. Obsahuje výstižný pUehled o primárních oblastech podnikatelského 

plánu. Upoutání pozornosti a zanechání určitého pozitivního dojmu je úkolem tohoto 

shrnutí. Nesmí zde opomenuto uvedení jména a místa podnikání, vyrábEného produktu, 

konkurenční výhody, nutnost potUeby dalších investic či faktory pro dosažení úspEchu a 

zároveO zisku Ě16, 17).  

Popis podniku 

Zde je uvedena forma podnikání, velikost, majetek, datum vzniku, lokaci v podstatE 

podrobný popis podniku zahrnující budoucí rozvoj podniku.    

Klíčovými prvky v této části jsou: 

 výrobky/ sortiment, výrobní plán s identifikací výrobního procesu, 

 umístEní / lokalita a velikost podniku, druh podnikání, 

 pUehled personálu a požadavky na nEj / organizační a funkční schéma, 

 kanceláUské zaUízení a technické vybavení (stroje), 

 pr]prava podnikatele – pUedchozí praxe či reference Ě16). 

Dílčí plány podnikatelského plánu lze rozdElit na nEkolik funkčních oblastí, které 

napom]žou k zodpovEzení nEkolika otázek. Pro účely této diplomové práce byly 

vybrány následující druhy plán]: Obchodní a marketingový plán, Technicko-

technologický plán, Organizační plán, Finanční plán spolu s ekonomickým 

zhodnocením a hodnocením rizik (16). 

Obchodní a marketingový plán 

Určitý úspEch v čase podniku, je pUedevším odvozován od kvality zpracování jeho 

identického marketingového plánu. V tomto plánu je stanoven budoucí odhad tržeb 
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navrhovaného podniku. Tyto expertní odhady jsou rozpracovány v optimistické, 

realistické a pesimistické variantE Ě16ě. Forma propagace podniku je více rozebrána 

v kapitole 2.7. 

Technicko-technologický plán 

Zpracování celého procesu do určitého technického dokumentu. PUedstavuje popis a 

užití stroj]. PotUeby dalšího vybavení, dodržování všech požadavk] legislativy. Určuje 

kontroly, které jsou nutné vykonávat za účelem zamezení odchylek od stanovení jakosti 

výroby a samozUejmE výrobní náklady (16). 

Popis produktu dle nabízeného sortimentu, jeho unikátnost a specifikace, formulace 

výrobního postupu. Zacílení na toho pro koho je produkt určen a následnE prezentace 

pUedností pro toho či onoho zákazníka. Tízení materiálových zásob a samotné výrobní 

kapacity (17ě. Celkové sumy jsou detailnE rozpracovány ve finančním plánu této práce. 

Organizační plán 

PrimárnE tato část obsahuje informace týkající se formy vlastnictví. V pUípadE 

společného partnerství se zde uvádEjí domluvené smluvní podmínky či podíly na zisku 

apod. Součástí tohoto plánu je také organizační struktura podniku, jež určuje 

kompetence a odpovEdnost jednotlivých pracovník] a také vedení Ě16).   

Finanční plán 

Ilustruje, jak je plán podnikání ekonomicky reálný jako celek. Stanovení objemu 

investic podniku. Zachycuje pUedpokládaný pohyb finančních prostUedk] tzv. CF 

(Cashflow) podniku a v Uádech mEsíc] či let. Další klíčové informace potUebné k jeho 

tvorbE jsou uvedeny v kapitole 2.9, (16). Variantní rozpočet je sestaven pro r]zné 

varianty budoucího vývoje. A to v optimistické, pesimistické a realistické variantE. 

Výstupy finančního plánu tvoUí:  

 plánovaná rozvaha, 

 plánovaný výkaz zisku a ztrát, 
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 plán penEžních tok] (CF), (18). 

Podpora od externích subjekt] se zakládá na prezentaci dlouhodobE rentabilního 

podnikatelského plánu, a je proto  d]ležité uvést v rámci finančního plánu pomErové 

finanční ukazatele. Mezi nE patUí ukazatel rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti 

(17). 

Tízení a hodnocení rizik 

Riziko označuje nejistý výsledek s možným nežádoucím stavem. Riziko znamená 

hrozbu, potenciální problém, nebezpečí vzniku škody, možnost selhání a neúspEchu, 

poškození, ztráty či zničení. Riziko tedy vyjadUuje určitou míru nejistoty, tedy 

pravdEpodobnost dosažení výsledku, který je rozdílný od očekávaného. (16). Metody, 

jež vedou ke snížení tEchto rizik, jsou napUíklad: získávání dodatečných informací – 

d]ležité pro obchodní praxi, vytváUení rezerv – jde o vytvoUení materiálového či 

finančního aktiva určeného pro mimoUádné okolnosti, metody operační analýzy, 

 prognózování – velice d]ležité je pUedvídat a vytváUet varianty možných scénáU] 

vývoje Ě1ř). Další metody jsou definovány v kapitole 1.8. 

PUílohy 

PUílohy slouží k uvedení dílčích výsledk] prognózy poptávky v rámci výzkumu nebo 

technické výkresy. Jsou zde VZZ, rozvahy pro další roky činnosti, CF, výpisy z OR 

ĚObchodního rejstUíkuě, fotografie produkce. Tyto materiály jsou informativní povahy, a 

není proto nutné začlenit do základního dokumentu Ě17). 

 Obchodní a marketingový plán, strategie 1.5

Podnikatelský plán má své funkční oblasti. K tEm bezpochyby patUí marketingový plán, 

jakožto klíčový element propagace, cenové politiky a následného prodeje. PUi tvorbE 

strategie se analyzuje výbEr cílového trhu a určuje se pozice produktu na daném trhu 

(1).  

Cíle marketingového plánu jsou určeny pro oblast zisku, podíl na trhu, objem prodeje, 

stanovení cen a propagace. Zde se dodržuje pUedevším metoda SMůRT ĚmEUitelnost, 
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specifičnost, dosažitelnost, je pUesný termín plnEníě. PUedpokládá se potUeba určité 

situační analýzy Ě1). Teoretická východiska k analýzám jsou uvedeny v kapitole 

metodiky na začátku této práce.   

Určitým marketingovým cílem je také společenská zodpovEdnost podniku, pUičemž se 

nejedná jen o marketingovou strategii, ale jde o základní součást, života lidí v podniku a 

jeho okolí. V globalizovaném svEtE je bohužel značná část podnik] motivována 

dosahováním výsledk] za každou cenu (47).  

Pro analýzu zákazník] a následnou volbu optimální strategie je vhodné zvolit metody 

STP marketingu. Písmena STP zde znamenají ň kroky: Segmentation (segmentace – 

rozdElení zákazník] do skupin podle jejich charakteristik, napUíklad: segmentace 

Psychologická – zákazníci se dElí podle psychologického profilu Ěživotní zájmy, 

postoje, hodnoty), Targeting Ězacílení, výbEr nejzajímavEjších 

segment]ě, Positioning Ědefinování Vaší pozice na trhu a odlišení od konkurenceě, (18). 

ZávErečným krokem pUi tvorbE marketingové strategie je stanovení informací a 

parametr] marketingového mixu. Marketingový mix obsahuje a primární marketingové 

nástroje, jež podnik užívá k dosáhnutí svých cíl]. Segmentace trhu a identifikace 4P je 

založena na výstupu z marketingového výzkumu a dalších provedených analýz (1).  

Je d]ležité zvýraznEní vnEjšího zákaznického pohledu, kterýmž se doplní či rozšíUí 4P 

označením 4C. 

 Customer solution ĚUešení potUeb zákazníkaě. 

 Customer cost Ěvýdaje zákazníkaě. 

 Convenience Ědostupnost Uešeníě. 

 Communication (komunikace), (18). 

 

Nejd]ležitEjší bodem je produkt, nebo[ tvoUí podstatu podnikatelského plánu a sám o 

sobE uspokojuje potUeby zákazník]. Tedy vše, co lze nabídnout na trhu k upoutání 

pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke spotUebE, tj. co m]že uspokojit touhy, pUání nebo 

potUeby potenciálního zákazníka; patUí sem fyzické pUedmEty, služby, osoby, místa, 
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organizace a myšlenky Ě1). Následující formy prodeje jsou vybrány na základE výstupu 

vlastního výzkumu, kdy se tyto formy tEší velké oblibE ze strany místních 

Ěpotencionálníchě zákazník]. 

 Formy pUímého/ osobního prodeje 1.5.1

Osobní prodej je nejstarší nástroj v marketingové komunikaci, považuje se rovnEž za 

nejefektivnEjší prostUedek. Osobní kontakt se zákazníkem umožOuje lépe poznat 

potUeby druhé strany a podle toho zacílit prodejní argumentaci. Komunikační mix je 

ovlivOován dalšími jeho částmi a to konkrétnE produktovým, cenovým a distribučním 

mixem. Produktový mix je v podstatE souborem všech výrobk] a položek, které podnik 

zákazníkovi nabízí (18). 

Značná část plánované produkce, pUedevším v prvních letech podniku je prodávána pUes 

systém bedýnek, tedy namixovaných druh] zeleniny dle aktuální skliznE. Proto je tento 

zp]sob prodeje d]ležitou doprovodnou službou a součástí konečného produktu.  

Osobní prodej slouží podniku k optimalizaci vlastního prodeje a flexibilní úpravE 

nabídky. Je budována konkrétní hodnota a vytvoUeny trvalé vztahy. Nevýhodou tohoto 

prvku je nízká rychlost oslovení široké veUejnosti a omezující je zde také lidský faktor 

Ěd]ležitost poskytnutí zákazníkovi odpovídající péče a pUedevším komunikativnost), 

(18). 

Existuje Uada d]vod], které neumožOují pUevzít všeobecnE vzory ze zahraničí. ZásadnE 

lze rozdElit prodej na pUímý a zprostUedkovaný. V České republice se pUímý prodej na 

farmách podílí pouze necelými 5 % objemu trhu. PUevažuje bezkonkurenčnE 

zprostUedkovaný prodej. Více než 60 % všech biopotravin se v ČR prodává 

prostUednictvím UetEzc] super a hypermarket], dalších ň0 % pUedstavuje prodej ve 

specializovaných bioprodejnách a prodejnách zdravé výživy, pUibližnE 4 % trhu tvoUí 

nezávislé prodejny lokálních potravin. Ostatní prodej prostUednictvím bioklub], 

internetu nebo jiným zp]sobem pUedstavuje asi 1 %. (20). 

Možnosti pUímého prodeje jsou částečným produktovým mixem jako doprovodnou 

službou k jednotlivé produkci. Vzhledem k možnostem sadby, skladování jsou pro 

navrhovaný podnik zvoleny následující alternativy pUímého prodeje biopotravin. 
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SamosbEr  

Forma pUímého prodeje založená na domluvE mezi zemEdElcem ĚpEstitelemě a 

zákazníkem. V současnosti není tato forma pUímého prodeje žádnou formulací 

legislativy definována. Lze jí tedy pokládat za doplOkovou aktivitu. ZamEUení na 

samosbEr jako formy pUímého prodeje platí spíše pro drobné ovoce tzv. bobuloviny 

Ěostružiny, maliny, morušeě či zeleninu Ěhrách, fazoleě. ZemEdElci se tímto smluvním 

paktem snižují náklady Ěbalení, pUepravaě. ů naopak pro zákazníka to pUedstavuje i 

výraznE nižší cenu ĚŇ1, Ň0).  

 

Obrázek č. 2: Glen ůmple malina kontejnerovaná- Skotská odr]da zcela beztrnné maliny vysázené 
do plotu  

ĚZdroj: Vlastní archivě 
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Obrázek č. 3: Ostružiník 

(Zdroj: Vlastní archiv) 

Bedýnky  

Forma pUímého prodeje potravin prostUednictvím systému bedýnek. PUedstavují další 

možnost distribuce čerstvých, sezónních, často místních potravin pUímo ke spotUebiteli 

či na sjednané odbErné místo. Nejvyšší zastoupení v této formE distribuce má ovoce 

společnE se zeleninou ĚŇŇ).  

Praktičnost pro spotUebitele je dána pravidelností dodávek. Sám zákazník mnohdy nezná 

pUesnou skladbu bedýnky. Nevýhodu lze spatUit v nízké pestrosti produkt], nicménE 

trend určité vlastní produkce je v dnešní dobE značný. Výhody, plynoucí pro zemEdElce 

jsou následující: pUímý kontakt s odbEratelem Ěprezentace výhod nákupuě, snížení 

pUípadnE recyklace odpadu Ěvlastní zvíUata pro spásání biologického odpaduě, určitá 

finanční stabilita apod. Nevýhodou se m]že stát potUeba vEtších sklad] Ěbalení, 

distribuceě či rozšíUení škály produkovaných plodin ĚŇň). 

V České republice funguje značné množství nabídek odbEru bedýnek. Komunita 

bedýnky.cz seskupuje dodavatele lokálních potravin a odbEratele bedýnek registruje 

111 aktivních družstev a ňŘ6 míst odbEru po celé republice ĚŇ4). 
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V rámci provedené studie z roku Ň00Ř si ve Velké Británii a Francii objednávali 

bedýnky pUedevším odborníci na výživu a bohatá část široké veUejnosti. Ve Velké 

Británii je pUíčinou environmentální hledisko, a ve Francii jakost potravin (25).  

Legislativa Bedýnek  

Pokud zemEdElec plní bedýnky danou zeleninou či ovocem a zároveO ji prodává 

konečnému spotUebiteli, je jeho úlohou zajistit optimální podmínky prodeje a dodržet 

základní hygienická pravidla Ěviz kapitola 1.ňě. Pokud pUi dovozu nebo pUímém odbEru 

hotové bedýnky, nedochází ke kontaktu cizích osob s jednotlivým zbožím, není nutné 

tento bedýnkový výdej dále registrovat (26). 

Nutné je registrovat podnik na pUíslušném krajském inspektorátu Státní zemEdElské a 

potravináUské inspekce. Pokud je prodej živností, nutnost ohlášení provozovny na 

pUíslušném Živnostenském úUadE. 

Obrázek č. 4: Úroda r]zných odr]d jablek v bedýnkách  

(Zdroj: Vlastní archiv) 
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Komunitou podporované zemEdElství, potravinová družstva  

Komunitou podporované zemEdElství ĚKPZ, community supported agricultureě je forma 

zemEdElství, který je tvoUen skupinou lidí sdílející rizika a zodpovEdnost hospodaUení s 

producentem, zároveO je možné se takto zapojit do dEní na farmE a obstarat si vlastní 

potraviny (22).   

D]raz je kladen na lokálnost, sezónnost, partnerství a solidaritu mezi zemEdElcem a 

spotUebitelem, kteUí sdílí rizika ĚnapU. neúrodaě, ale i výhody ĚnapU. nadúrodaě. Iniciativy 

fungující jako KPZ mohou podle vztahu mezi producenty a spotUebiteli Ěpodílníkyě 

nabývat r]zných podob. Často to bývá skupina odbEratel] navázaných na již existující 

statek, který je vlastnictvím sedláka. Systém zpravidla funguje tak, že pUed sezonou 

probEhne sch]ze, kde farmáU informuje o minulém roce, spotUebitelé mohou vyjádUit 

výhrady a požadavky, je stanovena také výše poplatku. Objevuje se možnost si část 

platby odpracovat (samosbEr). SpotUebitelé pak v pravidelných intervalech dostávají 

sv]j podíl produkt]. Další možností je komunitní statek, který skupina založí a 

provozuje, nebo zemEdElské či zemEdElsko-spotUebitelské družstvo, které spojuje víc 

hospodáUství. Poslední uvádEnou možností je bioklub, tedy sdružení spotUebitel] za 

účelem společného nákupu potravin (27, 28).   

KPZ se hlásí k myšlence alternativní sítE potravin ĚůNF, alternative food networksě. 

KPZ se snaží Uešit otázky udržitelného, ekologického zemEdElství a života ve 

společenství. Výhodou pro zemEdElce je snížení rizik plynoucích z konvenčního 

zemEdElství. ZemEdElec má jistý pUíjem, který je díky pUímému obchodu bez dalších 

zprostUedkovatel] spravedlivEjší. Výhodou pro spotUebitele je stálý pUistup k čerstvým 

potravinám, podpora drobného, místního zemEdElce, ekologicky šetrné produkce a 

lokální ekonomiky ĚŇŘ, Ňř).  

KPZ vzniklo v EvropE a v Japonsku v polovinE 60. let Ň0. století, do USů bylo 

pUeneseno o Ň0 let pozdEji. V současnosti reálnE funguje v desetitisících hospodáUství. 

NapUíklad francouzský systém ůMůP ĚSdružení pro rozvoj drobného hospodaUeníě 

sdružuje ň000 drobných zemEdElc] a Ň00 000 spotUebitel], v Itálii je to sdružení GůS 

ĚSkupiny pro spravedlivý obchod) s ř00 hospodáUi ĚŇŇ, Ň7).   
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Obrázek č. 5: Bylinková zahrada  

(Zdroj: Vlastní archivě 

 

V České republice je v současnosti dle internetového adresáUe KPZinfo ň1 aktivních 

komunit. První komunita s názvem: „Podporujme svého sedláka Toulc]v dv]r“, vznikla 

v roce Ň00ř, nyní toto sdružení spojuje 4 zemEdElce a pUibližnE 51 spotUebitel]. V 

systému pUijímají zemEdElci p]lroční platby a odbEratelé nárokují část úrody 

Ě„bedýnku”ě každý týden až dva. Bedýnky se skládají ze zeleniny, ovoce pUípadnE 

bylinek, složení je promEnlivé dle ročního období a skliznE. Další českou známou 

komunitou je KomPot, občanské sdružení fungující od roku 2012, na jehož fungování 

se podílí všichni členové ĚŇ7, 30– 32).  

  Podpora prodeje 1.5.2

V rámci komunikačního mixu je pro potUeby podniku vybrána pUedevším podpora 

prodeje, která má silný vliv na rozvoj malého, lokálního podniku. Mezi hlavní podp]rná 

opatUení patUí propagační akce, reklama a veUejné informace. Mezi pravidelné 

propagační akce patUí od roku 1řřŇ veletrhy Ekolife konané pod záštitou Ministerstva 

zemEdElství a Ministerstva životního prostUedí dvakrát ročnE v Praze. Na tEchto 

veletrzích se obvykle jako zástupci ekologického zemEdElství prezentují svazy a 
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velkoobchodní organizace se svými produkty. Tradicí už se staly i biojarmarky 

v Olomouci, Hanácký farmáUský trh je poUádán za finanční podpory statutárního mEsta 

Olomouc a Olomouckého kraje, kde se mohou zúčastnit i jednotliví drobní producenti či 

obchodníci. KaždoročnE se koná Uada ekotrh] a biojarmark]  v regionech a také 

biodožínky, na kterých je nejlepšímu biozemEdElci roku udElována putovní cena 

Barták]v hrnec (20).  

Tyto akce mají prodejní, kontraktační, ale pUedevším osvEtový charakter. Do budoucna 

je žádoucí zvýšit účast obchodník] a prvovýrobc] hlavnE na regionálních akcích a 

rozšíUit sortiment nabízeného zboží a informačního materiálu. Zvýšení počtu takových 

akcí, zavedení do dalších míst i jejich rozšíUení z výročních až na mEsíční či týdenní 

trhy pUispEje ke zvýšení odbytu i propagace bioprodukce (20). 

Reklama  

V porovnání s reklamou na konvenční výrobky zvláštE nadnárodních firem je rozsah 

propagace biopotravin velmi malý. PravidelnE je reklama na bioprodukty zveUejOována 

v Bionovinách, v BiomEsíčníku a Bulletinu ekologického zemEdElství. KromE 

populárních článk] jsou zveUejOovány i adresy prodejen a biozemEdElc], kteUí prodávají 

své produkty pUímo, kalendáUe akcí, návody na pEstování a zpracování Uady plodin 

ĚzvláštE ne bEžnýchě, recepty na úpravu pokrm], návody k úsporám energie (20).  

Reklamní materiály Ěletáky, prospekty, plakáty a brožurkyě částečnE financuje i 

ministerstvo zemEdElství, svaz Pro-Bio a obchodní společnosti. V omezeném rozsahu (z 

cenových d]vod]ě se objevuje reklama na bioprodukty v ostatním tisku, rozhlase a 

televizi.  PUi pUímém prodeji není možné spoléhat pouze na všeobecnou reklamu na 

bioprodukty a lokální potravin všeobecnE, ale prodávající musí uplatOovat veškeré 

dostupné prostUedky reklamy. Reklamu je nutné dlouhodobE pravidelnE opakovat. 

OvEUený minimální počet opakování reklamy, tak aby byla dostatečnE účinná, je 

alespoO dvacetkrát. PUíznivE p]sobí používat vlastního typizovaného označení výrobk] 

v kombinaci s oficiálním logem bioprodukce a lokálním označením a dbát na vysokou 

úroveO celkového designu (20).   
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Jako velmi d]ležitá se ukazuje propagace lokálních potravin a biopotravin ve školách. 

PUedstavení ekologického konceptu produkce biopotravin ve škole má dvojnásobný 

účinek: vzdElávání budoucích spotUebitel] a ovlivOování rodič], prostUednictvím jejich 

dEtí. Slovní reklama je obecnE považována za nejefektivnEjší a nejd]vEryhodnEjší 

zp]sob reklamy lokálních biopotravin (20).  

Práce s veUejností  

KromE uvedených aktivit jsou veUejnosti k dispozici další informace prostUednictvím 

Uady odborných a populárnE naučných publikací Ěbrožury, metodiky, knihy, pUílohy, 

pUílohy časopis]ě finančnE podporovaných z domácích zdroj] ĚMZe, nadace FOů aj.ě 

nebo ze zahraničí Ěnadace Leben und Umwelt, Heinrich Boll aj.). Poradenskou, 

informační a osvEtovou činnost rozvíjí i ICEů ĚInformační centrum pro ekologické 

zemEdElstvíě v Praze, regionální poradenská stUediska svazu Pro-Bio, a další instituce 

(Brontosaurus, Pampeliška, aj.). Z podp]rných akcí si zaslouží pozornost Dny 

otevUených dveUí na biofarmách, setkání bio zemEdElc] pUi školeních, exkurze a další 

společné akce, které také zvýší motivaci výrobc] i spotUebitel], zlepší jejich kontakt, 

informovanost a konečnE i rozšíUení produkce a spotUeby lokálních biopotravin (20).  

 Finanční plán a investiční program podniku 1.6

Konečným plánem je finanční plán, který ilustruje plánované nakládání s financemi, 

v následných 5 -ti letech fungování podniku. Jsou zde také uvedeny propočty vybraných 

finančních ukazatel]. Nutnost vyčíslení konečného zakladatelského rozpočtu Ě17).  

Sestava počáteční rozvahy, bilance Ěstav majetku a závazk]ě. Rozbor a analýza plánu 

náklad] a výnos] s Uádným popisem položek. VZZ tzv. výsledovka je specifickým 

zdrojem informací pro subjekt, plyne z nEj zisk, pUípadnE ztráta Ě17).   

Zisk je d]ležitý pUi výpočtu dalšího ukazatele – analýze bodu zvratu. Bod, do jehož 

dosažení výrobky pouze pokrývaly náklady a od nEhož již začaly pUispívat k tvorbE 

zisku. D]ležité je identifikovat zvláš[ náklady variabilní Ěodvíjející se od objemu 

výkon]ě a fixní Ěnezávislé na objemu výkon], nemEnnéě. Pokud pak od ceny výkonu 

odečteme jednotkové variabilní náklady výkonu, je získána částka, která podniku po 
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realizaci a prodeji výkonu z]stává. Tato částka je označována jako pUíspEvek na úhradu, 

též krycí pUíspEvek, jenž slouží prvotnE k úhradE fixních náklad]. V pUípadE pokrytí 

fixních náklad], vytváUí zisk. Bod zvratu pak udává, kolik jednotkových pUíspEvk] na 

úhradu musí podnik vygenerovat, aby byl schopen pokrýt fixní náklady (17). 

 Dotace pro rozvoj venkova 1.6.1

Fondy EU jsou primární nástroje realizace evropské politiky hospodáUské a sociální 

soudržnosti. PatUí sem zejména Evropský fond pro regionální rozvoj ĚERDFě, Evropský 

sociální fond ĚESFě a Fond soudržnosti. Značné množství prostUedk] je vynakládáno na 

společnou zemEdElskou politiku v rámci Evropského zemEdElského fondu pro rozvoj 

venkova (EAFRD).   Distribuce finančních prostUedk] probíhá prostUednictvím 

operačních program] (společné zemEdElské politiky), (13).   

Program rozvoje venkova (PRV) - program Uízen prostUednictvím Ministerstva 

zemEdElství a Státního zemEdElského intervenčního fondu (SZIF). Podpora 

multifunkčního modelu zemEdElství, jenž nejenom produkuje potraviny, ale zajiš[uje 

Uadu dalších činností ve prospEch venkova.  

Jako součást naUízení k ESIF by mEla politika rozvoje venkova pUispívat ke 

konkurenceschopnosti zemEdElství, udržitelnému Uízení pUírodních zdroj], k opatUením 

v oblasti klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí (13). 

V souladu se strategií Evropa Ň0Ň0 jsou tyto obecné cíle podpory pro rozvoj venkova na 

období Ň014–Ň0Ň0 podrobnEji vyjádUeny prostUednictvím následujících šesti priorit 

platných pro celou EU.   

 Podpora pUedávání znalostí a inovací v zemEdElství, lesnictví a ve 

venkovských oblastech (13). 

 Zvýšení životaschopnosti zemEdElských podnik] a konkurenceschopnosti 

všech druh] zemEdElské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 

zemEdElských technologií a udržitelného obhospodaUování les] 13). 
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 Podpora organizace potravinového UetEzce, včetnE zpracovávání 

zemEdElských produkt] a jejich uvádEní na trh, dobrých životních podmínek 

zvíUat a Uízení rizik v zemEdElství (13). 

 Obnova, zachování a zlepšení ekosystém] souvisejících se zemEdElstvím a 

lesnictvím (13). 

 Podpora účinného čerpání zdroj] a pUechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v 

odvEtvích zemEdElství, potravináUství a lesnictví, která je odolná v]či klimatu 

(13). 

 Podpora sociálního začleOování, snižování chudoby a hospodáUského rozvoje 

ve venkovských oblastech (13). 

Program rozvoje venkova je nástroj pro získání podpory z Evropského fondu pro rozvoj 

venkova. Struktura Programu má 4 osy určitého zamEUení:  

• Osa I - zlepšení konkurenceschopnosti zemEdElství, potravináUství a lesnictví 

a posílení dynamiky podnikání v zemEdElské výrobE. 

• Osa II - cílem je r]st biologické rozmanitosti, zvýšení ochrany vody a p]dy a 

zmírnEní dopad] klimatických zmEn.  

• Osa III - cílem je kvalita života ve venkovských oblastech a její zlepšení dále 

zkvalitnEní diverzifikace hospodáUství venkova, zlepšení občanského 

vybavení a služeb, vytváUení podmínek pro rozvoj venkovské a agroturistiky. 

• Osa IV - metoda Leader, pro zpracování vlastní strategie území místními 

obyvateli venkovských mikroregion] (13). 

 Agroturistika 1.6.2

Pro ekologicky hospodaUící podnik platí termín ůgroturistika. Ta se začala konečnE tEšit 

pUíznE dnešních spotUebitel] a spolu s ní se také diskutují stále častEji i témata, jako je 

ochrana životního prostUedí, či otázky trvale udržitelného rozvoje Ěňň).   

Kulturní tradice, Uemesla a zvyky lze zachovat právE díky vyšším preferencím 

venkovského cestovního ruchu. V dané lokalitE vytváUí pracovní podmínky a potažmo 

snižuje určitý efekt urbanizace, ke které zpravidla dochází. ůgroturistika má vliv na 

rozvoj infrastruktury. Generuje další potUebný kapitál, penEžní prostUedky plynou 
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místním obyvatel]m. PUímou mErou zde rozhoduje i decentralizace ubytovacích služeb 

(33).  

Unikátní pobyty na venkovských farmách se všemi lidovými obyčeji daného území, 

tedy spojení pobytu a turistických aktivit. Platí zde jedna podstatná podmínka. Pro daný 

podnik, jež má pUíjmy také v rámci agroturistiky, tento pUíjem pUedstavuje dodatečný 

zdroj. ZemEdElská prvovýroba musí splOovat základní kritérium. ů to, jako činnost 

hlavní, vykazovat více než 51 % pUíjmu podnikatele (33). 

 Hodnocení ekonomické efektivnosti plánu 1.7

Identifikace, sumarizace a samotná selekce plánu, spEje k dvEma vážným rozhodnutím. 

Vlastní vEcná náplO projektu je východiskem pro investiční rozhodnutí. Finanční 

rozhodnutí souvisí s velikostí a strukturou finančních zdroj] pro potUeby realizace 

plánu. Společný rys pro obE formy tEchto rozhodování je základ, který se opírá o 

penEžní toky ĚCFě projektu, po celou dobu jeho životnosti. Souhrn efektivnosti projekt], 

by mEl být vyvozen od míry jejich pUínosu k primárnímu cíli podnikání Ěsmysluplnost 

podnikání, tvorba zisku, ekologieě, Ěň4). 

Hodnocení ekonomické efektivnosti daného plánu, je v praxi založeno napUíklad na 

následujících kritériích: 

 rentabilita kapitálu Ěreturn on capitalě,  

 doba návratnosti Ěpayback periodě,   

 kritéria založená na diskontování - čistá současná hodnota Ěnet present valueě, 

(34). 

 Ukazatele rentability  1.7.1

Výnosnost kapitálu, jež byl použit k financování plánu, lze mEUit pomErem ziskovosti 

projektu k vloženým finančním prostUedk]m. NejčastEji využívané ukazatele jsou 

uvedeny v následující tabulce.   
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Tabulka č. 6: Vybrané ukazatele rentability  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 34) 

rentabilita vlastního kapitálu ĚROEě - vyjadUuje míru zhodnocení vlastních zdroj] 

Ěužitých k financováníě 

rentabilita aktiv CA (ROA) - vyjadUuje celkové zhodnocení všech zdroj] 

užitých k financování projektu 

rentabilita náklad] ĚROC) - identifikuje, kolik Kč náklad] je nutných 

vynaložit k dosažení 1 Kč zisku. 

  

Určité veličiny Ěvstupní dataě však mají promEnlivý charakter v pr]bEhu projektu. Tyto 

vybrané ukazatele lze klasifikovat pro každý rok života. Je zde ale také možnost se 

zamEUit na určitý rok provozu za maximální kapacity. PomErové ukazatele mají své 

nedostatky, pUesto mohou sloužit k pomErnE rychlému a efektivnímu posouzení 

výhodnosti krátkodobých projekt]. Slouží také v pUípadE nedostatečných, detailních 

informací, které jsou zapotUebí u metod založených na diskontování Ěň4). 

Bod zvratu 

Bod zvratu (anglicky Break Even Pointě je takový objem výroby a prodeje, pUi které se 

tržby právE rovnají náklad]m, tj. zisk je rovný nule. Bod zvratu bývá nEkdy označen 

také jako mrtvý bod, kritický bod rentability, nulový bod, bod krytí náklad]. NEkdy se 

používá zkratka BZ nebo BEP. Zjiš[ováním bodu zvratu se zabývá analýza bodu zvratu 

(Break Even Point Analysis). 

 Tízení a hodnocení rizik 1.8

Riziko je obecnE chápáno jako nebezpečí vzniku škody nebo ztráty. Pro podnik je nutné 

a zároveO klíčové rizik]m pUedcházet. 

Primární fází je detailní analýza rizik, neboli výčet možných scénáU], které mohou 

podnik ohrozit. Po identifikaci rizik je vyčíslena pravdEpodobnost jejich dopadu 

Ěstupnice od 0 do 5, pUičemž 0 ukazuje na nejnižší pravdEpodobnost dopaduě. Posléze je 

určena míra rizikového faktoru Ětaktéž stupnice od 0 do 5, kdy 0 ukazuje na nejnižší 

míru rizikového faktoruě. Součinem tEchto hodnot jsou získány stupnE významnosti 

rizika. Čísla se zapisují do diagramu a následnE je vykreslena mapa rizik Ě1ř). 
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Obrázek č. 6: Mapa rizik  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

 

 

Obrázek č. 7: Rizikové pozice  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 
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Strategickým krokem managementu, pUi situaci, jež ilustruje obr. ř, je zamEUení vedení 

na rizika s vysokou pravdEpodobností. Je zde pUedpoklad ohrožení zisku a tím samotné 

existence podniku (19).   

Sekundárním krokem Uízení rizik je snižování tEchto rizik za využití vhodné metody. 

Metody definované ke snižování rizika jsou:  

 ofenzivní Uízení firmy – vyznačuje se akceschopností firmy, marketingovou 

orientací Uízení, jednoduchou organizační strukturou, odbornou čistotou, lidmi, 

kteUí jsou nejd]ležitEjším aktivem firmy,  

 retence rizik – nejbEžnEjší metoda Uešení rizik. Spočívá v tom, že podnikatel čelí 

témEU neomezenému počtu rizik, pUičemž ve vEtšinE pUípad] se ale proti nim nic 

nedElá. ů to bu@ vEdomE, nebo nevEdomE,  

 redukce rizika – jde o metody odstraOující pUíčiny vzniku rizika ĚpUesun rizika, 

vertikální integrace neboli rozšíUení výrobního programu o navazující výrobní 

stupnEě, druhými metodami jsou metody snižující nepUíznivé d]sledky rizika, 

kam patUí diverzifikace Ěrozložení rizika na co nejvEtší základnuě a pojištEní a 

tUetí skupinou metod jsou metody operační analýzy,  

 transfer rizika – pUesun na jiné podnikatelské subjekty. PatUí sem faktoring, 

forfaiting, akreditiv, akontace, bankovní záruka, inkaso a dokumentární inkaso 

(19). 

 Časový harmonogram 1.8.1

Časový plán ilustruje posloupnost jednotlivých krok] včetnE samotné délky jejich trvání 

a hlavní milníky projektu. Tento harmonogram je možné sestavit pomocí Ganttova 

diagramu nebo r]znými metodami sí[ové analýzy Ě1ř). 

Gantt]v diagram je úsečkový harmonogram. ZnázorOuje pr]bEh projektu, činnosti, jak 

na sebe navazují, potUebný čas k jejich zpracování, časové rezervy projektu, ale také 

kritickou cestu. Kritická cesta je nejdelší cestou v diagramu a nejsou v ní žádné časové 

rezervy (19). 
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 ůNůLÝZů PROBLÉMU ů SOUČůSNÉ SITUůCE 2

Pro úspEch podniku je nutné, mít strategii konzistentní s okolím. Podnik dosáhne 

lepších výsledk] pouze tehdy, podaUí-li se mu vytvoUit soulad mezi jeho strategií a 

okolím. Pro management podniku je d]ležité znát dobUe okolí podniku, jeho prostUedí a 

faktory které podnik ovlivOují. Toho lze dosáhnout díky d]sledného sledování, 

analyzování a vyhodnocování podniku. Posléze má podnik možnost lépe se zamEUit na 

činnosti, které jsou pro nEj smysluplné a perspektivní a pUinášejí mu konkurenční 

výhodu. 

 ůnalýza SLEPTE 2.1

Za využití nástroj] pro externí analýzu je identifikován každý klíčový faktor obecného 

okolí ĚmakroprostUedíě podniku. 

 Sociální faktory 2.1.1

Zde je uvedena stručná charakteristika SO ORP Holešov. 

Druhým nejmenším správním obvodem ve Zlínském kraji je Holešov, který se na 

celkové rozloze kraje podílí zhruba ň %. Počtem obyvatel se Uadí na čtvrté nejnižší 

místo. Více než polovina obyvatel žije v jediném mEstE tohoto obvodu v HolešovE, 

zbývajících asi 45 % obyvatel žije v 1Ř obcích obvodu. Pr]mErný vEk obyvatel 44 let je 

osmý nejvyšší v kraji (35). 

Geografické hledisko  

Správní obvod leží v severní části Zlínského kraje a na severu sousedí s Olomouckým 

krajem. Na západE je jeho sousedem správní obvod KromEUíž, na jihu a jihovýchodE 

Otrokovice a Zlín a na východE pak BystUice pod Hostýnem. 

Oblast leží v oblasti Holešovské plošiny v jihovýchodní části Hornomoravského úvalu, 

která je tvoUena nánosy Uek stékajících z Hostýnských vrch]. Je to obvod s nejvEtším 

podílem zemEdElské p]dy, z celkové rozlohy zaujímá tUi čtvrtiny. ZároveO má i nejvEtší 

podíl orné p]dy v kraji (35). 
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Obrázek č. 8: Mapa mikroregionu „Holešovsko“ 

(Zdroj: 41) 

 

Demografické hledisko 

K 1. 1. Ň017 mElo trvalé bydlištE ve správním obvodE Holešov dle ČSÚ 21 423 

obyvatel (41). V tomto sledovaném regionu je možné trh spotUebitel] lokálních potravin 

rozdElit na ň základní segmenty:  

 Mladé pracující páry i jednotlivci, 

 Rodiny s dEtmi,   

 Starší páry. 

Demografická veličina popisující zmEny ve vEkové struktuUe tzv. index stáUí je 

definován jako podíl post- reprodukční a dEtské složky. V mikroregionu v roce 2016, na 

základE výsledk] SLDB, pUipadalo na 100 dEtí ve vEku do 14- ti let 152 osob starších 

60- ti a více let Ěindex stáUí okresu KromEUíž je 16ň), (35). 
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ůč se m]že zdát stárnutí populace jako negativní jev, podnik Malinový ráj, s.r.o. m]že 

tohoto trendu využít a obrátit jej ve svou pUíležitost. Stárnutí populace pUináší zvýšení 

podílu d]chodc] ve společnosti. Lepší zdravotní stav senior] i jejich vEtší aktivita, 

pUedevším snaha „dohnat zameškané“ – cestovat, setkávat se s pUáteli, zdravE se 

stravovat, odpočívat na venkovE, v pUírodE, je dnešním trendem a nese sebou pUíležitost 

pro pUímý odbyt bioprodukce. Nabízí se spojení s nabídkou letního bytu, turistického 

pr]vodce, poznávacích program] apod. (20). 

Statistiky četnosti narození a jejich struktury 

Pokud se budeme zabývat trendem vývoje počtu narozených dEtí za posledních 10 let ve 

Zlínském kraji, m]žeme konstatovat, že od roku Ň010 až do roku Ň01Ň mEl kolísavou 

tendenci, která se projevila tím, že zatímco v roce Ň00Ř se narodilo o Ň0Ň více dEtí než v 

roce pUedchozím ĚŇ007 - 6 05ř dEtí, Ň00Ř - 6 Ň61ě, v roce Ň011 už se počet novorozenc] 

meziročnE snížil o 5ň6.  Od roku Ň01ň pak postupnE nar]stal s vrcholem v roce 2015, 

ale pUes hranici 6 000 dEtí se už nedostal (35). 

Zde se projevuje také určitá možnost pUíležitosti pro podnik Malinový ráj, s.r.o., na 

kterou m]že zacílit. Vliv dEtí poklesem počtu dEtí v rodinE a díky samotné zmEnE 

tradiční výchovy se zvýšila pozice dEtí v rodinE. PrimárnE pUi nákupech často 

spolurozhodují o druhu kupovaného zboží nebo již od raného vEku dostávají prostUedky 

na nákup zboží, pUedevším potravin Ěsvačinyě. PUímý prodejce proto musí nabízet 

takové výrobky, které odpovídají dEtským pUáním Ěpestrá struktura, drobné kousky, 

menší balení, chu[, barevné a pUitažlivé obalyě. PUi prodeji ze dvora lze pUilákat 

zákazníky právE pUes zájem dEtí o domácí zvíUata, rostliny, zp]sob získávání produkce, 

hry v pUírodE apod. (20).  

Pokud jde o četnost vEkové struktury mladé generace ve Zlínském kraji v roce Ň016 tak 

zde podle velikostních skupin obcí, je patrné, že bez ohledu na velikost obce 

pUevažovala skupina Ň5 až Ňř let, která ve všech obcích podle množství obyvatel tvoUila 

procentuální velikostní podíl nad Ň0,0 % ĚkromE obcí s 500-řřř občanyě. Vyskytuje se 

zde také trend vysokého podílu dEtí v obcích do 199 obyvatel (16,8 %), (35). 
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Nedílnou součástí pUi segmentaci je výše pUíjmu ale také životní styl. Specifickým 

faktorem jsou subjektivní preference zákazníka, které jsou však ovlivOovány značným 

množstvím činitel] a jsou tEžce zjistitelné. K rozuzlení konečné segmentace pUispEje 

provedený výzkum v této lokalitE dotazníkovým šetUením. 

D]ležitý aspekt zde má také informace míry nezamEstnanosti v dané lokalitE jakožto 

prognóza potUebného dostatku potenciálních pracovních sil pro navrhovaný podnik. 

PUíležitost nabídky práce pUedevším pro studenty/ absolventy nejen zemEdElských škol 

jakožto letní brigády a načerpaní určité praxe v oboru. V evidenci uchazeč] bylo k ň1. 

1Ň. Ň017 evidováno 60ň absolvent] škol všech stupO] vzdElání a mladistvých, což je o 

409 osob ménE než na konci roku Ň016 Ěň5). 

Do budoucna je cílem navrhovaného podnikání navázání určitého počtu 

spolupracujících odbEratel], pro pUípadné snížení rizika, které plyne z pUílišné vazby na 

jediný smluvní subjekt. Jedná se pUedevším a malé prodejny potravin v obcích pUípadnE 

vybrané restaurace a cukrárny z okolí. 

Možností další pUíležitosti je možnost navázání partnerských vztah] s restaurací či 

cukrárnou v okolí. V České republice je velmi rozvinuté závodní stravování – 

konzumace hlavního teplého jídla v jídelnE na pracovišti. Pro pUímého prodejce je 

d]ležité navázat kontakt s velkými kuchynEmi, pUípadnE se sdružit s dalšími pUímými 

výrobci a prodejci tak, aby byly požadavky odbEratele Ězávodní, školní kuchynE, 

cukrárny, restaurace apod.) uspokojeny (20). 

Drtivá vEtšina malých a stUedních ovocnáU] dodává ovoce pUes velkoobchody nebo na 

místní trh, který je však velmi malý a vyznačuje se velkou konkurencí. Vždy[ Ř0 % 

zákazník] kupuje čerstvé ovoce v maloobchodních UetEzcích. V UetEzcích je určitE velký 

prostor pro zvýšení dodávek tuzemského ovoce, ale podmínky, které si UetEzce diktují, 

zejména ti menší pEstitelé nemohou splnit. TetEzce sice deklarují zájem o spolupráci s 

místními dodavateli, ale splnitelné podmínky k takové oboustrannE smysluplné 

spolupráci nenabízí. Dle Agrární komory nar]stá zájem o bio-produkci, lokální a 

regionální potraviny Ěpodpora zemEpisného značení ze strany spotUebitel] Ěň6). 
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V posledních letech se zvyšuje prodej biopotravin pUímo z farem a prodej pUes e-shopy 

(37). 

Tabulka č. 7: Shrnutí sociálních faktor]  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Pozitiva Negativa 

Geograficky velmi zajímavý dopravní uzel Ěsjezd kousek u dálniceě. Možnost zhoršení finanční situace 

obyvatelstva. 

Prezentace vlastních produkt] na akcích konaných v blízkosti 

společnosti ĚHostýnské farmáUské jarmarkyě. 

Demografický vývoj Ěstárnutíě 

obyvatelstva. 

Vzr]stající životní úroveO místní populace.  

 

 Legislativní faktory 2.1.2

V rámci legislativy se navrhovaného podnikání týká pUedevším zákon č. Ň5Ň/1řř7 Sb. 

O zemEdElství. 

V roce 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník č. Řř/Ň01Ň Sb. a dále také 

zákon o obchodních korporacích ř0/Ň01Ň Sb. Tohoto podnikání se týká také zákoník 

práce č. Ň6Ň/Ň006 Sb. PUi budoucím prodeji prostUednictvím e-shopu bude podnik také 

muset dodržovat Zákon č. 6ň4/1řřŇ Sb., o ochranE spotUebitele a Zákon č. 101/Ň000 Sb. 

o ochranE osobních údaj] (9, 12). 

V České republice stejnE jako v ostatních členských státech Evropské unie platí národní 

právní pUedpisy ĚpUedevším zákony, vyhlášky, naUízení vládyě a právní pUedpisy EU, 

pUičemž evropská Ěharmonizovanáě legislativa je nadUazena národní legislativE. Oblast 

bezpečnosti potravin v České republice pokrývají tyto stEžejní zákony ČR: 

 Zákon č. 110/1řř7 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmEnE a 

doplnEní nEkterých souvisejících zákon], v platném znEní 

 Zákon č. 166/1řřř Sb., o veterinární péči a o zmEnE nEkterých souvisejících 

zákon] Ěveterinární zákoně, v platném znEní 

  Zákon č. Ň5Ř/Ň000 Sb., o ochranE veUejného zdraví, v platném znEní, (9, 12). 
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Dále NaUízení Evropského parlamentu a Rady ĚESě č. Ř5Ň/Ň004  ze dne Ňř. Dubna Ň004 

o hygienE potravin a 1ň7 VYHLÁŠKů ze dne 17. bUezna Ň004 o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny pUi 

činnostech epidemiologicky závažných. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10Ř 

odst. 1 zákona č. Ň5Ř/Ň000 Sb., o ochranE veUejného zdraví a o zmEnE nEkterých 

souvisejících zákon], ve znEní zákona č. Ň74/Ň00ň Sb. (12). 

Tyto zákony podléhají častým zmEnám. 

 zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví,  

 zákon č. Ňň5/Ň004 Sb., o dani z pUidané hodnoty, 

 zákon č. 586/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm] Ě1Ň). 

V současné dobE je základní sazba danE ve výši Ň1 % a snížená sazba danE ve výši 15 

%. Podniku se bude týkat daO z pUidané hodnoty ve výši 15 %, protože potraviny 

podléhají snížené sazbE DPH. Podnik musí jakožto společnost s ručením omezeným 

odvádEt také daO z pUíjmu právnických osob, která je ve výši 1ř % (12). 

Elektronická evidence tržeb. Jedná se o Zákon 11Ň/Ň016 a metodický pokyn  

119930/16/7100-10114-109736. Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník danE z 

pUíjm] fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby (38). 

Do tUetí fáze spadají všechny ostatní podniky spolu s navrhovaným podnikáním, které 

nejsou zaUazené do 1., Ň. ani ň. fáze. Jedná se o CZ-NACE skupiny 1-12, 18 – 20.3, 21, 

24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 45.4 (vyjma obchod s motocykly a jejich dílyě, 4Ř-94, 97-99 

(38). 

TUetí fáze elektronické evidence tržeb se týká napUíklad obor]: zemEdElství, lesnictví, 

rybáUství, zpracovatelský pr]mysl ĚňŘ).  

Ústavní soud zrušil nábEh tUetí a čtvrté vlny EET. Pokud tedy podnik neprovozuje 

ubytovací nebo stravovací služby nebo nemá maloobchodní ani velkoobchodní prodej, 

nemusí prozatím EET vést. 

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové naUízení EU o ochranE osobních 

údaj]. V platnost vstoupí Ň5. kvEtna Ň01Ř. Klade vEtší d]raz na zabezpečení osobních 



52 

 

údaj], právo na pUenositelnost automaticky vedených údaj] či právo “být zapomenut” 

(tedy nezobrazovat se ve výsledcích vyhledávání atp.ě. GDPR se týká všech firem a 

institucí, ale i jednotlivc] a online služeb, které zpracovávají data uživatel]. Zejména 

podnikatelé budou muset již urychlenE upravit své obchodní podmínky a další právní 

dokumenty, aby mohli UádnE užívat osobní údaje ve svých databázích. Ty musí také 

lépe zabezpečit a vzít na vEdomí i nové a vyšší sankce (39).  

Tabulka č. 8: Shrnutí legislativních faktor]  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Pozitiva Negativa 

Demokratický stát s relativnE stabilní politickou 

situací (bez nepokoj], apod.). 

Vstupem do EU (urychlení reforem). 

Snaha o zlepšení životního prostUedí. 

Administrativní zátEž ĚzmEny v odvodech (soc. + 

zdr.), omezující a mEnící se legislativní pUedpisy, 

potUeba Uady povolení, GDPR). 

Legislativní zmEny Ěodpady, životní prostUedíě. 

 

 Ekonomické faktory 2.1.3

Základní cíle hospodáUské politiky daného státu pUenáší do grafického znázornEní 

magický čtyUúhelník. Cíly jsou: ekonomický r]st Ěukazatel HDPě, zamEstnanost 

(ukazatelem míra nezamEstnanostiě, cenová stabilita Ěukazatelem míra inflaceě, 

ekonomická rovnováha ĚmEUeno stavem platební bilanceě. 

Ekonomika eurozóny i Evropské unie jako celku dosáhla v roce Ň017 pravdEpodobnE 

nejvyššího tempa ekonomického r]stu za dekádu. TEží pUitom ze zlepšující se situace na 

trhu práce, nebývale vysoké d]vEry ekonomických subjekt] a z toho vyplývající 

robustní spotUeby domácností. RovnEž ekonomiky Spojených stát] amerických a Číny 

dosahují velmi dobrých výsledk]. 

HDP 

Reálný hrubý domácí produkt se ve ň. čtvrtletí Ň017 meziročnE zvýšil o 4,7 %, což je 

nejvíce od 4. čtvrtletí Ň015, kdy však byla ekonomika do značné míry stimulována 

koncem minulé finanční perspektiv u projekt] Evropské unie. Po očištEní o sezónní a 

kalendáUní vlivy Ěň. čtvrtletí Ň017 mElo meziročnE o 1 pracovní den víceě činil r]st 

dokonce 5,0 %, v porovnání s pUedcházejícím rekordním čtvrtletím ale zpomalil na 0,5 
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%. Vzhledem k pUedpokládanému mírnému zpomalení r]stu v eurozónE, zpUísnEní 

mEnových podmínek a napjaté situaci na trhu práce by se mEl ekonomický r]st v roce 

Ň01ř dále zpomalit na Ň, 6 % (40). 

TradičnE nejvýznamnEjší složkou užití byla spotUeba domácností. MeziročnE se 

zvýšila o 4,1 %, a to nejen díky vysoké dynamice objemu mezd a plat], ale i klesající 

míUe úspor, jež reflektuje situaci na trhu práce, nízké úrokové sazby a vysokou d]vEru 

spotUebitel] v další vývoj. Ekonomiku rovnEž podpoUil meziroční nár]st spotUeby 

sektoru vládních institucí o 1,Ň % (40).  

Inflace 

Pr]mErná míra inflace v roce Ň017 dosáhla Ň,5 % Ěproti Ň,4 %ě, a byla tak nejvyšší za 

posledních pEt let. Na inflaci se podílely pUedevším domácí faktory, a to jak nabídkové, 

tak poptávkové. Velmi nízká nezamEstnanost spojená s rekordnE vysokým počtem 

volných pracovních míst vyústila v rychlý r]st mezd, jenž se promítl do značného 

nár]stu jednotkových náklad] práce. Ten pak společnE s rostoucí cenou ropy vytváUel 

nabídkovou inflaci (40). 

Pr]mErná míra inflace by v roce Ň01Ř mEla dosáhnout Ň,6 % Ěproti Ň,4 %ě pUi 

prosincovém meziročním r]stu spotUebitelských cen o 2,4 % (proti 2,3 %), (40). 

Ekonomická aktivita a míra nezamEstnanosti  

Podíl nezamEstnaných osob v kraji dosáhl ň,4ň %, to je sedmá nejnižší hodnota mezi 

kraji. Podle výsledk] výbErového šetUení pracovních sil provádEného Českým 

statistickým úUadem ve Ň. čtvrtletí roku Ň017 se v kraji nacházelo v hlavním zamEstnání 

ŇŘŇ,7 tis. osob Ěz toho 157,Ř tis. muž], tj. 55,Ř %ě. NejvEtší podíl zamEstnaných byl ve 

zpracovatelském pr]myslu ĚňŘ,7 %ě. Míra ekonomické aktivity činila 5ř,0 % Ěpodíl 

počtu zamEstnaných a nezamEstnaných k počtu všech osob starších 15 let v %ě, čímž se 

Zlínský kraj dostal, na devátou pozici v republice spolu s Krajem Vysočina. Nižší míru 

ekonomické aktivity mEly už jen kraje Olomoucký Ě5Ř,6 %ě, Liberecký Ě5Ř,4ě a 

Ústecký Ě56,Ř %ě. Republikový pr]mEr dosáhl 60,0 %. Obecná míra nezamEstnanosti 

byla v kraji za druhé čtvrtletí letošního roku ň,6 %, pUičemž ve stejném období 

pUedešlého roku tato hodnota činila ň,ř %ě. Vysoký r]st zamEstnanosti, který od konce 
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roku Ň014 setrvale pUesahuje hranici 1 %, vyčerpává nevyužité zdroje na trhu práce 

(35).  

SezónnE očištEná harmonizovaná míra nezamEstnanosti v listopadu Ň017 dále klesla na 

Ň,5 %. Nedostatek zamEstnanc] se tak stává bariérou pro extenzivní r]st produkce, což 

firmy motivuje k investicím zvyšujícím produktivitu práce (40). 

Prostor pro další pokles nezamEstnanosti je zUejmE již značnE omezený, na základE 

odhadu dosažené úrovnE za rok Ň017 ĚŇ,ř %ě je však snížena predikce míry 

nezamEstnanosti na rok Ň01Ř z Ň,Ř % na Ň,4 %. V roce Ň01ř je očekáváná míra 

nezamEstnanosti okolo Ň,ň % (40). 

Platební bilance 

BEžný účet platební bilance dosáhl ve ň. čtvrtletí Ň017 pUebytku ve výši 0,6 % HDP. 

Kladná salda bilancí zboží a služeb pUevyšují schodek prvotních d]chod], na nEjž má 

nejvEtší vliv odliv d]chod] z pUímých zahraničních investic ve formE dividend a 

reinvestovaného zisku. PUebytek bEžného účtu má od poloviny roku Ň016 tendenci ke 

snižování zejména vlivem vyšší tuzemské poptávky po dovozech generované r]stem 

spotUeby i investic (40). 

Predikce pUebytku bEžného účtu Ěpo odhadu 0,5 % za rok Ň017ě se pro rok Ň01Ř snižuje 

z 0,5 % HDP na témEU vyrovnanou úroveO 0,1 % HDP, které by mElo být dosaženo i v 

roce 2019 (40). 

Tabulka č. 9: Shrnutí ekonomických faktor]  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pozitiva Negativa 

Nízká míra nezamEstnanosti v kraji. R]st cen. 

Stabilizace HDP. Nedostatek pracovních sil. 

R]st hrubých mezd obyvatelstva. Nár]st cen nemovitostí. 
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 Politické faktory 2.1.4

Úloha státu v rámci zemEdElství ČR je definována Zákonem č. Ň5Ň/1řř7 Sb. o 

zemEdElství, ve znEní pozdEjších pUedpis]. Stát pUispívá k udržování výrobního 

potenciálu zemEdElství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru zejména tím, že:  

 poskytuje daOové úlevy ĚpUi spotUebE paliv fyzickými a právnickými osobami 

provozujícími zemEdElskou výrobu, pUi spotUebE paliv s podílem biologicky 

odbouratelných složek, pUi nabývání produkčních kvótě,  

 vytváUí pUíznivé podmínky pro obchod se zemEdElskými výrobky 

prostUednictvím úpravy pravidel pro zemEdElské skladní listy a komoditní burzy,  

 provádí opatUení Ěv rámci společných organizací trhu se zemEdElskými výrobky 

a potravinami, v oblasti program] strukturální podpory a v okruhu program] 

určených k podpoUe aktivit, které jsou financovány výhradnE z národních 

zdroj]ě, (41).  

K základním pilíU]m dotační politiky Ministerstva zemEdElství ČR patUí Podp]rný a 

garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ĚPGRLFě. Hlavním pUedmEtem činnosti tohoto 

fondu je v současné dobE subvencování části úrok] z úvEr] podnikatelských subjekt] v 

oblasti zemEdElství, lesnictví, vodního hospodáUství a pr]myslu zabývajícího se 

zpracováním produkce ze zemEdElské výroby a finanční podpora pojištEní (41).  

Hlavním strategickým dokumentem a nástrojem rozvoje je ůkční plán ČR pro rozvoj 

ekologického zemEdElství v letech Ň016–2020. Je to již tUetí akční plán v poUadí, ale 

první, který schválila vláda, což poskytuje lepší základ pro systémovou snahu o jeho 

realizaci. Hlavními strategickými cíli aktuálního akčního plánu je zvýšení ekonomické 

životaschopnosti ekofarem, zvýšení podílu domácích biopotravin na trhu a jejich 

spotUeby, zvýšení povEdomí spotUebitel] o vysoké kvalitE biopotravin a o pUínosech 

ekologického zemEdElství pro životní prostUedí a welfare zvíUat, a také zvýšení využití 

poznatk] výzkumu a inovací v praxi (37). 

Kontrolní hlášení nenahrazuje daOové pUiznání, jedná se o institut zcela odlišný. 

ůčkoliv je kontrolní hlášení díky použitému označení slovem „hlášení“ Uádným 

daOovým tvrzením podle daOového Uádu, nejde o tvrzení danE jako takové. NicménE 
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správce danE m]že získané údaje využít pUi správE daní a pUípadnE i pUi stanovení výše 

danE. Kontrolní hlášení vychází z evidence pro účely danE z pUidané hodnoty, kterou 

jsou plátci danE již v současnosti povinni vést podle § 100 zákona o DPH (42). 

Vzhledem k tomu, že údaje uvádEné v kontrolním hlášení odpovídají údaj]m dosud 

vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely danE z pUidané hodnoty ve vztahu k 

režimu pUenesení daOové povinnosti, je povinnost podání tohoto výpisu zrušena 

společnE se zavedením kontrolního hlášení Ětj. od 1. 1. Ň016ě. PodobnE jako u daOového 

pUiznání i u kontrolního hlášení má plátce povinnost tvrzení a d]kazní bUemeno toho, co 

tvrdil, nebo tvrdit mEl. Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou 

adresu podatelny správce danE. Sledovaným obdobím je v pUípadE právnických osob 

kalendáUní mEsíc (42).  

Od 1. 1. Ň01Ř se naUízením vlády č. ŇŘ6/Ň017 Sb. navyšuje minimální mzda z 

dosavadních 11 000 Kč na 1Ň Ň00 Kč. U zamEstnanc] je minimální mzda také 

minimálním vymEUovacím základem, z kterého se povinnE odvádí pojistné na zdravotní 

pojištEní ve výši 1ň,5 % Ě4,5 % zamEstnanec a ř % zamEstnavatelě, tj. 1 647 Kč 

mEsíčnE (43). 

Tabulka č. 10: Shrnutí politických faktor]  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Pozitiva Negativa 

DaOové úlevy. Byrokratická zátEž ĚmEsíční kontrolní hlášeníě. 

Dotační politika. Zp]sob pUerozdElování dotací. 

 ůktuálnE nestabilní vláda Ěvláda v demisi). 

 Technologické faktory 2.1.5

Sociální sítE nebo také sociální média umožOují lidem navazovat kontakty, 

komunikovat a sdílet informace. Jsou ale také skvElým nástrojem pro firmy. Mohou být 

platformou, která podnik spojí pUímo se stávajícími i potenciálními zákazníky. M]že s 

nimi sdílet sv]j obsah, konverzovat, získávat si jejich d]vEru, oslovovat další uživatele, 

rozšiUovat sv]j vliv a pUedevším lépe porozumEt svým zákazník]m. Nejprve je nutné se 

seznámit se sítEmi, které zákazníci využívají nejčastEji. Podle toho se m]že podnik 

rozhodnout pro stránku na Facebooku, kanál na YouTube, účet na Pinterestu, profil na 
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Twitteru, stránku na Google+, firemní stránku na LinkedIn nebo kombinaci tEchto i 

dalších možností (44).  

Sociální sítE vrací do obchodu to, co tu již dávno bylo, ale časem se vytratilo. Je to 

obousmErná komunikace mezi prodejcem a zákazníkem v dobách, kdy se nakupovalo 

na tržištích (45). 

Webové stránky však nejsou jediným kanálem, který podniky pro svou prezentaci na 

internetu využívají. Boom v současné dobE zažívají sociální sítE, na kterých podle ČSÚ 

fungují hlavnE cestovní agentury nebo podniky p]sobící v oblasti poskytování 

ubytování (46). 

Jakkoliv však od roku Ň01ň došlo k nár]stu počtu firem aktivnE využívajících sociální 

sítE z 15 % na ň4 %, Česká republika podle ČSÚ stále patUí mezi státy EU s nejnižším 

podílem podnik] využívajících tento zp]sob komunikace (46).  

Na závEr je nutno Uíci, že sociální sítE mohou pUinést zajímavé impulzy, ale je nutné mít 

realistická očekávání.  

Tabulka č. 11: Shrnutí technologických faktor]  
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Pozitiva Negativa 

R]st počtu domácností s pUipojením k internetu = 

možnost zacílení skrze sociální sítE. 

GDPR Ězabezpečení zákaznických databázíě. 

 

Popularita pUenosných počítač], jiných mobilních 

zaUízení spolu s pUíslušenstvím WI-FI pUipojení = 

neustále sledování dEní skrze sociální sítE. 

 

 

 Ekologické faktory 2.1.6

Ekologické zemEdElství Ěresp. ekologická produkceě je legislativnE pevnE ukotvený 

systém s pUísnE nastavenými a kontrolovanými pravidly. Garantem dodržování tEchto 

pravidel v České republice je Ministerstvo zemEdElství (37). 

Ekologické zemEdElství prokazuje, že je schopno setrvale zajistit dostatečnE vysoké 

výnosy i v období nepUíznivých klimatických zmEn. Dále poskytuje celou Uadu 
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významných a vyčíslitelných ekosystémových služeb napU. v podobE zvyšování retence 

vody v krajinE či snižování náklad] na čištEní vod, nebo[ nezatEžuje životní prostUedí 

agrochemickými látkami. ZároveO svým pUístupem zajiš[uje nadstandardní životní 

podmínky chovaných zvíUat, odpovídající co nejvíce jejich pUirozeným potUebám. 

Výsledkem je pak produkce kvalitních biopotravin bez reziduí agrochemických látek, 

hormon] nebo léčiv. Tím vším ekologické zemEdElství pUispívá k d]ležitému cíli, 

kterým je zdravý človEk ve zdravé krajinE (37). 

Ekologické zemEdElství nese i rozmEr sociální. V rámci České republiky pUispívá k 

zamEstnanosti a udržení obyvatel zejména v ekonomicky i geograficky okrajových 

regionech. Svou péčí se významnE podílí na zachování tradičního rázu krajiny a její 

atraktivity nejen pro turistický ruch (37). 

Ministerstvo zemEdElství proto podporuje ekologické zemEdElce v rámci národních 

dotací i Programu rozvoje venkova. V jeho gesci je také pUíprava národní legislativy a 

strategických dokument] pro rozvoj ekologického sektoru. Participuje také na pUípravE 

legislativy evropské (37).  

Odbor environmentálního a ekologického zemEdElství vEUí, že je logickým Uešením 

moderní ekologické zemEdElství pro trvale udržitelnou produkci kvalitních potravin a 

hospodaUení s naší p]dou, vodou i krajinou, poroste stejnE logicky i rozvoj a 

intenzifikace této oblasti a d]vEra spotUebitel] v certifikaci tEchto mimoUádnE kvalitních 

potravin respektujících pUírodní zákonitosti Ěň7). 

Tabulka č. 12: Shrnutí ekologických faktor]  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Pozitiva Negativa 

Smysluplnost ekologického zemEdElství. 

Udržitelnost produkce kvalitních potravin. 

Zvyšování retence vody v krajinE. 

Zásahy ze strany státu v rámci zmEny dotační 

politiky ĚČerpání dotací pro ekofarmy pUevážnE pro 

velké podnikyě. 

 PUírodní katastrofa ĚPromEnlivost počasí, šk]dciě. 

Vnímání klimatických zmEn. 

PUístup k ochranE životního prostUedí. 

Bariéry pro odkup p]dy a pro certifikaci Ěvelké 

celky-1  vlastník, ekologického osiva). 
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 ůnalýza tržního odvEtví a aktuálních trend] 2.2

OdvEtví je vymezeno jako CZ-NůCE 01 ĚRostlinná a živočišná výroba, myslivost a 

související činnostiě. 

Váha zemEdElství v národní ekonomice dlouhodobE klesá, jedná se však o strategicky 

významné odvEtví z hlediska zajištEní potravin, ale i vedlejších funkcí jako je péče o 

krajinu a ochrana životního prostUedí (48).  

V roce Ň000 činil podíl odvEtví na celkové hrubé pUidané hodnotE ĚHPHě ekonomiky 

Ň,7 %, v současnosti ĚŇ01ňě je to 1,6 %. HPH v zemEdElství klesalo nejen v relaci k celé 

ekonomice, o poklesu m]žeme hovoUit i v absolutních číslech. Hrubá pUidaná hodnota v 

zemEdElství se mezi lety Ň000 a Ň01Ň vyvíjela pomErnE kolísavE, celkovE však lze 

vysledovat mírnE klesající tendenci, a to zejména v druhé polovinE sledovaného období. 

DlouhodobE klesá i počet pracovník] v zemEdElství (48). 

Prognóza produkce a zamEstnanosti pro zemEdElství 

Zde vyplývá, že pracovní síla v zemEdElství bude dále stárnout a to v d]sledku 

demografického vývoje obyvatel České republiky, zvyšování vEku odchodu do d]chodu 

a nízké atraktivity práce v zemEdElství pro mladé pracovníky. PotUeba pUíchodu 

mladších pracovník] do zemEdElství je z tohoto hlediska alarmující (48).  

Inventarizace ovocných sad] 

Od roku Ň015 dochází k velmi výrazným redukcím ploch produkčních sad]. KromE 

nastavení nových dotačních podmínek a zpUísnEní definice kultury „sad“ v registru p]dy 

LPIS Ěkde se zmEnily napU. počty jedinc], které je potUeba k zaUazení do p]dního bloku 

s označením sadě, jsou likvidovány staré výsadby u Uady pEstitel]. D]vodem kácení 

sad] je špatná ekonomická situace českého ovocnáUství v posledních letech, kdy 

rentabilita pEstování ovoce stále více klesá. Na tuto situaci mEly hlavnE vliv hluboce 

podpr]mErné skliznE z let Ň010 až Ň01Ň. Naposledy situaci ovocnáU] významnE 

zhoršily, kromE zavedení ruského embarga na dovoz ovoce z EU v roce Ň014, také 

pozdní jarní mrazy v roce Ň016 a Ň017 (49). 
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V současné dobE je trendem pEstovat novE vyšlechtEné odr]dy na štíhlých vUetenech na 

málo vzr]stných podnožích, což usnadOuje sklizeO i pUípadné chemické ošetUení Ě50). 

Produkce jablek je pUedpokládána ve srovnání s pEtiletým pr]mErem o Ň6 % nižší. 

Takto výrazný pokles produkce je zp]soben zejména neobvykle silnými jarními mrazy 

v oblastech jižní Moravy, kde ztráty na produkci u nEkterých podnik] v roce 2017 

pUesahovaly ř0 %. V dalších pEstitelských oblastech byly ztráty na úrodE značnE 

nevyrovnané. K totální ztrátE produkce došlo v nevhodných lokalitách - mrazových 

kotlinách, rovinách a údolích. Poškozené byly zejména ranE kvetoucí odr]dy jabloní - 

Idared, Rubín. Mrazy postihly také produkci hrušek, ta se podle odhadu meziročnE 

propadla o 36 % (49). 

Tešením mohou být staré a krajové odr]dy, jež mají odolnEjší vlastnosti v]či mrazu a 

nejsou natolik náchylné chorobám. Ze starých a krajových odr]d jabloní, které se ve 

zdejší krajinE pEstovaly, lze v současnosti najít odr]dy, jež zobrazuje následující tabulka 

(50). 

Tabulka č. 13: Staré odr]dy  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 50) 

Staré odr]dy jabloní Staré odr]dy hrušní 

‘Grávštýnské‘, ‘Tehtáč soudkovitý‘, ‘Panenské české‘, 

‘Ribstonské‘ 

‘Clappova‘, ‘Williamsova‘, ‘Špinka‘, 

‘Hardyho máslovka‘ 

 

Obrázek č. 9: Plody staré krajové odr]dy jabloní  a HrušeO špinka 

(Zdroj: 50, s. 99) 
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ůngrešt, maliník, ostružiník a bor]vky se v profesionálním ovocnáUství pEstují jen 

okrajovE. O tyto komodity je na trhu valný zájem, ale vEtšímu rozvoji tohoto sektoru 

brání pUedevším nedostatek pracovních sil a vysoké investiční náklady v pUípadE 

pEstování pod kryty, které umožOují minimalizaci chemického ošetUení porost] a 

zajiš[ují produkci v prodloužené sezónE v odpovídající tržní kvalitE plod] (49).  

OdvEtví je značnE ovlivOováno zahraniční poptávkou. Více než polovina produkce 

českých zemEdElc] je vyvážena do zahraničí. NejvEtšími obchodními partnery jsou 

Slovensko, Polsko a NEmecko (41).  

Poptávku po produkci tedy ovlivOují jak domácí spotUebitelé a odvEtví, tak ti zahraniční. 

Tedy i zahraniční poptávka se promítne ve svém d]sledku do zamEstnanosti v 

analyzovaném odvEtví v ČR. Drtivá vEtšina vyvážené produkce smEUuje na trhy zemí 

EU ŇŘ Ěř5 %ě. Teprve daleko za tímto hlavním trhem je Rusko Ě1,7%ě a ostatní Evropa 

Ě1,4 %ě. Na celkovém vývozu ČR se ale analyzované odvEtví podílí jen 1,5 % ĚŇ014ě, 

(41).  

Silnými stránkami a pUíležitostmi českého zemEdElství jsou komparativní výhody v 

rámci Evropské unie dané nižšími náklady na pracovní sílu a kapitál a současný rozvoj 

poptávky po kvalitních potravinách s vyšší pUidanou hodnotou. Česká republika má 

rovnEž dobré klimatické pUedpoklady pro rozvoj konkurenceschopného zemEdElství 

(48).  

PUetrvávajícím problémem českého zemEdElství je naopak nedostatek kapitálu v 

zemEdElském sektoru, nízká úroveO produktivity práce, roztUíštEná vlastnická struktura 

p]dy a les], pUevaha nájemních vztah] k p]dE nad vlastnickými a nízká úroveO pUíjm] v 

zemEdElství a tím související nezájem mladých lidí o práci v tomto sektoru (48).  

 ůnalýza trend] pUímého prodeje biopotravin  2.2.1

Zde jsou uvedeny stručnE jednotlivé trendy vývoje a perspektivy sledovaného odvEtví. 
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Klesající plochy speciálních plodin 

V ČR trvale klesají plochy takzvaných speciálních plodin, mezi nEž patUí ovoce a 

zelenina, chmel, vinná réva a kvEtiny Ěvýjimku pUedstavuje česnek, u kterého se v 

minulých letech plocha pro pEstování rozrostlaě. V současnosti se pEstují již asi jen na 

1,Ň % zemEdElské p]dy Ěza posledních 10 let klesly plochy speciálních plodin o cca ň1 

%ě.  Ve srovnání s klimaticky podobnými zemEmi EU je tento podíl jeden z 

nejmenších. Tuzemská rostlinná výroba tak ztrácí svou r]znorodost a soustUedí se 

pUedevším na hlavní suroviny, jako jsou obiloviny a Uepka. Významná část komodit 

navíc smEUuje nezpracovaná na export. Hlavními d]vody jsou zánik zpracovatelských 

závod] a rozdíly ve výši finančních podpor v zemích EU. PEstování speciálních plodin 

je náročné na manuální práci, na investice a také rizikové z hlediska výkyv] počasí. Na 

druhou stranu však speciální plodiny produkují vyšší pUidanou hodnotu, je však nutné 

tyto výpEstky posklizOovE zpracovávat Ětj. tUídit, balit a v nEkterých pUípadech také 

nabízet obchodním UetEzc]m či pUímo spotUebitel]mě, (41). 

Ekologické zemEdElství 

Vstup ČR do EU znamenal také zvýšení výmEry ekologického zemEdElství Ěo 40 % v 

porovnání s pUedvstupním obdobímě. Po začlenEní byla zavedena ůgroenvironmentální 

opatUení ĚůEOě a finanční prostUedky vynakládané na agroenvironmentální politiku 

narostly asi trojnásobnE oproti období pUed vstupem. OpatUení smEUují pUevedším na 

podporu zakládání a údržbu travních porost] a také minimalizaci používání pesticid] 

pr]myslových hnojiv. Počet ekologických zemEdElc] významnE narostl (41). 

Diverzifikace činností 

Mezi podniky, které mají jako hlavní pUedmEt podnikání zapsánu rostlinnou, 

živočišnou, nebo kombinovanou výrobu, pUevládají podniky s kombinovanou výrobou. 

Tada podnik] se kromE klasické zemEdElské prvovýroby vEnuje i dalším činnostem 

zamEUeným na zhodnocení vlastní produkce a využití svých aktiv, což pUedstavuje napU. 

výrobu a obchod s osivy, hnojivy, krmnou smEsí, potravináUských výroben, poskytování 

zemEdElských služeb, pronájem zemEdElských stroj] aj. V mnoha pUípadech se 

společnosti opírají také o zcela nezemEdElské podnikatelské aktivity napUíč spektrem, 
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jedná se napUíklad o dUevovýrobu, maloobchodní prodej pohonných hmot, Uemeslnické 

služby ĚbrašnáUstvíě, (41). 

Agroturistika 

PostupnE se rozr]stající odvEtví, které m]že pUispEt k Uešení nEkterých sociálních i 

ekonomických problém] venkova, jako je napUíklad migrace venkovského obyvatelstva 

do mEst, nezamEstnanost a závislost venkova na mEstE. ůgroturistika však stále 

pUedstavuje pro tuzemské zemEdElce pouze alternativní zdroj pUíjm] a jen pozvolna se 

rozvíjí. K postupnému rozvoji agroturistiky Ěa ekologického zemEdElství, které je 

základem ekoagroturistikyě začalo v ČR docházet krátce po revoluci. PUes relativnE 

pUíznivý ekonomický vývoj a rozvoj turismu byl však nár]st nabídky pomErnE malý 

(41). 

S tím úzce souvisí určitá regionální nabídka. Globalizace ve stravování. SoučasnE s 

r]stem volného času se více cestuje. Významný nár]st zaznamenává rekreace na 

venkovE Ěagroturistika, ekoturistika, lehká turistikaě. Kombinace poskytování 

ubytovacích kapacit a stravování je v UadE zemí ĚRakousko, Švýcarskoě hlavním 

zdrojem pUíjm] na venkovE. Dodávka místních specialit restauracím v regionu či pUímá 

pUíprava tradičních jídel je velmi efektivním zp]sobem pUímé realizace bioprodukce 

(20). 

PotUeba zmEny  

Současní spotUebitelé hledají odlišení od standardního zp]sobu života od výbEru 

dovolené, oblečení až po stravování. Hledání protikladu vyvstává zvláštE ve volném 

čase ĚvýbEr regionálních specialit, pUíprava tradičních jídel, zdravé výživyě. 

Biopotraviny splOují potUebu zmEny, do budoucnosti jejich rozšíUení poroste na úkor 

bEžných Ěpr]mErnýchě výrobk] (20).  

PUání individuality  

Tada spotUebitel] je ochotna zaplatit vyšší cenu za výrobky, které nejsou na trhu bEžné, 

kterými se odliší od ostatních. Zvláštností biopotravin m]že být kromE specifické a 

kontrolované produkce i specifičnost balení a prodeje (20).   
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OdstranEní anonymity 

MEstský zp]sob života i další faktory jsou pUíčinou rostoucí anonymity a odosobnEní 

Uady činností včetnE prodeje. NEkteUí spotUebitelé proto vyhledávají obchody, kde jsou 

oslovováni jménem, je jim pUipraveno zboží podle pUání, doporučeno jeho využití, kde 

mohou být pUítomni vlastní produkci či zpracování. OdstranEní anonymity je i jedním z 

princip] ekologického zemEdElství. Za pomoci certifikátu je v obchodech včetnE 

supermarket] vždy možné zjistit pUesnE p]vod zboží. Tento trend pUebírá i konvenční 

produkce (20).  

„Nákup a požitek“  

PUi nákupu zemEdElských výrobk] formou pUímého prodeje spotUebitel očekává kromE 

zboží i další zážitky. Možnost ochutnávky, rady, seznámení s produkčním procesem, 

možnost her pro dEti. Mezi specifické formy odbytu vyhovující tomuto požadavku patUí 

samosbEr Ězákazník se podílí na sklizni nebo si sám sklízí produktyě nebo spolupráce pUi 

pEstování zeleniny a ovoce až po „samovýrobu“ na pozemcích zemEdElce. Často lze 

sdružit více zájemc] a napomoci vytvoUení skupiny lidí blízkého zájmu Ěvyužití volného 

času, výchova dEtíě, (20).  

Rostoucí požadavky zákazník] 

Konkurence v oblasti prodeje potravin je obrovská. Biopotraviny jsou specifickým 

zbožím prodávaným obvykle za vyšší cenu. Zákazník proto pUedpokládá kromE splnEní 

standardních požadavk] Ěhygiena prodeje, čistota, kvalita, úroveO zpracování, baleníě i 

nEco navíc. Zvláštností biopotravin je osvEdčení o p]vodu Ěcertifikátě, možnost 

seznámení s produkčním procesem, získání dalších informací o p]vodu zboží, jeho 

vlastnostech a využití (20).   

Dodávky dom]  

Redukce stálých obchod] na venkovE činí potíže zvláštE starším lidem. ůle i u lidí v 

produktivním vEku a na místE roste zájem o dodávku zboží Ěpotraviny, hotová jídlaě do 

domu. V USů se dodávky dom] podílí 15 % na maloobchodE a tento zp]sob prodeje 

má rostoucí tendenci. Cena, forma rabatu a nabídka informací hraje zde ménE 
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významnou roli. PUi dodávce zboží dom] a pojízdném prodeji je d]ležitá pUesnost, 

spolehlivost, možnost výbEru, kvalita ĚzvláštE čerstvostě produkt]. KromE telefonické 

objednávky poroste i nabídka potravin pUes internet. Jinou formou je vytvoUení relativnE 

stálé sítE zákazník] pravidelnE odebírajících naše produkty Ězásilkové balíčky – maso, 

zelenina, ovoce, dovoz brambor, ovoce, zeleniny dom] na uskladnEní pUes zimu, 

dodávky sezonního zboží apod.ě, (20). 

 Porter]v pEtifaktorový model konkurenčního prostUedí 2.3

Konkurenční tlaky a rivalitu na trhu všechny tyto aspekty dokonale zhodnotí níže 

zpracovaný model. 

 Hrozba vstupu nových konkurent] 2.3.1

Vstup nových konkurent] není ve značné míUe nijak omezen. Bariérou m]že být nutnost 

dostatečného kapitálu na nákup materiálu, pUípadných stroj], na zUízení prodejny ale 

také k samotnému založení společnosti, což obnáší Uadu vyUízení a povolení. 

ZemEdElství silnE ovlivnEno počasím, volatilitou cen, pUírodními katastrofami, šk]dci a 

nemocemi – každý rok minimálnE Ň0 % zemEdElc] čelí ztrátám v zisku ve výši ň0 % 

(ve srovnání s pUedchozími ň letyě, (36). Určitou další bariérou vstupu se mohou stát 

vysoké investiční náklady v pUípadE pEstování pod kryty. Také vlastnictví vhodné 

nemovitosti m]že být problémem. 

 Konkurence (rivalita) mezi exitujícími podniky 2.3.2

Navrhovaný podnik na trh s biopotravinami obecnE vstupuje prvotnE. Podnik má 

v plánu p]sobit pUedevším lokálnE ĚmístnEě a v tomto smEru zde v určitých druzích 

zeleniny a ovoce postrádá dostatečnou nabídku. Mezera v nabídce je pro začínající 

podnik určitou pUíležitostí. Níže jsou uvedeni zmapovaní konkurenti na základE blízké 

lokace vzhledem k navrhovanému podnikání. Jedná se o výčet právnických i fyzických 

subjekt]. 
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Farma Josef VymEtal  

Zabývá se produkcí brambor, zeleniny Ěaž 40 druh]ě, ovoce, povidel, džem] a za 

studena lisovaných š[áv. Celá farma byla v roce 1řř1 pUihlášena k členství ve Svazu 

producent] a zpracovatel] biopotravin PRO-BIO Šumperk. Od tohoto roku je veškerá 

produkce pocházející z hospodáUství pr]bEžnE kontrolována nezávislou kontrolní 

organizací Biokont CZ povEUenou Ministerstvem zemEdElství ČR (54).  

KPZ- Beskydský Bioklubík 

PEstují zeleninu bez použití jakýchkoliv chemických vstup], pro 100 podílník]. 

HospodaUí na KromEUížsku, ale vEtšinu produkce vozí na odbErná místa na Severní 

moravu: Valašské MeziUíčí, Vsetín, Rožnov pod RadhoštEm, Frenštát pod RadhoštEm, 

Ostrava, HavíUov, KopUivnice, ale mají odbErné místo i v KromEUíži (50).  

Farma Josef KošaU 

Nabízí velký výbEr zeleniny. Soukromá farma, jejíž hlavní činností je pEstování a 

prodej zeleniny Ěmrkev, cibule, pór, celer, fazole, salát, zelíě a chov koz. PUi pEstování 

zeleniny je kladen d]raz na pozitivní osobní kontakt. Nepoužívají se ani ty ochranné 

prostUedky, které jsou povolené v ekologickém zemEdElství. Prodej z domu po 

pUedchozí telefonické dohodE, dennE pak ve ZlínE na tržišti Pod kaštany (51). 

Pokud se podnik zamEUí jen na konkurenty pUímého prodeje bobulovin, jedná se 

primárnE o tyto následující subjekty. 

Malinová farma - čerstvé domácí maliny 

ŠlechtEné odr]dy sazenic malin, dovezené ze Skotska, pEstované v BIO kvalitE na 

zahradE v RohovE u Opavy. SbEr malin probíhá od července do konce srpna (52). 

Berry servis 

Ovoce pEstují na polích na farmE v BUežanech II. Jahody, maliny či ostružiny. Z ovoce 

vyrábí domácí džemy. Jsou držiteli ocenEní Regionální potravina a ovoce pEstují v 

rámci integrované ochrany (53).  
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Tabulka č. 14: Vybraní konkurenti na základE blízkého místního p]sobení  
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Producenti lokálního 
ovoce a zeleniny 

Klady Zápory 

Josef VymEtal + široká škála druh] ovoce a zeleniny - absence na lokálním trhu 

 + dlouholeté p]sobení na trhu, + zpracování 

produkt] Ědžemy, sirupy, zavaUeninyě 

- vysoká uhlíková stopa u 

pUepravy potravin 

+ internetové stránky/ obchod - zamEUení na tradiční ovoce a 

zeleninu 

+ zp]soby prodeje Ěbedýnky, prodej ze dvora, 

zásilkovnaě 

- absence stránky na sociální 

síti 

 

   

Farma Josef KošaU + živočišná výroba - úzký sortiment zamEUený na 

zeleninu 

 + prodej v rámci farmáUských trh] - absence e-shopu a 

internetové stránky 

+ prodej ze dvora - objednávky pouze po tel. 

domluvE 

   

KPZ- Beskydský 

Bioklubík 

 

+ zamEUení na tradiční, rezistentní staré 

odr]dy 

+ zpracování ovoce a zeleniny 

- zamEUení pUevážnE na prodej 

zeleniny 

 + zp]sob prodeje Ěbedýnkyě - absence ovoce - bobulovin 

+ absence chemického ošetUování plodin  - absence p]sobení na 

lokálním trhu 

+ stránka na sociální síti + internetové stránky  - jednorázový odbEr pouze z 

pUebytk] 

   

Malinová farma + pUímý prodej ĚsamosbErě 

+ p]sobení na sociální síti 

- zamEUení pouze na maliny a 

jejich specifickou odr]du   

Berryservis + pUímý prodej bobulovin ĚsamosbErě - zamEUení pouze na 

bobuloviny 

+ pomErnE dlouhé p]sobení trhu - dle recenzí produkty kyselé, 

bez chuti 

+ dodávky do všech UetEzc] - vysoká cena 

+ zpracování ovoce Ědžemyě, vlastní palírna  
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Dalšími konkurenty jsou všichni zahrádkáUi, kteUí ovšem nepEstují tyto šlechtEné odr]dy 

malin nebo netradiční lilek. Jinak jsou k nám pUeváženy pUedevším maliny z Polska, jež 

nejsou zrovna dobré kvality. 

 Vyjednávací síla odbEratel] 2.3.3

Síla kupujících je v tomto odvEtví pomErnE slabá, díky tomu, že v oblasti podnikání 

jsou konkurenti bu@ cenovE dražší, nebo uplatOují stejnou cenovou politiku, ale ne za 

stejnou kvalitu či s delší dojezdovou vzdáleností. OdbEratelé tak nemají možnost ceny 

tohoto podniku ovlivnit, a pokud pUejdou ke konkurenci, dostane se jim horší kvality či 

dražšího produktu. NicménE vzhledem k povaze a charakteru začínajícího podniku 

Ěekologická produkce, pUímý prodejě je pUedpokládán kladný ohlas ze strany odbEratel] 

a tím zajištEna dlouhodobá spolupráce mezi obEma stranami. V prvních letech, 

vzhledem k malým výnos]m produkce budou odbErateli produkt] spíše fyzické osoby s 

nákupy v Uádech jednotek. 

Segment zákazník], který je stEžejní informací pro podnik Malinový ráj, s. r. o. jedná se 

primárnE o ženy a muži ve vEkové kategorii 15 – 64 let. StejnE jako u rozdElení 

spotUebitel] potravin využije podnik tuto strukturu ň základních segment], a to: Mladé 

pracující páry, kdy mladé páry preferují zdravý životní styl. Rodiny s dEtmi, v rámci 

vývoje a vývinu dítEte je složka stravy neopominutelnou součástí. Starší páry. 

Kupní síla se dá vyjádUit pr]mErnou mzdou, ta v pUepočtu na plnE zamEstnané dosáhla 

bEhem Ň. Čtvrtletí roku Ň017 v kraji Ň5 Řň7 Kč Ěň5). Závislost na tEchto ň skupinách 

segment] zákazník] je z pohledu podniku dočasná, dlouhodobým cílem je navázání 

partnerství se školami či restauracemi. Pro d]kladnou segmentaci zákazník] a 

pochopení jeho potUeb je v dané lokalitE proveden výzkum. 

Tabulka č. 15: Počet obyvatel k 31. 12. 2017 – mikroregion Holešovsko  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 35) 

VEková skupina 

Obyvatelstvo celkem ve vEku Z toho ženy ve vEku Z toho muži ve vEku 

15 -64 65 a více 15-64 65 a více 15-64 65 a více 

14 045 4 127 6 883 2 458 7 162 1 669 
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 Vyjednávací síla dodavatel] 2.3.4

Tuzemští dodavatelé v rámci osiva zeleniny na trhu jsou a je zde široká nabídka napUíč 

druhovým spektrem. Vyjednávací síla je tak u dodavatel] zeleniny malá, pokud podniku 

nebude vyhovovat spolupráce s jedním, m]že snadno pUejít ke konkurenci. Opačná 

situace ovšem nastává, pokud podnik odebírá odr]dy strom] ĚdUevinyě. Tuzemských 

dodavatel] je v České republice již malé procento, možno počítat na desítky, které se 

zabývají výhodami genofondu starých krajových odr]d. Pokud bychom tedy nemEli 

možnost odebírat od zahraničních dodavatel], museli bychom pUistoupit na podmínky 

zde v tuzemsku i pUesto, že bychom s nimi nemuseli být spokojeni. A v neposlední UadE 

dodavatelé často zmiOovaných bobulovin, kde je četnost tEchto producent] značná. 

NicménE ceny tuzemských dodavatel] jsou pomErnE vysoké, aby podnik dosáhl 

výhodných podmínek pro velkoobjemový odbEr sazenic malin, zadává poptávku do 

ůnglie, kde se setkává s pozitivní odezvou a finančnE zajímavou nabídkou. Dodání osiv 

externími subjekty v následujících letech má klesající tendenci z d]vodu 

samozásobitelství osiv ze strany podniku. 

Distribuce produkt] bude na základE systému bedýnek, v této sekci je také pomErnE 

nízká síla výrobc] potažmo dodavatel], avšak náklady na 1 bedýnku jsou opEt pomErnE 

vysoké. PUičemž vizí, kterou podnik má, to jest podnikat smysluplnE a v rámci možností 

ekologicky, není toto pUípustné. Proto byly telefonicky kontaktovány velké obchodní 

UetEzce a s nEkterými z nich rovnou uzavUena budoucí spolupráce v rámci sekundárního 

využití bedýnek. Spolupráce se bude týkat odbEru pUebytečných dUevEných bedýnek, 

pUevážnE z importu ovoce ze zahraničí. V rámci bedýnek je pak deklarovaná možnost 

v podniku si zakoupit loubkový koš nebo sí[ovku partnerské společnosti. V tom pUípadE 

dodavatelé obal] nejsou tedy bráni v úvahu. 
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Obrázek č. 10: DUevEné bedýnky  

(Zdroj: 36) 

Osivo a sadba 

V roce Ň016 bylo podle zákona č.Ň1ř/Ň00ň Sb., o uvádEní do obEhu osiva a sadby 

pEstovaných rostlin ve znEní pozdEjších pUedpis], evidováno, pUípadnE registrováno 

celkem ř40 právnických a fyzických osob s oprávnEním pro výrobu, dovoz a uvádEní 

do obEhu osiva polních plodin a zelenin, sadby brambor a sazenic zelenin (55). 

PERMůSEMÍNKů - Nehybridní osivo 

Permasemínka není nutné kupovat každý rok znovu. Stačí koupit je jednou a v dalších 

letech si je snadno namnoží producent sám. V nabídce pana Kvapila je k nalezení jen 

osivo volnE opylovaných, tedy nehybridních, odr]d, které jsou k semenaUení vhodné. 

Hybridní odr]dy, označované na pytlících se semínky jako „F1“ nebo "hybrid", 

neprodává. Takové odr]dy se nedají semenaUit, nebo[ nejsou geneticky stabilní. PUi 

pUesévání z roku na rok si neuchovávají své vlastnosti. Což u nich vede ke ztrátE 

napUíklad odolnosti k chorobám, chuti či jiných vlastností. Semínka hybridních odr]d je 

proto nucen producent vždy znovu koupit. Pan Kvapil se snaží se jít proti trendu 

hybridizace osiv a nabízí pouze nehybridní semínka (57). 

Tada semenáUských firem pEstuje osivo mimo ČR v odlišných podmínkách, než ve 

kterých se z nEj následnE pEstuje zelenina. NEkteré firmy semínka kupují v zahraničí, 
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aby je prodávaly našim pEstitel]m. Proto byl jako dodavatel semínek vybrán pan Mgr. 

Marek Kvapil, který veškerá nabízená semínka sám vypEstoval na Semínkové farmE na 

Hané v podmínkách ČR. Jiná než vlastní semínka neprodává Ě60ě. 

Tabulka č. 16: PUední čeští dodavatelé  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Název společnosti  Popis subjektu 

SEMO a.s. Firma SEMO, byla založena v roce 1řř4 jako společnost s ručením 

omezeným a od dubna Ň00ř podniká jako akciová společnost. SEMO 

a.s., sídlí ve Smržicích, okres ProstEjov. Společnost SEMO a.s. je 

významná česká společnost zabývající se šlechtEním, produkcí 

a prodejem osiv zeleniny, kvEtin, léčivých a aromatických rostlin. 

Navázala na více než 50letou tradici místního šlechtEní, která je 

spojena s bývalou Šlechtitelskou stanicí zeleniny (56).  

Šlechtitelský program se zamEUuje pUedevším na zeleninu plodovou 

a koUenovou, salát, cibuli a zahradní hrášek.  

PERMASEMÍNKů 

Mgr. Marek Kvapil 

Dlouhodobým cílem je postupnE vytváUet, rozšiUovat a udržovat 

kolekci nehybridních, starých, krajových, amatérských a jiných 

nepr]myslových odr]d či zapomenutých druh], které jsou vhodné k 

pEstování bez chemie na bEžných zahrádkách a které se dají semenaUit. 

Pan Mgr. Marek Kvapil zahradničí na Hané (57). 

 Společnost R W. Walpole Ltd, se zavázala k šíUení nejlepších a 

nejzajímavEjších odr]d drobného ovoce. V současné dobE nabízí ŇŘ 

druh] jahod, ŇŇ odr]d maliny a 10 odr]d ostružiny, chovaných 

pUedními pEstiteli po celém svEtE a pEstovaných na nejvyšší úrovni 

péče a zdraví. Závazek užívat rodokmen, oficiální státní inspekci a 

certifikaci a použití tradičních i inovativních pEstitelských technik 

zajiš[uje produkci (58). 

Ovocná školka Bojkovice ZamEUují se na osvEdčené odr]dy a druhy, které je možné pEstovat bez 

chemického ošetUování a to i v okrajových oblastech a vyšších 

polohách. Je držitelem regionální ochranné známky "Tradice Bílých 

Karpat" podporující místní výrobky a Uemesla. VEtšina rostlin je 

produkována v kategorii CůC. Školka hospodaUí v Bílých Karpatech 

pUírodE pUátelskými tradičními postupy, její činnost je zamEUená na 

množení a prodej: starých odr]d jabloní a hrušní na semenných 

podnožích Ěpro polokmen, vysokokmeně, ménE známé ovocné druh], 

nových odolných odr]d ovoce (59). 
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 Hrozba substitut] 2.3.5

Mezi nepUímé substituty lze zaUadit všechen prodej ovoce a zeleniny ve velkoobchodech 

a obchodních UetEzcích. Dalším určitým substitutem je vlastní produkce potravin. Sami 

spotUebitelé zaznamenali dnešní trend a rok od roku se pEstování či samotné 

zahradničení tEší vysokému zájmu ze strany široké veUejnosti. 

Odr]dovou specifikací a rozmanitostí leze docílit určité eliminace substitut]. Chování 

týkající se znalostí o potravinách ĚzahrádkáUstvíě a potravináUských míst Ěna-kupování v 

obchodE se zdravou výživouě výraznE zvyšuje pravdEpodobnost nákupu místních 

potravin. Také chování spojené s nákupem biopotravin výraznE zvyšuje 

pravdEpodobnost nákupu místních potravin. Ekologičtí nákupci potravin jsou 

spotUebitelé, kteUí zUejmE oceOují určité výrobní aspekty potravin. Rozhodnutí o 

ekologickém nákupu pak odráží určitE ekologické znalosti. 

 ůudit zdroj] 2.4

Podpora strategie zvenčí i zevnitU je možná na základE detailní identifikace potUebných 

zdroj]. Na základE této analýzy je určena síla zdrojové základny ĚŇ). 

 Fyzické zdroje 2.4.1

Mezi fyzické zdroje se také Uadí lokalita a pUírodní zdroje. Z hlediska p]dního typu 

pUevažují v nížinné části mikroregionu degradované černozemE na spraši, lužní 

černozemE na spraši a nivní glejové p]dy. V okrajových částech mikroregionu se 

vyskytují hnEdozemE na spraši a ilimerizované hnEdozemE. 

SO ORP Holešov spadá do dvou klimatických oblastí TŇ a MT10. Teplá klimatická 

oblast TŇ se vyznačuje dlouhým a teplým létem, s velmi krátkým mírnE teplým jarem a 

podzimem a krátkou mírnou zimou s velmi krátkým trváním snEhové pokrývky. MírnE 

teplá klimatická oblast MT10 má dlouhé, teplé a mírnE suché léto s velmi suchou, 

krátkou a mírnE teplou zimou. Pr]mErné roční teploty jsou okolo 7–Ř,5° C. (66). Mezi 

primární zdroj patUí vlastnictví pozemku v této lokalitE. 
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Hlavním podp]rným strojem/ zdrojem tohoto podniku je jistE automobil, jenž bude 

sloužit k pUepravE bedýnek apod. Jedná se o Ford Transit, jakožto základní užitkovou 

verzi typu "van", což je v]z s jednoduchou kabinou pro posádku ĚdvE místa standardní a 

obvykle jedno nouzové uprostUedě a nákladový prostor. Tento v]z je odkoupen od 

rodinné společnosti ještE pUed vznikem navrhované společnosti, proto je majitelkou do 

podnikání následnE vložen společnE s listem znalce o ocenEní jeho aktuální hodnoty. 

Dále malotraktor TZ4K14, kloubový 

stroj tovární výroby Agrostroj 

ProstEjov, včetnE pUíslušenství. Tento 

stroj je také v soukromém vlastnictví 

majitelky a do podniku bude pUi jeho 

vzniku vložen. OcenEní jeho hodnoty 

je stanoveno znalcem a to na hodnotu 

20 000 Kč. 

                                                                   
Obrázek č. 11: Malotraktor TZ4K14 s pUíslušenstvím 

(Zdroj: 36) 

 

 Lidské zdroje 2.4.2

Lidskými zdroji je pUevážnE majitelka, která má praxi ve formE brigád na malinové 

farmE ve Skotsku. Dále má určitE znalosti co se zemEdElství či samotného pEstování 

plodin a potravin týče, vzhledem k tomu, že vyr]stala na rodinném statku. Tento statek 

má zamEUení jak na rostlinnou výrobu, tak na živočišnou produkci a s historii datovanou 

až do čas] První republiky. Ve 3. roce od plánované sadby, je možný sbEr bobulovin a 

dalšího ovoce, část produkce slouží k samosbEru a zbytek náleží do bedýnek, je proto 

plán náboru tak 1 až 3 student] na DPP. 

 Finanční zdroje 2.4.3

Celková velikost i zastoupení jednotlivých zdroj] kapitálu je závislá na mnohých 

faktorech počínající velikostí subjektu, využívání technických prostUedk], rychlost 

obratu kapitálu, atraktivnost ale také riziko daného odvEtví a v návaznosti na to možnost 
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získání cizích zdroj] a mnoho dalších faktor] (61).  Finanční zdroje jsou podrobnEji 

identifikovány v rámci finančního plánu (kapitola 3.5) v návrhové části této práce. 

 

Graf č. 1: Struktura kapitálu právnických osob v zemEdElství ČR v r. 2013 Ě% zastoupeníě  

(Zdroj: 63) 

 Nehmotné zdroje 2.4.4

Konkurenční výhodou jsou zajisté šlechtEné odr]dy sazenic malin zvané Thulameen, 

dovezené z ůnglie, pEstované v BIO kvalitE na zahradE u Holešova. Dále zamEUení na 

uvedené staré krajové odr]dy jabloní, které jsou na území Holešovska dokonale 

adaptované, rozhodnE by nemEly upadnout v zapomnEní. Jejich značná dUívEjší 

popularita musela být nEčím podložena. Chutí, vzhledem, úrodností… VEtšinou všemi 

tEmito faktory. To, že v současné dobE upadly v zapomnEní, rozhodnE není d]kazem, že 

jsou špatné, spíš je to tím, že je nEco špatného ve spotUebitelích samotných. Pouze 

jediná naše krajová odr]da si udržela vysokou popularitu i v dnešní dobE a to 

Jadernička moravská. Na Valašsku stále tvoUí minimálnE polovinu z existujících jabloní 

(62).  

ČtyUi extrémy soudobého zemEdElství, tedy pUíliš centralizované osiváUství, pUílišná 

závislost na osevních firmách, dominance pr]myslových odr]d a zálohování odr]d 

témEU výlučnE v genových bankách, lze do jisté míry zmírnit návratem k semenaUení. 

Podnik chce jít cestou ekologického zemEdElství a do budoucna to jistE m]že tvoUit 

určitou konkurenční výhodu. 

Do budoucna je plánováno osázení dalšího 1 ha, a to jak malinami, tak ostružinami. 

Úplným závErem snad stále platné rčení. „Nezasadíš, nesklidíš.“ 
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 Prognóza poptávky formou výzkumu 2.5

Spolehlivost prognózy je závislá na informacích které mají daní tv]rci prognóz k 

dispozici a na teoretickém rámci a prognostickém modelu, který používají. Limity 

tohoto výzkumu spočívají primárnE ve spotUebitelském chování. Podkladem k tomuto 

výzkumu byla zpracovaná rešerše odvEtví lokálních potravin v rámci pUedmEtu 

Výzkumné metody v Uízení, za analýzou provedeného výzkumu jsou pak uvedeny 

jednotlivé zdroje, z kterých bylo primárnE čerpáno pro potUeby jak již zmiOovaného 

výzkumu tak následnE této diplomové práce. Vyhodnocený dotazník je pUílohou číslo 1. 

této práce. 

  Cíle  2.5.1

Cílem daného výzkumu je zjistit: prognózu poptávky po vybraných lokálních 

potravinách na daném území. 

Tabulka č. 17: Dílčí cíle výzkumu  
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

- jak je chápán pojem lokální 

potraviny 

- zda jsou nakupovány lokální 

potraviny, a jaké jsou 

podrobnosti týkající se toho 

nákupu  

- množství produkt] (potravin) z 

vlastní produkce 

- jaká je četnost vlastní produkce 

potravin 

- zda je souvislost mezi místem 

nákupu a zájmem o lokální 

potraviny 

- jaká je znalost alternativ 

nákupu lokálních potravin a zda 

jsou tyto varianty vyhledávány 

 Výzkumná metodologie 2.5.2

Centrální výzkumná otázka zní: „Jaké jsou faktory ovlivOující nákup lokálních potravin 

na území Holešovska?“ 

 Zvolený pUístup a sbEr dat: Od 2. ledna do 16. února byl proveden kvantitativní 

výzkum založený na statisticky náhodném výbEru na obyvatele v mikroregionu 

Holešovsko.  

 Technika sbEru dat: SbEr dat v terénu. 



76 

 

 Zvolená strategie: Otázky prostUednictvím standardizovaného dotazníku 

vytvoUeného v Google Forms a vyhodnocení v programu Microsoft Excel. 

Otázky jsou sestavovány podle potUeby výzkumu a diplomové práce. 

  Návratnost tvoUila 100,2%. 

Výpočet byl proveden na základE výbErového souboru následujícím zp]sobem: 

n = r% * q%*(Z/e%)2 

Obrázek č. 12: Vzorec pro výpočet výsledného vzorku 

(Zdroj:5) 

n=0,44*0,56*(1,96/0,05)2 

n=322,79 

n=323 (respondent]) 

Návratnost = ňŇ4/ňŇň 

Mikroregion Holešovsko má Ň1 4Ňň obyvatel, který tvoUí základní soubor, pro tento 

výzkum byla zvolena vEková kategorie 15-64 let, což čítá 14 045 obyvatel a tedy 

výsledný výbErový soubor (5).  

Statistická metoda 

Pro tuto práci a výzkum obecnE je nutné provést sumarizaci dat z rozsáhlých tabulek, 

stanovit četností Ěfrekvenciě, výpočty rozptylu a smErodatných odchylek. V tomto 

pUípadE jsou využity kontingenční tabulky. Pomocí kontingenční tabulky je možné data 

analyzovat, provádEt souhrny, tUídEní, výpočty, tvoUit kontingenční grafy. Prezentovaná 

data tak jsou snáze pochopitelná i pro následné rozhodování. Testování rozdíl] 

Ěnezávislostiě mezi promEnnými založených na validační technice chí-kvadrát testu. 

V tomto pUípadE je využito také statistického softwaru Minitab. Rozhodnutí jestli 

testové kritérium < kritická hodnota, pak hypotézu H0 o nezávislosti znak] nezamítá a 

m]že tedy onu nezávislost pUedpokládat.  
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 Diskuze výsledk]  2.5.3

Vlastní výzkum je zamEUen na trh lokálních potravin, se zámErem nalézt potenciální 

odbEratelé pro začínající podnik Malinový ráj, s. r. o. a zjistit názor spotUebitel] na 

výrobky a ekologické zemEdElství všeobecnE. Pro získání potUebných informací, je 

použit systém pUímého dotazování. Marketingový výzkum je detailnEji popsán a 

statisticky, graficky vyhodnocen v pUíloze číslo 1. Limity tohoto výzkumu spočívají 

primárnE ve spotUebitelském chování. 

Vzorek 

Velikost vzorku na úrovní ř5% jistoty by mEla být alespoO ňŇň správnE vyplnEných 

dotazník] (5). Dotazníkové šetUení bylo určeno široké veUejnosti na území mikroregionu 

Holešovsko. Výzkumu se v závEru zúčastnilo ňŇ4 respondent]. Odchylky v relativních 

četnostech jsou zp]sobeny rychlostí ve sbEru dát a tím opomenutí položení určitých 

otázek u jednotlivých respondent]. VEtší mErou byly zastoupeny ženy – 59,3 % (193). 

Nejvyšší počet dotazovaných patUil do vEkové kategorie Ň1-30 let (61,7 %, 200), hojnE 

zastoupeny byly i vEkové kategorie ň1-40 let (14,8 %, 4Ř respondent]ě a 41-50 let 

Ě16%, 5Ň respondent]ě. 45% respondent] dosáhlo vysokoškolského vzdElání nebo 

stUedoškolského vzdElání s maturitou Ě45 %ě. 55,6 % Ě1Ř0 respondent]ě odpovídajících 

bylo pracujících a ňŇ,1 % Ě104 respondent]ě student]. Nejvíce respondent] uvedlo, že 

pochází z obce do 1 000 obyvatel (38,3 %, 1Ň4 respondent]). Druhá nejčastEjší 

vyskytovaná je obec s 1 000 - 5 000 obyvateli ĚŇř,6 %, ř6 respondent]ě,  

Identifikované segmenty zákazník] 

V tomto sledovaném regionu, v rámci demografického členEní, na základE výzkumu a 

vzorku výše, je možné respondenty Ěpotencionální zákazníkyě a trh spotUebitel] 

lokálních potravin na území Holešovska rozdElit na ň základní segmenty:  

 Mladé pracující páry i jednotlivci, 

 Rodiny s dEtmi,   

 Starší páry a jednotlivci. 
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Jedná se rovnEž o cílové segmenty zákazník] a podnik se v tomto smEru chce zamEUit 

na následující specifický a společný faktor pro všechny vybrané segmenty a tím je 

rozdílné nákupní chování muže a ženy. Jde o behaviorální segmentaci vybraných 

skupin. 

PUímý prodejce má zájem o formy prodeje vyhovující obEma pohlavím Ěsortiment, 

reklama, zp]sob nabídkyě. Je známo, že ženy nakupují déle, více zboží hodnotí, 

zamEUují se na trvanlivost, chu[, kvalitu a další užitné vlastnosti. Často nakupují s 

dEtmi, proto jsou ochotny koupit i další zboží. Ženám více vyhovují ochutnávky 

výrobk], informace o vlastnostech a možnosti využití potravin Ěletáky, recepty, radyě, 

(20).   

Podrobná identifikace a specifikace cílových zákaznických segment] spolu se zacílením 

a umístEním podniku na trhu je uvedena v kapitole 3.Ň návrhové části této práce a to 

v rámci Obchodního a marketingového plánu. 

 Relační statistika 2.5.4

V této části je zformulována Hypotéza č. 1, zda nákup lokálních potravin má vazbu na 

vEnování pozornosti ohlednE p]vodu potravin, a následnE provedeno její ovEUení. 

Hypotéza č. 1  - Potvrzena 

H01: Nákup lokálních potravin a zájem o p]vod potravin spolu nesouvisí.  

HA1: Nákup lokálních potravin a zájem o p]vod potravin spolu souvisí.  

Pro ovEUení této hypotézy byla použita otázka identifikující, zda respondenti čtou údaj o 

zemi p]vodu na obalech potravin Ěč. ňě a otázka tázající se, zda cílenE nakupují lokální 

potraviny Ěč. 6ě. 
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Tabulka č. 18: Chí kvadrát test pro asociaci mezi sledováním p]vodu potravin a nákupem 

lokálních potravin  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

H2: Nakupují Nenakupují Celkem Alfa 0,05 

Ano 46,91% 6,17% 53,09% df 2 

Občas  38,27% 38,27% Cramer]v koeficient kontigence 0,8837 

Ne  8,64% 8,64% Suma chí kvadrát 126,516 

Celkem 46,91% 53,09% 100,00% Kritická hodnota 5,9915 

 

Na hladinE významnosti 0,05 je zamítnuta nulová hypotéza a pUijata alternativní. Je 

možné shrnout, že zájem o p]vod potravin a nákup lokálních potravin spolu souvisí. Z 

údaj] v tabulce je zUejmé, že ti, kteUí se zajímají o p]vod potravin, nakupují lokální 

potraviny.  

Tabulka č. 19: Vztah četnosti procentního podílu lokálních potravin v nákupu a cíleným nákupem 
lokálních potravin  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Vztah četnosti % podílu lokálních potravin v nákupu a 

cíleným nákupem lokálních potravin 
Nakupují Nenakupují Celkem 

VýhradnE lokální Ě100%ě 8,02 %  8,02 % 

PUevážnE lokální Ě75%ě 38,89 % 13,58 % 52,47 % 

ČástečnE lokální Ě50%ě  29,01 % 29,01 % 

Občas              8,02 % 8,02 % 

Nevím  2,47 % 2,47 % 

Celkem 46,91 % 53,09 % 100 % 

 

Na základE tohoto výzkumu je potvrzeno, že nákup lokálních potravin, na území 

Holešovska, je ovlivnEn zájmem o p]vod potravin. Respondenti, kteUí nakupují lokální 

potraviny, čtou informace na obalech potravin o zemi p]vodu. 

 Shrnutí provedeného výzkumu v návaznosti na podnikatelský plán 2.5.5

Výzkumem je zjištEno, jak jsou veUejností z mikroregionu Holešovsko chápány lokální 

potraviny, zda jsou nakupovány, jaké jsou podrobnosti tohoto nákupu. Dále je ovEUena 

znalost alternativ nákupu potravin a zájem o tyto alternativy.   
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Z výstupu dotazník] je zUejmé, že zájem o p]vod potravin je vysoký – 91,4 % 

respondent] uvedlo, že čte, alespoO občas, údaje na obalech o zemi p]vodu. Vysoký je 

také zájem o české potraviny, tUi čtvrtiny odpovídajících uvedly, že je upUednostOují 

pUed zahraničními.  

46,ř% respondent] nakupuje cílenE lokální potraviny, v jiných výzkumech je to i 77% 

lidí. V tomto výzkumu je nízké procento zapUíčinEné krátkým časovým fondem sbEru 

dat a také faktu, že dotazník byl pokládán obyvatel]m obcí s počtem obyvatel do 5000. 

Respondenti tedy byli ze značné části obyvateli malých obcí, kdy mají své zahrady, a 

hned v další otázce uvedlo 76,5% dotázaných, že mají svou vlastní zeleninu a 7Ň,Ř% má 

z vlastních zásob i ovoce. Český statistický úUad provedl v roce Ň006 výzkum, ve 

kterém bylo osloveno témEU ň000 domácností, z nichž 1ŇŇ6 vykázalo zemEdElskou 

prvovýrobu. řř % zúčastnEných domácností uvedlo prvovýrobu rostlinnou, nejvEtší 

zastoupení mají jablonE, tUešnE, jahody, rajčata a mrkev (35).  

Další nejčastEjší artikl vlastních zásob jsou vejce. Tito respondenti tudíž nemEli potUebu 

cíleného nákupu, jelikož z 50% preferují pUevážnE lokání potraviny. V tomto pUípadE je 

nutné upozornit na to, že každý respondent mohl pochopit otázku jinak. NEkteUí chápou 

vlastní produkci v rámci rodiny, jiní dostávají danou potravinu od pUátel, kteUí ji mají z 

vlastních zdroj] či produkce atd. 

PUi vyhodnocování vlastního výzkumu je zjištEno, že nejčastEjším d]vodem, proč 
respondenti nekupují lokální potraviny je jejich špatná dostupnost Ěňř,5%ě, a 

nezájem respondent] o p]vod potravin Ěň7,Ň%ě. Naopak nedostatek informací již není 

nejvEtší pUekážkou pro nákup lokálních potravin.  

Mezi faktory, pUi kterých spotUebitel dospEje, ke koupi lokálních potravin patUí dle 

výzkumu pUedevším podpora místního zemEdElce Ě7Ř,ř%ě. Dále následují faktory jako 

je čerstvost Ě71,1%ě, kvalita Ě7ň,7%ě a zdraví Ě6Ř,4%ě. 

Faktor ceny nebyl zkoumán, jelikož v posledních letech je patrná tendence ke snižování 

vlivu cen na spotUebu potravin. Tuto skutečnost dokládají pUímé cenové elasticity, které 

mají tendenci se v absolutní hodnotE zmenšovat – pUibližovat se k nule. 
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V rámci marketingového výzkumu je tedy zjištEna oblíbenost lokálních potravin a to 

nejen na poli módního trendu. Lidé se navracejí k p]vodním plodinám a pUedevším 

berou ohled na to, čím se stravují. 

Postoje k vaUení a náklady na potraviny jsou významnE spojeny s místním nákupním 

chováním. PotEšení z vaUení významnE zvyšuje pravdEpodobnost nákupu místních 

potravin, zatímco obavy z náklad] na potraviny výraznE snižují pravdEpodobnost 

nákupu místních potravin. První z nich m]že odrážet vEtší schopnost nebo znalosti pro 

identifikaci poptávky po čerstvEjších a kvalitnEjších potravinách. Ta druhá je ponEkud 

sporná, jelikož potraviny prodávané na farmáUských trzích jsou často levnEjší. Tato 

místa však mají dodatečné nepUímé náklady z hlediska času a místa.  

Ukazuje se, že respondenti, kteUí se zajímají o p]vod potravin, nakupují lokální 

produkty. O tom svEdčí samotná popularita vlastní produkce potravin ĚnapU. pEstování 

zeleniny a ovoce, nebo chov slepic pro vejce). 

Na závEr je vhodné podotknout, že ačkoli se nákup lokálních potravin m]že zdát jako 

módní trend, má své opodstatnEní a tradici, je proto nutné lokální produkci podporovat. 

 SWOT analýza 2.6

Na základE této analýzy jsou identifikovány silné, slabé stránky, hrozby a pUíležitosti. 

Dalším krokem je na základE zjištEných údaj] ze SWOT analýzy, pUipravit strategii, 

která podnikatele pravdEpodobnE napadne už pUi pUípravE analýzy: jak nejlépe „prodat“ 

silné stránky, eliminovat ty slabé, využít pUíležitostí a pUipravit se na d]sledky hrozeb. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cevelova.cz/marketingove-poradenstvi/
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Tabulka č. 20: NejvýznamnEjší faktor jednotlivých částí SWOT analýzy  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 63) 

SILNÉ STRÁNKY (S) SLůBÉ STRÁNKY (W) 

S1 Lokální/ místní produkce, pozitivní vztahy se 

subjekty v okolí a zamýšlená spolupráce s nimi 

W1 Nerozvinutá distribuční sí[ 

S2 ZamEUení se na pUímý prodej a biopotraviny obecnE, 

v rámci výzkumu potvrzen trend zájmu o p]vod potravin 

W2 Nedostatečná povEst na trhu, povEdomí o 

podniku 

S3 PUíjemnEjší prodejní prostory ĚRajská lokální 

zahrada) 

W3 Úzký sortiment 

S4 Staré a krajové odr]dy dUevin ĚodolnEjšíě, absence 

pUímé konkurence 

W4 Omezená kapacita, v horizontu 10 let 

nutnost investice do skladu 

S5 Zkušenosti v zemEdElství, pUístup k ochranE 

životního prostUedí, vlastní pozemek, traktor 

W5 Dočasné vazby na jediný smluvní subjekt 

PTÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T) 

O1 Existence poptávky po čerstvEjších a kvalitnEjších 

potravinách na daném území 

T1 ůdministrativní zátEž, mEnící se 

legislativa, zmEna dotační politiky, GDPR 

O2 Postoje týkající se výživy a zdraví, snaha o zlepšení 

životního prostUedí, zájem o agroturistiku a ekologii 

T2 Počasí, šk]dci, pUírodní katastrofa 

O3 Dotační politika, absence bobulovin (maliny, 

ostružinyě v zemEdElské produkci (na trhu) 

T3 R]st cen nemovitostí, pUíchod pUímého 

konkurenta 

O4 R]st hrubých mezd a pr]mErné mzdy v daném 

regionu, r]st počtu domácností s pUipojením k internetu 

T4 Úraz, nemoc majitelky podniku 

O5 Prezentace vlastních produkt] na akcích konaných v 

blízkosti společnosti ĚHostýnské farmáUské jarmarky) 

T5 Zhoršení finanční situace obyvatelstva 

 

 Shrnutí – numerické zpracování SWOT analýzy 2.6.1

V zpracované SWOT analýze jsou identifikovány silné a slabé stránky začínajícího 

podniku. Dále jsou identifikovány také jeho možné pUíležitosti pUi vstupu na trh a s tím i 

možné hrozby. 

Pro hodnocení váhy znaku je d]ležité znaky porovnat a to je možné v rámci 

implementování jednotlivých dat do hodnotících matic. Pro silné a slabé stránky, 

zároveO také pro pUíležitosti a hrozby je zvoleno ň- stupOové hodnocení. Škála stupnice 

je zvolena následnE:  1 tehdy, pokud je znak d]ležitEjší, než znak porovnávaný, 0,5 
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tehdy, pokud je váha znak] stejná a 0 tehdy, pokud je znak ménE d]ležitý než znak 

porovnávaný (63). 

Tabulka č. 21: Hodnocení váhy silných stránek  

 ĚZdroj: Vlastní zpracování dle: 6ň) 

 

Tabulka č. 22: Hodnocení váhy slabých stránek  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 63) 

 

V tabulce hodnocení silných stránek má nejvEtší váhu faktor pUíjemných prodejních 

prostor ĚRajská zahradaě a dále lokální produkce spolu s vlastnictvím 

obhospodaUovaného pozemku. V tabulce hodnocení slabých stránek je patrné, že pro 

začínající podnik je slabým místem hlavnE nerozvinutá distribuční sí[. Další slabou 

stránkou je nedostatečná povEst na trhu. Na obE tyto slabé stránky se musí podniku 

nutnE zamEUit, jelikož jsou spolu úzce propojené. Podnik má v úmyslu navázat na 

určitou tradici ekozahrad popUípadE permakultur a je proto nutné, aby tuto svoji vizi, 

umEl dobUe prezentovat a následnE „prodat“ zákazník]m.   

 

 

Znak/porovnávaný znak S1 S2 S3 S4 S5 Suma Váha Ě%ě 

S1  Lokální produkce, vlastní pozemek, traktor x 1 0,5 1 1 3,5 35 

S2  ZamEUení se na pUímý prodej 0 x 0 0,5 0,5 1 10 

S3  PUíjemné prodejní prostory  0,5 1 x 1 0,5 3 30 

S4  Staré odr]dy Ěabsence pUímé konkurenceě 0 0,5 0 x 0,5 1 10 

S5  Zkušenosti v zemEdElství 0 0,5 0,5 0,5 x 1,5 15 

Znak/porovnávaný znak W1 W2 W3 W4 W5 Suma Váha 
(%) 

W1 Nerozvinutá distribuční sí[ x 0,5 1 1 1 3,5 35 

W2 Nedostatečná povEst na trhu 0,5 x 1 1 1 3,5 35 

W3 Úzký sortiment 0 0 x 1 0,5 1,5 15 

W4 Omezená kapacita, za 10 let nutnost 

investice do skladu 

0 0 0 x 0,5 0,5 5 

W5  Dočasné vazby na jediný smluvní subjekt 0 0 0,5 0,5 x 1 10 
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Tabulka č. 23: Hodnocení váhy pUíležitostí  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6ň) 

Znak/porovnávaný znak O1 O2 O3 O4 O5 Suma Váha Ě%ě 

O1 Existence poptávky po biopotravinách x 0 1 1 0,5 2,5 25 

O2 Postoje týkající se výživy a zdraví 1 x 1 1 1 4 40 

O3 Snaha o zlepšení životního prostUedí 0 0 x 0,5 0 0,5 5 

O4 R]st hrubých a pr]mErných mezd v regionu 0 0 0,5 x 0 0,5 5 

O5 Absence bobulovin na trhu 0,5 0 1 1 x 2,5 25 

Tabulka č. 24: Hodnocení váhy hrozeb  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6ň) 

 

U rozhodovací matice pUíležitostí má znatelnE nejvyšší váhu skutečnost, že postoje 

týkající se zdravé výživy a zdraví obecnE jsou nar]stajícím trendem, kterého m]že 

podnik efektivnE využít. Dále je to pUedevším absence bobulovin a to jak na místním 

trhu, tak na trhu tuzemském. ů také citelná existence poptávky o biopotraviny v daném 

regionu. V rámci hrozeb je vyhodnocena jako nejsilnEjší hrozba počasí. NicménE 

promEnlivosti počasí se nelze nijak zvláš[ vyhnout. Je tady tedy možnost retence rizika 

spolu se zavedením opatUení, aby tato hrozba nemEla likvidační následky. 

Níže je zpracováno numerické vyjádUení celkové SWOT analýzy spolu se základními 

parametry pro hodnocení této intenzity. 

Hodnocení intenzity vzájemných vztah] 

Posouzení relevantnosti a intenzity vztah] jednotlivých pohled], zejména S-O; S-T; W-

O a W-T. Pro tuto práci byla zvolena vícestupOová škála 1 až 5. Kde: 0 – pro označení 

žádný vztah, 5 – úzký vztah, d]ležitý a pro pozitivní vztah se volí kladné znaménko pro 

negativní záporné Ě6ň). 

Znak/porovnávaný znak T1 T2 T3 T4 T5 Suma Váha Ě%ě 

T1  ůdministrativní zátEž Ělegislativa, GDPR) x 0 1 1 0,5 2,5 25 

T2 Počasí, šk]dci 1 x 1 1 1 4 40 

T3 R]st cen nemovitostí 0 0 x 0,5 0 0,5 5 

T4 Úraz, nemoc majitelky 0 0 0,5 x 0 0,5 5 

T5  Zhoršení finanční situace obyvatelstva 0,5 0 1 1 x 2,5 25 



85 

 

Tabulka č. 25: Vzájemné p]sobení faktor] SWOT matice spolu s konečnou sumarizací  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6ň) 

Silné stránky Slabé stránky 

  S1 S2 S3 S4 S5 Suma W1 W2 W3 W4 W5 Suma 

O1 4 2 3 3 1 13 1 -3 2 2 1 3 

O2 5 2 3 2 3 15 0 3 2 1 -1 5 

O3 4 3 2 0 3 12 0 -2 0 -2 1 -3 

O4 3 2 4 3 2 14 2 1 2 -1 -2 2 

O5 2 2 4 1 3 12 1 4 5 1 1 12 

Suma      66      19 

T1 -3 3 -1 0 1 0 0 -1 2 2 1 4 

T2 1 1 -2 3 3 6 2 1 1 2 1 7 

T3 -3 -3 -1 0 0 -7 -3 -1 1 -1 1 -3 

T4 -2 -3 1 2 0 -2 1 3 2 1 3 10 

T5 -3 -2 -4 -1 0 -10 1 -2 3 1 -1 2 

Suma      -13      20 

Po provedení numerického zpracování SWOT, výsledky matice demonstrují doporučení 

pro podnik využit svých silných stránek, pro získání konkurenční výhody. Rostoucí 

strategii pUístupu Maxi-Max (63). 

 MaximálnE využít svých silných stránek a dobití maxima trhu Ěv tomto pUípadE 

lokálního trhuě, (63). 

 Zaujmout ofenzivní podnikatelský pUístup k Uízení rizik (63). 

 Využít všech pUíležitostí silného postavení (63). 

 Strategie diverzifikace: zemEdElec se snaží oslovit novou skupinu zákazník] na 

úplnE nových trzích s novým typem výrobku. To m]že zahrnovat nabídku nové 

plodiny nebo odr]dy na trhu, kam producent zatím nedodával ĚŇ0ě. Využití 

starých krajových odr]d jako „nových“ spíše v dnešní dobE neznámých plodin 

na trhu. 
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 NÁVRH PODNIKůTELSKÉHO PLÁNU 3

Tento obsah diplomové práce je vEnován navrhovanému podnikatelskému plánu na 

založení podniku Malinový ráj, s. r. o. v mikroregionu Holešovsko. 

 Základní údaje o podniku 3.1

Na základE právní formy podnikání, která je popsána v rámci teoretických východisek, 

je tedy zvolena společnost s ručením omezeným. D]vody pro tuto volbu jsou:  

 právnická osoba má d]vEryhodnost a p]sobí stabilnE, 

 hodnota podniku v reálném čase stoupá, 

 ručení je do výše vkladu, 

 po ukončení činnosti snadnEjší pUevod, napUíklad u živnosti je nutno prodat 

veškerý majetek. 

 Charakteristika podniku Malinový ráj, s. r. o. 3.1.1

Název: Malinový ráj, s. r. o.  

Sídlo: Rymice 175, Rymice 

Provozovna: Rymice 175, Rymice 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zakladatel, majitel: Nikola Dudová 

Základní kapitál: 400 000 Kč  

PUedmEt podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 až ň 

živnostenského zákona, ZemEdElská výroba 
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 Obrázek č. 13: Logo společnosti  
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

 

 Exekutivní souhrn 3.1.2

Podnik Malinový ráj, s.r.o. zahájí svou činnost začátkem roku Ň01ř, s cílem vybudování 

podniku respektujícího ekologii, pUírodu a celkovE sociální odpovEdnost. Myšlenka 

pramení také z nedostatku ekologických producent] v dané lokalitE a absence 

zprostUedkování prodeje bobulovin. V rámci zpracovaného a vyhodnoceného výzkumu 

v této práci je potvrzen trend zájm] potenciálních zákazník] o p]vod a složení potravin. 

První jmenovaný je potvrzen hypotézou. PUímý prodej formou samosbEru, bedýnek a 

pUímo ze dvora je klíčovým pojítkem mezi podnikem a zákazníkem. Minimální spotUeba 

obal] u prodané produkce, apel a poskytnutí možnosti nákupu do vlastních nádob 

ĚsamosbErě, jsou součástí nabízené hodnoty produkt]. Značná konkurenční výhoda 

navrhovaného podniku je dána již zmiOovaným zacílením na bobuloviny jejich 

ekologickým pEstováním, pestrá škála potravin, bylin apod. a v neposlední UadE lokace 

prodejny pod Hostýnskými vrchy Ěsousedící se silnicí Ň. tUídy a frekventovanou 

cyklostezkou). Individuální a profesionální pUístup k zákazník]m. Do budoucna je plán 

rozšiUování osevní plochy a odkup dalších pozemk]. 

 



88 

 

 Popis podniku 3.1.3

Podnik Malinový ráj, s.r.o. vzniká z myšlenky sociální odpovEdnosti podniku. Posláním 

podniku je tedy dodržování sociální odpovEdnosti v]či pUírodE, zákazník]m a 

zamEstnanc]m podniku. Hlavní hnací silou podnikání je maximalizace zisku, což ale 

podává zkreslené informace o celkové činnosti podniku. Proto vizí podniku je být 

malou v budoucnu rodinnou českou společností, preferovanou volbou pro zákazníky a 

zamEstnance a zároveO uspokojovat jejich potUeby na území Holešovska. Pro naplnEní 

vize je stanovena tato mise: aktivnE se podílet na rozvoji společnosti, pUedávat dál lidem 

myšlenku výhod zdravého životního stylu a pUedevším toho, jak velký dopad m]že mít 

podpora místního zemEdElce, který se zabývá ekologickou produkcí. Být podnikem 

zamEUeným na hledání co nejvyšší hodnoty pro zákazníka: zmapování potravin, které 

mají nejmenší zastoupení ve vlastních zahradách a je po nich určitá poptávka a pUístup 

k obal]m a odpad]m. Dále pak samozUejmE být podnikem, který produkuje a prodává 

atraktivní, zdravou, prospEšnou a cenovE pUijatelnou zeleninu a ovoce. 

Mezi dlouhodobé cíle podniku pak patUí zajištEní dostatečného počtu spokojených 

odbEratel], tedy zákazník] pro dané ovoce a zeleninu. ů to jak pro produkci systému 

bedýnek, tak pro další alternativy pUímého prodeje lokálních potravin, jako je samosbEr. 

Strategickou cestou k dosažení tohoto cíle je pUedevším kvalitní propagace a šíUení 

povEdomí místnímu obyvatelstvu o zdravých aspektech spotUeby ekologické produkce 

potravin. 

Název 

V rámci určité zapamatovatelnosti, lehké výslovnosti a pUedevším vyjádUení podstaty 

činnosti subjektu je zvolen účelovE Malinový ráj, jako vystižení produkce malin, u 

kterých je plánováno vyšší zastoupení. VoOavé sladké maliny s jemnE nakyslou chutí se 

vždy pUíjemnE rozplynou v ústech. Obsahují celou škálu látek s pUíznivými účinky na 

zdraví, u kterých byly prokázány antioxidační, antimikrobiální účinky. Maliny obsahují 

silné antioxidanty kvercetin a gallovou kyselinu, jež vykazují antikancerogenními 

účinky, p]sobí proti onemocnEní srdce a obEhového systému a projev]m stárnutí Ě6Řě. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76468.aspx


89 

 

Samotné slovo „ráj“ by mElo v zákaznících nabudit pocit, jako by byli v ráji respektive 

evokovat trvalejší stav vnitUní pohody, vdEčnosti a spokojenosti. 

UmístEní prodejny 

Mikroregion Holešovsko leží ve stUední části východní Moravy - v oblasti, kde se 

stUetávají dvE krajinné a etnografické oblasti Haná a Valašsko. ZápadnE leží "Hanácké 

ůthény" - KromEUíž - a východnE se zvedají Hostýnské vrchy s poutním místem sv. 

Hostýn. NávštEvník zde nalezne vedle krásné pUírody a mnoha památek vysoké 

umElecké a historické hodnoty či ojedinElé lidové tvorby i úchvatné turistické trasy, 

zajímavé rekreační možnosti a také sportovní a kulturní vyžití. Lokace provozovny 

navíc sousedí se silnicí Ň. TUídy a současnE s hojnE využívanou cyklostezkou. ZároveO 

je zde velmi kvalitní p]da, tzv. černozem. P]dní typy v této lokalitE nejlépe ilustruje 

obrázek č. 17. 

Obrázek č. 14: Lokalizace zahrady spolu s provozovnou  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 64ě 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=163586/154932_0_
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Obrázek č. 15: P]dní typy ve Zlínském kraji 
(Zdroj: 49) 

Provozní doba 

Sezóna probíhá zpravidla od začátku kvEtna do konce Uíjna. 

Tabulka č. 26: Plánovaná provozní doba podniku v sezónE  
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Den Ěobdobí kvEten – Uíjeně Pracovní doba 

PondElí, stUeda, čtvrtek 8:00 - 17:00 

Úterý, pátek 8:00 - 15:00 

Sobota 8:30 - 11:00 

 

 Obchodní a marketingový plán 3.2

Komunikace mezi producentem a zákazníkem je zásadní pro úspEch. Dobrý systém 

hodnocení a rychlé nápravné aktivity, pokud jsou nutné, jsou nezbytné pro udržení 

podílu na trhu. Správné provedení posledního kroku umožní zemEdElci zhodnotit, co 

dElá dobUe a co ne, a učinit opatUení ĚŇ0). Pro vyhodnocení úspEšnosti a efektivnosti 

kampanE je tUeba stanovit si marketingové cíle.  
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Cíle marketingové strategie pUi vstupu na trh jsou: informování zákazníku o otevUení a 

zahájení sezóny, prezentace podnikové vize o sociální odpovEdnosti a ekologickém 

pUístupu, poskytování požadované hodnoty zákazníkovi a také skryté hodnoty 

Ěudržování vody v krajinE, hmyzu, rozvoj venkovaě, zajistit zákazník]v opEtovný návrat 

a nákup Ěkomunikace a vizualizace výhod spojených s nákupem u subjektu Malinový 

ráj, s.r.o.). 

Marketingová strategie je zvolena na základE analýz provedených v kapitole 2.  

Segmentace, Targeting, Positioning 

Segmentace je pro potUeby navrhovaného podniku zacílena v rámci ň hledisek: 

geografického, demografického a psychologického. Z geografického se jedná o segment 

potencionálních zákazník] z území mikroregionu Holešovsko. V rámci demografického 

je tento segment dále členEn na Mladé páry a jednotlivce, Rodiny s dEtmi a Starší páry a 

jednotlivci. Skrze psychologického je dále členEna dle rozdílného nákupního chování a 

zmEn v žebUíčku hodnot místních obyvatel Ěnávrat k tradici, podpora místního 

zemEdElceě, více rozepsáno v kapitole 2.5.3 Identifikované segmenty zákazník]. 

Podle jednotlivých charakteristik jsou známy následující segmenty: 1. segment: Mladé 

páry a jednotlivci ĚJedná se o zákazníky, kteUí mají zájem o zdravou stravu a svou 

kondici, zároveO „prozatím“ čerpají finanční prostUedky pro svou osobní spotUebu a 

disponují proto penEžním z]statkem, který ochotnE, i díky potUebE individuality, zmEny, 

vkládají do nákupu kvalitních potravin.ě 

2. segment: Rodiny s dEtmi ĚNa území plánované lokace podniku stoupá počet 

mladých rodin a zároveO se v regionu zvyšuje pr]mErná mzda. Nejen mediálnE je znám 

trend maminek podávat, v dnešní dobE dvojí kvality potravin, svým dEtem kvalitní 

produkty, které jim zajistí zdravý vývoj. Pozice dEti v rodinE v aktuálním čase sílí. Proto 

také cílení podniku pUedevším na dEti prostUednictvím pestrosti ovoce/ bobulovin, hrou 

na farmE a možnost kontaktu s drobnými zvíUaty na farmE.ě 

3. segment: Starší páry a jednotlivci ĚU tohoto segmentu je pUedpoklad, potvrzeno 

výzkumem, obliby osobního prodeje od místního farmáUe a vzhledem k lokálnímu 

zacílení podniku je zde možnost, mladými seniory hojnE využívaná, agroturistiky, 
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ekoturistiky, v podstatE dohnání zameškaného. V dnešní dobE jsou senioUi v lepším 

zdravotním stavu a jsou více aktivní i v pokročilém vEku. Podnik na tento segment 

m]že pozdEji zacílit formou poUádání poznávacích program] o permakultuUe.) 

Podnik se zamEUí pUedevším na první Ň skupiny segment]. ů to pUedevším reklamou 

v místním tisku, na sociálních sítích ale také formou svých doprovodných aktivit 

ĚfarmáUské trhy, akceě. Klíčové a stEžejní jsou kladné recenze ze strany zákazník], kteUí 

podnik již navštívili. Z pohledu zacílení podnik sleduje také faktor rozdílného 

nákupního chování muže a ženy. 

V rámci umístEní podniku na trhu je podnik Malinový ráj, s.r.o. unikátním tedy jediným 

producentem bobulovin v dané lokalitE a v takto širokém spektru druh]. ZároveO je 

majitelka podniku v dané lokalitE vlastníkem obhospodaUovaného pozemku, kdežto 

pUímá konkurence má vlastnictví p]dy, kterou obhospodaUuje pouze v nájmu. Odlišení 

od konkurence spočívá také v permakulturním osázení plochy. Nejedná se tedy o pustE 

oseté pole, nýbrž o rajskou lokální zahradu sloužící také k relaxaci a odpočinku. 

Marketingový plán je vyjádUen jednotlivými prvky marketingového mixu (4P) a ty jsou 

srovnány s pohledem zákazníka a to definováním 4C. 

 Popis produktu a služeb 3.2.1

Dlouhodobým cílem podniku, je získání dostatečného počtu spokojených zákazník] a 

tím zvýšení podvEdomí o značných výhodách a pozitivech ekologické produkce mezi 

místními spoluobčany. Sázet nebo pEstovat stromy rozhodnE stojí za to. Staré moudro 

dokonce Uíká, že ten, kdo sází stromy, o nichž ví, že v jejich stínu nikdy nebude sedávat, 

začal alespoO trochu chápat smysl lidského života Ě67ě. 

Subjekt má v plánu nabízet konečnému spotUebiteli zvláštE namixované bedýnky ovoce, 

zeleniny a bylin, jenž budou pEstovány v ekologických podmínkách, na úrodných polích 

v blízkosti Hostýnských vrch]. Skladba potravin v bedýnkách je sestavena na základE 

výzkumu, tedy na základE potUeb potencionálního zákazníka. Na začátku sezony Ěkonec 

kvEtna - začátek červnaě je lehčí a obsah bedýnky je "chudší" a postupnE jak zeleniny 

pUibývá, zvEtšuje se i obsah bedýnek a roste tak její hodnota. Tento zp]sob prodeje 

bedýnek pUedstavuje systém, kdy je pUedplacen odbEr bedýnky na celou sezónu, dále se 
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jedná o poskytnutí služby samosbEru, zbývající pUebytky budou prodány v skrze prodej 

ze dvora.  

Tabulka č. 27: Skladba jednotlivých druh] bedýnek 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Jarní bedýnka Letní Ěgrilě bedýnka Podzimní bedýnka 

Mrkev, Špenát, Tedkvičky, 

Kedluben, Cibule zimní + 

Byliny 

Pórek, Lilek, Tepa, KukuUice, 

Fenykl, PastiOák, Mrkev, 

Kedluben, TuUín + Byliny 

Kaštany, dýnE Hokaido, Patizon, 

TuUín, KUen + Byliny 

Zimolez TUešnE, ůngrešt, Maliny, 

Ostružiny, Josta, MochynE, 

Moruše, Muchovník 

Jablka, Hrušky, Rakytník, 

ůrónie, Brusinky, MochynE 

 

Dále to bude tedy možnost pUímého prodeje respektive samosbEru drobných druh] 

ovoce a zeleniny, jako jsou maliny, ostružiny, rakytník, moruše, angrešt, tUešnE, 

muchovník a další druhy bobulovin. Poptávka zákazník] po tomto druhu potravin 

ovlivOují nejvíce následující faktory ĚzjištEno na základE vlastního výzkumuě: p]vod, 

podpora místního zemEdElce, kvalita, balení.  

Customer solution ĚUešení potUeb zákazníkaě 

Klíčové potUeby a požadavky zákazníka jsou uspokojeny na základE jedinečného 

sortimentu, ekologického pEstování s tím související originalita chutí a v]ní potravin. 

Kvalitní výbEr osiv a sadby p]vodních lokálních odr]d. PUímý prodej jako jediná 

možnost prodeje navrhovaného podniku, se na venkovE stále tEší velké oblibE. Setkává 

se zde zákazníkova potUeba zmEny a jeho pUání individuality. 

 Distribuce výrobk] 3.2.2

Distribuce produkt] se bude zakládat na systému bedýnek, které budou prodávány 

pUímo v místE samotného podnikání a na samosbEru. Bedýnky, samosbEr ale také prodej 

ze dvora jsou regionální služba se zamEUením na Holešov a blízké okolí.  
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Zp]sob a termín objednávání 

Objednávání bedýnky se zeleninou a ovocem bude probíhat v týdenních cyklech 

prostUednictvím sociálních stránek subjektu Malinový ráj nebo skrz telefonickou 

objednávku. Objednávky pUijaté do pondElní p]lnoci budou pUipraveny k odbEru tentýž 

týden v úterý a ve stUedu. Objednávky pUijaté pozdEji budou pUipraveny k odbEru 

následující týden ve čtvrtek. Noví zájemci o bedýnkový prodej mají možnost se 

zaregistrovat a být tak v momentE zveUejnEní další nabídky informováni prostUednictvím 

automatického e-mailového oznámení. 

Dostupnost jednotlivých druh] bio zeleniny se v pr]bEhu sezóny mEní. Na sociální 

stránce Malinový ráj- zelenina bude u aktuálnE dostupných Ěsklízenýchě druh] bio 

zeleniny možnost napsat požadovaný počet kus] Ěresp. kg / svazk]ě do bedýnky, dle 

zákazníkových preferencí. Druhy bio zeleniny, které pro daný termín nejsou k dispozici 

Ěnesklízí seě, nebudou na stránce Malinový ráj- zelenina nabízeny.  

Obaly 

Obaly spadají do pasivních prvk] logistického systému. Dalšími prvky jsou informace, 

materiál, manipulační a pUepravní prostUedky a odpady. Jejich podstatou je snadnEjší 

pUeprava zboží a jeho ochrana. DUevEné bedýnky neodmyslitelnE patUí k systému 

prodeje skrze bedýnky. Pro navrhované podnikání jsou zamýšleny bedýnky 

sekundárního využití ĚodbEr vyUazených bedýnek od velkoobchod]). ů následnE plnEny 

pUevážnE ovocem a zeleninou, které jsou rozmErnEjší velikosti. PUepravky složí také 

jako manipulační a pUepravní prostUedky. Rozpis subdodávek je uveden v kapitole 3.3. 

Výhody loubkových ĚdUevEnýchě obal]: 

 zdravotní nezávadnost, 

 udržování konstantní vlhkosti a teploty,  

 stabilita pUi pUepravE a skladování, 
 

http://www.bio-vymetal.cz/bedynky
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 následná recyklovatelnost, vícenásobné použití.  

Obrázek č. 16: Plánované obaly potravin  
(Zdroj: 67, 65) 

 

Pro drobnEjší ovoce a zeleninu bude pak zákazník]m nabízen odkup tzv. Sí[ovky. Tyto 

tašky budou zhotoveny z pUírodních materiál], jako je bavlna nebo konopí. Ovoce nebo 

zeleninu je pak v této sí[ovce možné také omývat pod tekoucí vodou. 

Na stálé zákazníky bude ze strany podniku apel, aby si nosili, jak na samosbEr, tak na 

odbEr bedýnek, pokud možno své nádoby. A to v souvislosti s vizí podniku o sociální 

odpovEdnosti a bezobalovém prodeji.  

Balení 

1. PUi odbEru si zákazník zboží pUeloží do vlastní bedýnky Ětašky, košíku, batohu, mísy, 

pUepravky). 

Ň. Zákazník si zboží pUevezme v podnikové zálohované dUevEné bedýnce. Vratná záloha 

za jednu dUevEnou bedýnku činí 100 Kč. ĚMožnost odkupu sí[ovek z pUírodních 

materiál] nebo loubkových koš] vše v cenE 100 Kčě. 

ň. Drobné objednávky budou baleny do papírových tašek či do sí[ovek (Možnost 

odkupu).  

Odpady 

Kompost je hromada organického materiálu, jenž se postupem času pUemEní v kvalitní 

humus.  Na pUemEnE odumUelých části rostlin, živočich] a jejich exkrement] v humus je 
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založeno celé fungování pUírody. Odvážení listí, trávy, nebo vEtví je prokazatelnE 

porušením pUírodního kolobEhu, což m]že vést ochuzení ekosystému o úrodnost. 

V pUírodE neexistuje nežádoucí odpad. Mezi ekologickými zahradníky a 

permakulturisty je známo, že to co je pro nEkoho odpad, je pro druhého poklad (68). 

Dále se v blízkých obcích tUídí a recykluje sklo, papír, hliník a plasty. Podnik se již 

v rámci vlastní politiky obal] vymezuje proti nadbytečné tvorbE odpad].  

Convenience Ědostupnost Uešeníě 

K plánovanému lokálnímu p]sobení podniku patUí zároveO snaha o budování a následné 

udržení zákazníka a tvorba dlouholeté zákaznické sítE. Individuální a osobní pUístup, 

dále poskytnutí rad s možnostmi následného užití zakonzervování odkoupených 

potravin, možnost se na prodejce kdykoli obrátit. Škála potravin je v budoucnu pestrá a 

rozmanitá. Díky vUelým vazbám se zákazníky a osobním kontaktu s nimi je možnost 

získání zpEtné vazby na nákup v navrhovaném podniku a akceptace jejich aktuálních 

podnEt].  

 Cenová politika 3.2.3

Stanovené cenové sazby na jednotlivé zp]soby prodeje. Výnosnost jednotlivých druh] 

zeleniny a ovoce je více rozpracována v Technicko- technologickém plánu této práce. 

Bedýnky 

OdbEr 1 x za 14 dní. Sezóna bude trvat od poloviny kvEtna/začátku června do konce 

Uíjna což je 1Ň odbEr] každých 14 dní. Cena 12 x 350 = 4Ň00 za celé období skliznE. 

(Začátek skliznE, záleží na počasíě Bedýnka obsahuje sezonní zeleninu, podle toho co 

zrovna dozrává, pEstovanou podle ekologických zásad bez použití jakékoliv chemie. 

Bedýnku lze odkoupit také jednotlivE podrobná kalkulace bedýnek je uvedena 

v kapitole 3.5 Finanční plán. 

Zaplatit je možné pouze v hotovosti pUi pUevzetí bedýnky s biozeleninou, bylinkami a 

ovocem. U nEkterých druh] zeleniny, u nichž bude účtováná cena za kilogram ĚdýnE 

Hokaido, jablka, hrušky, tuUín a patizoně, je cena upUesnEna až v okamžiku expedice 

podle hmotnosti konkrétních kus]. Rozdíl mezi cenou uvedenou v objednávce a 
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účtovanou cenou pUi pUevzetí bedýnky proto m]že být maximálnE nEkolik desetikorun a 

bude vyčíslen na faktuUe. Jednotlivé kusy budou vybírány vždy tak, aby rozdíl cen byl 

co nejnižší. 

SamosbEr bobulovin 

V pUípadE samosbEru bude cena takto nasbíraných bobulovin ř0 Kč za 1 kilogram. 

Rozpis druh] ovoce vhodných pro samosbEr: Maliny, Ostružiny, ůngrešt, Zimolez, 

TUešnE, Moruše, Rakytník, JeUabiny, Kaštany, Muchovník. 

Prodej ze dvora ĚpUebytk]ě 

V rámci prodeje ze dvora jsou prodány zbývající pUebytky ovoce, zeleniny a bylin ze 

zahrady. 

Customer cost Ěvýdaje zákazníkaě 

Výdajem pro zákazníka je cena stanovená na základE kalkulace pUímých a nepUímých 

náklad]. Tato kalkulovaná cena zahrnuje pUedevším zemEdElcovu práci, která je 

završena dnem skliznE. Tenhle výdaj v podstatE pUedstavuje pro zákazníka podporu 

tohoto místního zemEdElce. Díky jeho p]sobení v dané lokalitE má zákazník vlastnE 

unikátní možnost tohoto nevšedního nákupu biopotravin, v tEsné blízkosti domova. 

Z výzkumu je patrné, že obyvatelé mikroregionu Holešovsko vidí v nákupu lokální 

potravin pUedevším podporu místního zemEdElce a na této podpoUe záleží skoro 79% 

Ě1Ň0ě dotazovaných. 
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 Odhad tržeb společnosti 3.2.4

Spojení prognózy trhu a prognózy tržních podíl] je pak základem pro odhad vývoje 

budoucích tržeb podniku. OpEt je tUeba uvést penEžní částky, spolu s variantami 

možného vývoje. Jedná se o expertní odhady s určitým indexem r]stu nebo poklesu. 

Níže jsou uvedeny očekávané tržby pro 1. a 5. rok činnosti podniku, z d]vodu úrodnosti 

dUevin a strom] až okolo 5. roku, je zde proto uvedeno srovnání výše tržeb pUi plné 

plodnosti zahrady. Zbývající prognózy tržeb jsou uvedeny v pUíloze číslo Ň. této práce. 

Tabulka č. 28: Tržby pro 1. rok podnikání společnosti Malinový ráj, s. r. o., variantní odhady 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

MEsíc 
Produkt 

s doprovodn
ou službou 

Tržby za 
mEsíc v 

Kč 

Celkem za mEsíc v Kč Zákazníci/mEsíc  

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Pesimistick
á varianta 

RV OV PV 

KvEten 

SamosbEr 167 Kč 

1ň 745 Kč Ň0 61Ř Kč 6 Ř7ň Kč 

2 3 1 

Jarní 
Bedýnky 

11 4ň4 Kč 33 49 16 

Prodej ze 
dvora 

Ň 144 Kč 20 30 10 

Červen 

SamosbEr Ň7Ř Kč 

ŇŇ ř0Ř Kč ň4 ň6ň Kč 11 454 Kč 

3 5 2 

Jarní 
Bedýnky 

1ř 057 Kč 54 82 27 

Prodej ze 
dvora 

ň 57ň Kč 25 38 13 

Červenec 

SamosbEr 500 Kč 

41 Ňň5 Kč 61 Ř5ň Kč Ň0 61Ř Kč 

4 6 2 

Letní 
Bedýnky 

ň4 ň0ň Kč 98 147 49 

Prodej ze 
dvora 

6 4ňŇ Kč 38 57 19 

Srpen 

SamosbEr ň15 Kč 

Ň5 ř6ň Kč ňŘ ř44 Kč 1Ň řŘ1 Kč 

3 5 2 

Letní 
bedýnky 

Ň1 5řŘ Kč 62 93 31 

Prodej ze 
dvora 

4 050 Kč 26 39 13 

ZáUí 

SamosbEr ňŘř Kč 

ňŇ 07Ň Kč 4Ř 10Ř Kč 16 0ň6 Kč 

3 5 2 

Podzimní 
bedýnky 

Ň6 6Ř0 Kč 76 114 38 

Prodej ze 
dvora 

5 00ň Kč 32 48 16 

Tíjen 

SamosbEr Ň04 Kč 

16 7řř Kč Ň5 1řř Kč Ř 400 Kč 

2 3 1 

Podzimní 
bedýnky 

1ň ř75 Kč 40 60 20 

Prodej ze 
dvora 

Ň 6Ň0 Kč 18 27 9 

CELKEM tržba v 1. roce podnikání 152 722 Kč 229 083 Kč 76 361 Kč 539 808 269 
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Tabulka č. 29: Tržby pro 5. rok podnikání společnosti Malinový ráj, s. r. o., variantní odhady 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

MEsíc 

Produkt 
s doprovod

nou 
službou 

Tržby za 
mEsíc v Kč 

Celkem za mEsíc v Kč Zákazníci/mEsíc  

Realistická 
varianta 

Optimistic
ká varianta 

Pesimistick
á varianta 

RV OV PV 

KvEten 

SamosbEr 6 ř0Ň Kč 

56 451 Kč Ř4 676 Kč ŇŘ ŇŇ5 Kč 

9 14 5 

Jarní 
Bedýnky 

4ň 161 Kč 123 185 62 

Prodej ze 
dvora 

6 ňŘŘ Kč 25 38 13 

Červen 

SamosbEr 7 66Ř Kč 

6Ň 7Ňň Kč ř4 0Ř5 Kč ň1 ň6Ň Kč 

3 5 2 

Jarní 
Bedýnky 

47 ř57 Kč 137 206 69 

Prodej ze 
dvora 

7 0řŘ Kč 25 38 13 

Červenec 

SamosbEr ň0 674 Kč 

250 ŘřŇ Kč ň76 ňňř Kč 1Ň5 446 Kč 

25 38 13 

Letní 
Bedýnky 

1ř1 ŘŇŘ Kč 548 822 274 

Prodej ze 
dvora 

ŇŘ ňř1 Kč 38 57 19 

Srpen 

SamosbEr 1ň 0ň6 Kč 

106 6Ňř Kč 15ř ř44 Kč 5ň ň15 Kč 

25 38 13 

Letní 
bedýnky 

Ř1 5Ň7 Kč 233 349 116 

Prodej ze 
dvora 

1Ň 066 Kč 26 39 13 

ZáUí 

SamosbEr 1Ň Ň70 Kč 

100 ň57 Kč 150 5ň5 Kč 50 17Ř Kč 

10 15 5 

Podzimní 
bedýnky 

76 7ň1 Kč 219 329 110 

Prodej ze 
dvora 

11 ň56 Kč 20 30 10 

Tíjen 

SamosbEr 6 1ň5 Kč 

50 17Ř Kč 75 Ň6Ř Kč Ň5 0Řř Kč 

15 23 8 

Podzimní 
bedýnky 

ňŘ ň66 Kč 110 164 55 

Prodej ze 
dvora 

5 67Ř Kč 30 45 15 

CELKEM tržba v 5. roce podnikání 627 231 Kč ř40 Ř47 Kč 313 616 Kč 1 621 2 432 811 

 Propagace 3.2.5

Nejd]ležitEjším krokem je stanovení klíčového cíle, kterého má být dosaženo, jako je 

napUíklad zlepšení brand.  

Sociální sí[ - Facebook 

Tento cíl by mEl splOovat atributy SMůRT. Specifický Ězvýšit mEsíční návštEvnost), 

MEUitelný Ěo 50%, z X na Yě, ůkceptovaný Ěodsouhlasený zúčastnEnými stranamiě, 
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Realistický ĚNEco co se dá dosáhnoutě, ČasovE ohraničený Ědo Ňř. bUezna 2019). Cíle 

propagace jsou zároveO aktuálními marketingovými cíli. 

Cíle podniku v oblasti marketingové propagace podle SMůRT:  

 Zvýšení mEsíční návštEvnosti sociální stránky o 50% z 1 000 na 1 500 views do 

Ňř. bUezna Ň01ř. 

 PUilákat zákazníky, kteUí udElají tržby min. Ň 000 Kč za nejbližších ř0 dní. 

 Dosáhnout tisíc fanoušk] stránky do 5. dubna Ň016. 

D]ležité je vytvoUení plánu obsahu. Zacílení na skupinu, r]znorodý obsah Ěvidea, akce, 

produktyě. PUedevším se podnik hodlá zamEUit na videa, která jsou sdílenEjší více než 

texty s odkazy na videa.  

Je plánováno podporovat další značky, potažmo budovat partnerství, a to se značkami, 

které budou mít stejnou nebo podobnE smysluplnou vizi podniku o sociální 

odpovEdnosti, jako má navrhovaný subjekt. VytvoUení redakčního kalendáUe na 1 až ň 

mEsíce spolu s plánem pUíspEvk] Ěkomunikace + support + akce a novinkyě je klíčové. 

Ze strany subjektu bude vedena snaha o vyzívání uživatel] k nEjaké akci Ěpokládání 

soutEžních otázek, jako napUíklad: „Které bobuloviny, z níže uvedených, p]sobí proti 

anémii, podporují ostrost vidEní, podporují mozkové funkce?“ Za A = malina za B = 

rakytník. 

TEmito soutEžními otázky je možné zvýšit interakci pUíspEvk]. Použití relevantních 

obrázku pro sdílení, je samozUejmostí, ty které mají míru prokliku o ř4 % vyšší nežli 

nerelevantní obrázky. 

Tabulka č. 30: Vyčíslené náklady na propagaci v rámci sociální sítE  
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

Čas strávený prací na facebook stránku 10hodin/mEsíc  

Náklady na správu FB nebo na externího 

pracovníka 

1 Ř14,5 Kč ĚGrafika, komentáUe, správy, 

copywriting, analytik) 

Náklady na Facebook ůds 1 000 Kč 

Celkem 10 hodin interní práce 2 814,5 Kč 
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Do budoucna je v zájmu podniku vybudování webových stránek spolu s určitým 

objednávkovým formuláUem nebo i e shopem. To bude v pUíštích letech záviset, na 

strategickém posouzení podniku, která z daných alternativ bude zvolena. Zjednoduší to 

pUedevším proces objednávky. Níže jsou uvedeny stručné informace a oblasti, které je 

možné v rámci webových stránek mEUit a analyzovat. 

 Statistiky 

Dosah pUíspEvku: Ň000 lidí Ěpokud je to SMART cílem) 

Noví fanoušci: 50 (pokud je to SMůRT cílem) 

NávštEvnost webu: Ň00 lidí 

Konverzní pomEr webu: 3%. V Google Analytics je zjistitelný konverzní pomEr 

webu/e-shopu. Díky správnému nastavení Google Analytics je možné mEUit pUímo 

výnosy ze zdroje Facebook.  

Hodnota konverze nebo hodnota pr]mErné objednávky: 2 54ň Kč/ 100€ 

 Výnosy 

Noví sledující na FB: = 50                Noví zákazníci: Ň00 x 0.0ň = 6 Zákazník] 

Tržby webu: 200 x 0.03 x 100 = 15 Ň5Ř Kč/ 600€ ĚV pUípadE e-shopu je možné získat 

pUesné čísloě 

Periodikum Holešovsko 

Regionální mEsíčník Holešovsko vydává mEsto Holešov. Vychází jednou za mEsíc vždy 

okolo Ň0. dne mEsíce v pr]mErném nákladu 6 000 výtisk]. Distribuce do každé 

domácnosti v HolešovE. Základní ceny inzerce pUi zveUejnEní v tištEném Holešovsku: 1 

strana: 7 000 Kč, ½ strany: 4 500 Kč a  ¼ strany: Ň 500 Kč. Sleva pro 1ň a více 

opakování - Ň0 % sleva na jedno vydání (66). 
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PUehled vybraných propagačních akcí 

ZáUí – mEsíc biopotravin a ekologického zemEdElství. Tradiční informační akce v 

mEsíci záUí zamEUená na osvEtu a vzdElávání v oblasti ekologického zemEdElství a 

biopotravin.  

ůkce se pravidelnE zúčastOují desítky aktér] z Uad nevládních organizací, ekologických 

zemEdElc], výrobc] a prodejc] biopotravin. ůkci koordinuje MZe a je zatím nejvEtší 

informační aktivitou ministerstva ve vztahu k biopotravinám. Cílem je pUedevším 

prezentovat konkrétní akce, na kterých se spotUebitelé mohou seznámit s ekologickými 

farmáUi a výrobci biopotravin a ochutnat jejich produkty (37).  

SoutEž Česká biopotravina 

SoutEž „Česká biopotravina“ je pravidelnE vyhlašována již od roku Ň00Ň a poUádá ji 

PRO-BIO Svaz ekologických zemEdElc]. SoutEž byla poUádána pod záštitou ministra 

zemEdElství Mariana Jurečky a ústUedního Ueditele SZPI Martina Klanici. O prestižní 

titul Česká biopotravina se každoročnE uchází desítky českých biopotravin. SoutEž 

probíhá ve čtyUech kategoriích – Biopotraviny živočišného p]vodu, Biopotraviny 

rostlinného p]vodu, Biovýrobky pro gastronomii, pochutiny a ostatní Ěň7). 

Communication (komunikace) 

Podnik má v úmyslu se prezentovat online reklamou na sociální síti, dále reklamou 

v místním tisku a účasti na pravidelnE konaných akcích v okolí. PotUebné informace – 

pUedstavení společnosti, prodejní dobu, umístEní prodejny i samotné provozovny a 

kontakty, popis nabízených produkt] s cenou, pUípadné akční nabídky budou uvedeny 

na stránkách a budou pravidelnE aktualizovány. Na sociální síti Facebook je možné 

okamžité sdílení fotek, videí, komentáU] a pUedevším tedy rychlé sdElení informací 

sledujícím uživatel]m. Klíčové segmenty pro navrhovaný podnik tyto typy sociálních 

sítí ve vysoké míUe využívají. 
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 Technicko-technologický plán 3.3

Orientační rozpis plánovaných prací, na které je dobré si vyhradit čas v r]zných 

obdobích roku.   

PUedjaUí a jaro 201ř 

Výsadby dUevin které pUed koncem vegetačního klidu m]žete ještE zakoupit spící Ěbez 

listí, s holými koUenyě, užívejte si snadné kopání dEr a výkop] v rozmrzlé p]dE, je 

ideální čas na mulčování slámou, je nutno umístit ochrany ke stromk]m dUíve než se 

zvEU vrhne na pupeny a k]ru plnou jarní mízy, m]žete vytváUet nové záhony, v bUeznu 

začínají výsevy zeleniny, bagry mohou dElat terénní úpravy které stihnou bEhem jara 

zar]st a p]da se po nich dobUe zahojí, snadné vrtání dEr pro k]ly a holá p]da pro snadné 

rozvinování pletiva vybízí k oplocování pozemk], výbEh] a školek. 

Jaro a pozdní jaro 201ř  

Začátek sklízení zelenin a bobulovin, první kosení, mulčování, výsadby trvalek, 

budování pUístUešk], r]zných prvk] a staveb. 

Časné léto 2019 

Sklízení plodin a bylinek, kosení, hrabání, mulčování pokosenou trávou, v pUípadE 

sucha zavlažování záhon]. 

Pozdní léto a začátek podzimu 201ř  

SkliznE, zpracovávání a uskladOování úrody, opakované kosení, hrabání, mulčování tím 

co se shrabe kolem dUevin, budování, pUíprava dUeva na zimu, setkávání u ohýnk]. 

Pozdní podzim 2018 - 2019  

P]da opEt zmEkla pro kopání, v Uíjnu začátek podzimní výsadby dUevin Ěživé ploty, 

ovocné stromyě, instalují se ochrany proti okusu, oplocování, sklizeO a zpracovávání 

pozdní úrody, kosení, hrabání, dokončování staveb, zazimování, úklid náUadí a stroj], 

pUípadné zamulčování záhon] na zimu. 
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Zima 2018 - 2019  

V bezmrazém období pokračuje sázení prostokoUenných dUevin, doplOování zbývajících 

ochran, kácení a Uezání, odbEr dUevitých Uízk] a roub] v bezmrazých dnech, odklízení 

snEhu, čtení, hledání informací, ideální čas chodit na kurzy a semináUe, pUíprava plán] 

na pUíští sezónu, odpočinek u kamen. 

Plán Uízení subdodávek obal] 

DUevEné obaly se vyznačují vysokou stabilitou, což zajiš[uje optimální podmínky pro 

pUepravu zboží a brání jejich poškození.  

Tabulka č. 31: Plánované množství subdodávek obal] pro první rok činnosti  
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

MEsíc Produkt Množství 

KvEten Loubkové koše/ Sí[ovky 50 ks 

Červen Loubkové koše/ Sí[ovky 100 ks 

Červenec Loubkové koše /Sí[ovky 150 ks 

Srpen Loubkové koše /Sí[ovky 150 ks 

ZáUí Loubkové koše/ Sí[ovky 100 ks 

Tíjen Loubkové koše /Sí[ovky 50 ks 

Celkem za sezónu 2019  600 ks 

 

Jedná se o určitý podproces, kdy jeho vstupem je zpracovaný plán subdodávek a výstup 

pak tvoUí dohody a kontrakty na nákup a subdodávky. Veškeré subdodávky jsou 

zajištEny v rámci rodinného podniku, který šije ekologické rozložitelné sí[ovky a 

zároveO produkuje pletené loubkové koše. Zboží bude v podniku možno zakoupit, s tím, 

že se bude jednat o zboží v tzv. „komisi“ a na toto zboží se nebude vztahovat žádná 

marže ze strany podniku. Jak již výše v textu uvedeno, podnik usiluje a bezobalový 

nákup i díky možnosti nákupu do vlastních nádob/ bedýnek. 

 

 

 



105 

 

Tabulka č. 32: Plánovaný rozpočet náklad] na celkovou sadbu  
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  SADBA       

Název položky 
Cena za 1 

ks  
Množství v ks Celková 

cena 
Jedlý kaštan Ěvelikost 160 - 180 cm) 400 Kč   2 Ř00 Kč 
Grávštýnské červené jednoletý špičák Ěcca 
1m) 

1Ň0 Kč 
 

2 Ň40 Kč 

Panenské české 1Ň0 Kč   2 Ň40 Kč 

Sudetská reneta 1Ň0 Kč 
 

1 1Ň0 Kč 

Jadernička moravská čtvrtkmen 1Ř0 Kč   1 1Ř0 Kč 

Clappova máslovka 140 Kč 
 

2 ŇŘ0 Kč 

Muškatelka letní 140 Kč   2 ŇŘ0 Kč 

Trevouská 170 Kč 
 

1 170 Kč 

Madame Verté 1ř0 Kč   1 1ř0 Kč 

Moruše bílá ´Marianna´ 400 Kč 
 

1 400 Kč 

Moruše černá ´Mora Grosa´ 400 Kč   1 400 Kč 

Muchovník velkokvEtý "Prince William" 115 Kč 
 

2 Ňň0 Kč 

TUešeO- Karešova 1ř0 Kč   2 ňŘ0 Kč 

Kaštánka ŇŇ0 Kč 
 

2 440 Kč 

ůrónie – černý jeUáb roubovaný zákrsek 1Ř0 Kč   54 ř 7Ň0 Kč 

Ostružina beztrnná ´Čačanská beztrnná´® 50 Kč 
 

63 ň 150 Kč 

Maliník ´Tulameen´ 16 Kč   4 142 66 Ň7Ň Kč 
Rakytník Uešetlákovitý Samice Baltik, 
Krasavica 

ř5 Kč 
 

15 1 4Ň5 Kč 

Opylovač-samčí ř5 Kč   7 665 Kč 

Zimolez kamčatský Bakcarskaja ř5 Kč 
 

6 570 Kč 

Zimolez kamčatský ůmur ®  115 Kč   6 6ř0 Kč 

ůngrešt ůlan ® 1Ň0 Kč 
 

8 ř60 Kč 

ůngrešt Prima ® 1Ň0 Kč   6 7Ň0 Kč 

CELKEM ŘŘ 522 Kč 
 

 

Pro sklizeO a prodej je vyčlenEn zejména do mEsíc] kvEten až Uíjen, kdy dozrává vEtšina 

ovoce a zeleniny. Rok Ň01ř má Ň50 pracovních dní. Z d]vodu plného využití doby 

dozrávání zeleniny a nEkterých druh] ovoce otevUe své brány společnost k Ň0. ň. Ň01ř a 

samotná sezóna bude zahájena v kvEtnu Ň01ř. 
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Tabulka č. 33: Plánovaný rozpočet náklad] na celkovou spotUebu osiv 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 OSIVO 
   

Název položky Cena/balení Množství semen v 
balení 

Počet 
balení 

Celková 
cena 

Špenát – Butterflay 55 Kč 200 8 41ň Kč 

Mrkev Rolanka 60 Kč 350 5 ňŇ1 Kč 

Tedkvička setá Rudi 55 Kč 300 6 ňň0 Kč 
Cibule zimní, sečka - Kroll 55 Kč 40 16 Řř4 Kč 
Fenykl obecný 17 Kč 30 20 ň40 Kč 
Tepa  ň1 Kč 50 25 775 Kč 
TuUín 10 Kč 700 2 1ř Kč 

Lilek 16 Kč 60 3 5ň Kč 

Pastinák setý 17 Kč 200 5 Ř5 Kč 

Hokaido Ň00 Kč 100 1 Ň00 Kč 

Cuketa 16 Kč 100 2 Ň4 Kč 

Kedluben 15 Kč 50 20 ň00 Kč 

Patizon ňŘ Kč 5 24 ř1Ň Kč 
Pórek 17 Kč 200 5 77 Kč 
MochynE 40 Kč 10 15 600 Kč 
KUen 40 Kč 10 10 400 Kč 
KukuUice 17 Kč 17 44 750 Kč 

CELKEM       6 4ř2 Kč 
 

Pro další roky činnosti má nákup a spotUeba nakupovaných osiv klesající tendenci 

z d]vodu samozásobitelství osivy z vlastní produkce. Koeficient reprodukce semen byl 

pro jednotlivé roky stanoven dle odborné literatury týkající se permakultur a 

ekologických rodových statk] (68). Skladba sortimentu osiv a sadby vzešla rovnEž 

z výstup] provedeného výzkumu. 
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Tabulka č. 34:Propočet celkových výnos] ze zeleniny na dané ploše 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Název 
položky 

m2
 

ks/1

m2 

ks 

celkem 

cena 

Kč/kg 

výnos 
kg/m2 

výnos Ěze 
dvora) 

výnos 
ĚsamosbErě 

výnos 
Ěbedýnkyě 

Špenát – 

Butterflay 

30 50 1 500 200 3 1Ř 000 Kč 1Ň 600 Kč Ň1 600 Kč 

Mrkev 

Rolanka 

25 75 1 875 25 3 1 56ň Kč 1 0ř4 Kč 1 Ř75 Kč 

Tedkvička 

setá Rudi 

20 90 1 800 40 1 Ř00 Kč 560 Kč ř60 Kč 

Cibule 

zimní 

26 25 650 23 1 41ř Kč Ňřň Kč 50Ň Kč 

Fenykl 

obecný 

50 12 600 65 2 6 500 Kč 4 550 Kč 7 Ř00 Kč 

Tepa  25 50 1 250 30 5 ň ň75 Kč Ň ň6ň Kč 4 050 Kč 

TuUín 50 26 1 300 50 2 ň 750 Kč Ň 6Ň5 Kč 4 500 Kč 

Lilek 100 2 200 40 2 7 Ň00 Kč 5 040 Kč Ř 640 Kč 

Pastinák 

setý 

50 20 1 000 39 2 ň ř00 Kč Ň 7ň0 Kč 4 6Ř0 Kč 

Hokaido 100 1 100 70 5 ň5 000 Kč Ň4 500 Kč 4Ň 000 Kč 

Cuketa 100 2 150 52 6 ň1 Ň00 Kč Ň1 Ř40 Kč ň7 440 Kč 

Kedluben 50 20 1 000 50 3 7 500 Kč 5 Ň50 Kč 9 000 Kč 

Patizon 30 4 120 36 3 ň Ň40 Kč Ň Ň6Ř Kč ň ŘŘŘ Kč 

Pórek 100 9 900 80 3 Ň4 000 Kč 16 Ř00 Kč ŇŘ Ř00 Kč 

MochynE 25 6 150 250 0 1 Ň50 Kč Ř75 Kč 1 500 Kč 

KUen 10 10 100 80 4 ň Ň00 Kč Ň Ň40 Kč ň Ř40 Kč 

KukuUice 30 25 750 40 4 4 Ř00 Kč ň ň60 Kč 5 760 Kč 

CELKEM 821  155 6ř6 Kč 10Ř řŘ7 Kč 186 Ř35 Kč 

Skladování 

Neodebrané bedýnky, sklízené ovoce a zelenina ĚpUichystané pro odbEr druhý deně 

pUípadnE další suroviny jsou pak skladovány v osobních prostorech rodinného domu 

majitelky, s rozsáhlým podzemním sklepením. Pomocný materiál, bedýnky, sí[ovky ale 

také náUadí je skladován v prostorné maringotce, která je umístEna na daném pozemku. 
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Tabulka č. 35: Propočet výnosnosti ovoce v plné plodnosti strom] a keU]  
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Název položky cena Kč/kg výnos kg/strom 
výnos celkem 5. 

rok ĚKčě 

Jedlý kaštan Ěvelikost 160 - 180 cm) 35 200 14 000 

Grávštýnské červené jednoletý špičák Ěcca 1mě 40 300 24 000 

Panenské české 40 300 24 000 

Sudetská reneta 40 300 12 000 

Jadernička moravská čtvrtkmen 40 300 12 000 

Clappova máslovka 55 300 33 000 

Muškatelka letní 50 100 10 000 

Trevouská 50 200 10 000 

Madame Verté 35 200 7000 

Moruše bílá ´Marianna´ 120 50 6000 

Moruše černá ´Mora Grosa´ 100 50 5000 

Muchovník velkokvEtý "Prince William" 100 30 6000 

TUešeO- Karešova 50 200 20000 

Kaštánka 50 100 10000 

ůrónie – černý jeUáb roubovaný zákrsek 150 2 16200 

Ostružina beztrnná ´Čačanská beztrnná´® 60 0,5 1890 

Maliník ´Tulameen´ 90 0,5 186390 

Rakytník Uešetlákovitý Samice Baltik, 

Krasavica 

120 2 3600 

Opylovač-samčí 120  0 0 

Zimolez kamčatský Bakcarskaja 60 5 1800 

Zimolez kamčatský ůmur ®  60 5 1800 

ůngrešt ůlan ® 50 0,8 320 

ůngrešt Prima ® 50 0,8 240 

CELKEM   405 240 Kč 

 Organizační plán 3.4

Organizační struktura subjektu je jednoduchá, tvoUí ji jeden človEk a v období plné 

sezóny brigádníci, jejichž počet se v pr]bEhu let bude mEnit. Po dobu ň let není 

pUedpoklad náboru brigádník], z d]vodu nízké úrody. Ovocné stromy a keUe jsou 

schopny plodit minimálnE ve stáUí ň let. Navrhované podnikání plánuje užívat 

standardní produkty MS Office, což pUedstavuje MS Excel, MS Word a Outlook.  
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Kompetence: Majitelka a vedoucí provozovny – Jednání s dodavateli, zákazníky, 

dohody o outsourcingu, celkové finanční plánování a zároveO zajištEní marketingové 

oblasti začínajícího podniku. Také kontrola dodaného zboží, inventarizace zásob, 

ocenEní zboží dle daného zadání. Prodej a komunikace se zákazníky ale také základní 

práce na farmE.   

Poslední zmínEné kompetence bude mít postupem času na starosti loajální brigádník pro 

letitou spolupráci. 

 OdmEOování 3.4.1

V tabulce níže jsou vyčísleny plánované náklady na mzdy. První ň roky činnosti není 

brán v úvahu pUíjem nového zamEstnance/ brigádníka. Tento brigádník má pak 

podepsáno prohlášení poplatníka u navrhovaného podniku. Brigádník na DPP 

s hodinovou hrubou mzdou 50 Kč odpracuje 1Ň0 hodin ročnE pod dobu 5 až 6 mEsíc] 

bEhem sezóny. Brigádník musí podstoupit školení v rámci hygienických pUedpis]. 

Tabulka č. 36: Mzdy 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Pracovník Super 

hrubá mzda 

Hrubá 
mzda 

Čistá 
mzda 

Celkové 
mzdové 

náklady 

Celkové roční 
mzdové 

náklady 

Majitelka, vedoucí  16 Ř00 Kč 1Ň 500 Kč 10 675 Kč 16 Ř00 Kč Ň01 600 Kč 

Brigádník DPP Ěň. rokě - 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

CELKEM (3. rok)        22 Ř00 Kč  207 600 Kč 

Tabulka č. 37: Počet odpracovaných hodin 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Pracovní pozice Počet zamEstnanc] Celkem týdnE Ěhodě Celkem mEsíčnE Ěhodě 

Majitelka, vedoucí prodejny 1 40 160 

Brigádník Ěň. rok) 1 5 20 

Celkem (3. rok)   180 

 Finanční plán 3.5

Finanční plán v této práci zahrnuje rozvahy ĚrovnEž i VZZě pro 5. let činnosti podniku, 

jeho plánované náklady, plánovaný zakladatelský rozpočet, kalkulace pUímých/ 



110 

 

nepUímých náklad], analýzu finančních ukazatel] a CF. V práci je také vyčíslen bod 

zvratu pro systém bedýnek, u kterých bude první ň roky ziskovost zásadní pro další 

činnost podniku. 

 Rozvaha 3.5.1

Jedná se o jeden z primárních výstup] finančního plánu. PUedkládá majiteli a nejen 

jemu, vErný obraz o daných entitách. Rozvaha tohoto plánovaného podniku dává 

statický pohled o stavu podniku. Následující tabulka ilustruje soupis majetku 

v penEžním vyjádUení k zahájení 1. roku činnosti. Rozvahy pro další roky činnosti jsou 

pak uvedeny v pUíloze číslo ň. této práce. 

Tabulka č. 38: Zahajovací rozvaha ve zkráceném rozsahu pro Malinový ráj, s.r.o. 
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

AKTIVA Stav ĚKčě 

AKTIVA CELKEM 400 000  

Pohledávka za upsaný základní kapitál 0 

Stálá aktiva 191 850 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 191 850 

Dlouhodobý drobný majetek 0 

ObEžná aktiva 208 150 

Zásoby 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 

Krátkodobý finanční majetek 208 150 

Ostatní aktiva 0 

PASIVA Stav ĚKčě 

PASIVA CELKEM 400 000 

Vlastní kapitál 400 000 

Základní kapitál 200 000 

Kapitálové fondy 200 000 

Cizí zdroje 0 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 0 

Ostatní pasiva 0 
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 Plánované náklady pUi založení společnosti 3.5.2

Od 1. 1. 2016 jsou ostatní zUizovací náklady zrušeny a všechny zUizovací výdaje se 

účtují pUímo do náklad]. Jde napUíklad o náklady pUi sepsání zakladatelské listiny u 

notáUe, poplatek za ohlášení živnosti atd. další výdaje jsou už uvedeny pUímo v tabulce 

níže.  

Tabulka č. 39: Náklady na založení společnosti, ceny včetnE DPH 21 %  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Náklady na založení společnosti 
Úkon Částka  
Sepsání zakladatelské listiny u notáUe a návrh na 1. zápis do OR 4 000 Kč 

OvEUení podpis] a listin Ň00 Kč 

Výpis z rejstUíku trest] 1ň0 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí 1ň0 Kč 

Výpis z živnostenského rejstUíku 1 000 Kč 

Výpis z obchodního rejstUíku 1ň0 Kč 

Zápis do evidence zemEdElského podnikatele 1 000 Kč 

CELKEM 6 5ř0 Kč 
 

Do prodejny/ provozovny je nutné nakoupit zbývající vybavení. Seznam poUízených 

vEcí je uveden v tabulce níže. 

Tabulka č. 40: Náklady na vybavení provozovny  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Název položky Cena za 1 ks Množství v ks Celková cena 
Registrační pokladna 5 480 Kč 1 5 4Ř0 Kč 

Etiketovací kleštE Ř00 Kč 1 Ř00 Kč 

Cenové kotouče 500 etiket 10 Kč 3 ň0 Kč 

Pletivo (m) Ň1 Kč 500 10 500 Kč 

DUevEné sloupky Ěplot, Uádky malině 45 Kč 1650 74 Ň50 Kč 

Pomocný vázací materiál Ědrát, dUevoě ň 600 Kč 1 ň 600 Kč 

Stavební Uezivo Ěbrána, posezeníě Ň 500 Kč 1 Ň 500 Kč 

Projekt včetnE vyUízení povolení na studnu 6 000 Kč 1 6 000 Kč 

Realizace studny 15 000 Kč 1 15 000 Kč 

CELKEM 11Ř 160 Kč 
 

Níže jsou vyčísleny mEsíční a roční náklady pro první rok činnosti, tedy na chod 

provozovny podniku a sociálních stránek. Je plánováno zUízení bankovního účtu u 
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společnosti Fio banka. BEžný účet zdarma bez podmínek. Produkt je vybrán na základE 

spokojenosti a zkušenosti s osobním účtem majitelky.  

Tabulka č. 41: Plánovaný rozpočet provozních náklad] pro podnik Malinový ráj, s.r.o.  
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Provozní náklady 

Položka MEsíční náklady  Roční náklady 

Telefon 500 Kč 6 000 Kč 

ZemEdElské pojištEní GENERůLI 1ŇŘ Kč 1 5ň6 Kč 

Správa sociální sítE + reklama 2 Ř15 Kč ňň 774 Kč 

Pohonné hmoty 1 000 Kč 1Ň 000 Kč 

DaO z nemovitosti Řř Kč 1 07ň Kč 

Odpisy 
 

20 000 Kč 

CELKEM 4 532 Kč 54 3Ř3 Kč 

 

 Plánovaný zakladatelský rozpočet 3.5.3

Mimo náklady související se založením je potUeba ještE zajistit vybavení do 

provozovny. Rozpočet je hodnotovým vyjádUením plánu. Pro automobil Ford TRANSIT 

jsou vypočteny odpisy, pro 1. rok je část vstupní ceny uznatelným nákladem a to 

konkrétnE Ň0 000 Kč. Za 2. rok pak 32 000 Kč, ň. rok je to Ň4 000 Kč, 4. rok se jedná o 

částku 16 000 Kč a poslední odpisový rok je to Ř 000 Kč. 

Tabulka č. 42: Seznam vybavení vloženého do podniku  

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Položka Částka  
Ford transit 100 000 Kč 

Malotraktor TZ4K14 Ň0 000 Kč 

Zahradní náUadí a nástroje 5 000 Kč 

Multifunkční tiskárna 5 000 Kč 

Notebook 15 000 Kč 

Mobilní telefon Ň 000 Kč 

CELKEM 147 000 Kč 
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 Zdroje financování 3.5.4

Finanční zdroje pro potUeby plánovaného podnikání jsou z celé části pokryty vlastními 

zdroji. Majitelka do podniku má v plánu vložit svých 400 000 Kč úspor. Jediným 

vkladem je tedy vklad majitelky společnosti, který jako soukromý kapitál vstupuje do 

základního kapitálu společnosti, a to v celkové výši 400 000 Kč. 

Zakládání zcela nové společnosti a navíc absence zkušeností s podnikáním jako 

takovým, sebou pUináší pravdEpodobnost neúspEchu pUi žádání úvEru pro podnik u 

banky. Z tEchto d]vod] je pro společnost nejjednodušší a také nejvýhodnEjší 

financování podnikatelského plánu z vlastních zdroj]. 

Ztrátovost v prvních letech je zp]sobena vysokými investičními náklady a nízkými 

tržbami, ty jsou zase zapUíčinEny nízkou úrodou v prvních letech od sadby. Čerpání a 

využití dotací, nebylo pro účely této práce bráno v úvahu. ů to už z d]vodu samotné 

rozsáhlé problematiky dotací a faktu, že sazby jsou vztahovány na celkovou výmEru 

minimálnE 1 ha, a této výmEry navrhovaný podnik pUíštích 5 let zUejmE dosahovat 

nebude. VýmEra pozemku tohoto podniku je necelých 10 000 m2. Pozemek necelý 

hektar z d]vodu pUehrazení pozemku cyklostezkou. NicménE je zUejmé, viz obrázek 

číslo Ň0, že v pUípadE poskytnutí dotace na Ekologického zemEdElce bude finanční tok 

kladný. Níže je orientačnE uvedeno srovnání jednotlivých plateb na hektar v EZ. Výše 

plateb byla stanovena opEt fixnE v EUR na celé období let Ň014–2020 (resp. 2015–

2020) a konkrétní výše platby v Kč se pak každoročnE liší v závislosti na uplatnEném 

smEnném kurzu. V roce Ň016 činil smEnný kurz Ň7,0Ňň Kč/EUR (37). 

Dotace pUipadající ekologickému zemEdElství jsou vždy vyšší než dotace na podniky v 

režimu konvenčního zemEdElství. Z národního rozpočtu je financována také činnost 

nevládních neziskových organizací ĚNNOě zamEUených na podporu rozvoje 

ekologického zemEdElství a produkce biopotravin (37). 
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Obrázek č. 17: Srovnání výše plateb na hektar v EZ dle PRV 2014–2020 a PRV 2007–2013 

(Zdroj: 37) 

Cílem operace je podpoUit zahájení aktivního podnikání mladých zemEdElc] Ěv 

živočišné a rostlinné výrobEě v zemEdElských podnicích prostUednictvím podpory 

realizace podnikatelského plánu. Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 

Ň4 mEsíc] pUed podáním Žádosti o dotaci evidován jako zemEdElský podnikatel. 

 Kalkulace pUímých a nepUímých náklad] 3.5.5

Kalkulace pUímých náklad] vyčíslují materiálovou spotUebu osiv jednotlivých druh] 

namixované zeleniny a dalších položek. 

Tabulka č. 43: Kalkulace jednotlivé bedýnky  
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

PUímé / nepUímé náklady ĚKčě 1 bedýnka Ě2-3 kg) 

Mix zeleniny pUípadnE ovoce  50 Kč 

SpotUeba osiva 15 Kč 

Práce v rozsahu okopávání, plení a balení 50 Kč 

Vratný obal Ěsí[ovka, bedýnka, loubkový košě 50 Kč 

Štítek / etiketa 14 Kč 

Úplné vlastní náklady 17ř Kč 

Marže 180 % ňŇ1 Kč 

Cena bez DPH 500 Kč 

Cena CELKEM (15%) 575 Kč 
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Tabulka č. 44: Sestavená kalkulace pro celosezónní program bedýnek  
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

PUímé / nepUímé náklady ĚKčě Velká bedýnka 12 
odbEr] (11- 13 kg) 

Malá bedýnka 12 
odbEr] (6-7 kg) 

Mix zeleniny pUípadnE ovoce  1 874 Kč řŘ0 Kč 

SpotUeba osiva Ň6,ř1 Kč 10 Kč 

Zelené hnojení 100 Kč 50 Kč 

SpotUeba pomocného materiálu, hygienické prostUedky ň0 Kč ň0 Kč 

Práce v rozsahu okopávání, plení a balení 400 Kč ň00 Kč 

Odbytové náklady 114 Kč 110 Kč 

Vratný obal Ěsí[ovka, bedýnka, loubkový košě 100 Kč 100 Kč 

Štítek / etiketa 14 Kč 10 Kč 

Úplné vlastní náklady 2 544,ř1 Kč 1 4Ř0 Kč 

Marže 65 % 1 654 Kč 962 Kč 

Cena bez DPH 4 1řř,ř1 Kč 2 442 Kč 

Cena CELKEM (15%) 4 828,97 Kč 2 808 Kč 
 

 PravidelnE se opakující výdaje 3.5.6

Opakujícím výdajem je jistE oportunitní náklad vzhledem ke skutečnosti, že značná část 

pUípadných neodebraných bedýnek nebo již sklizených druh] zeleniny je skladována 

v osobních prostorách domu majitelky společnosti, který je nedaleko plánované 

zahrady. Majitelka má též k dispozici možnost využití rozsáhlého podzemního sklepení. 

Využitím daných prostor k pronájmu, je možné utržit Ň 500 Kč, nicménE prostory slouží 

k uskladnEní ovoce a zeleniny již existující zahrady ve vlastnictví majitelky a proto 

bude kalkulováno jen s polovinou tEchto implicitních náklad]. Náklady skladování tedy 

pUedstavují 1 Ň50 Kč. Prostory jsou opravdu rozsáhlé, a proto za celých sledovaných 5 

let činnosti podniku Malinový ráj, s.r.o. není bráno v úvahu rozšiUování skladovacích 

kapacit. 

 Výkaz zisku a ztrát 3.5.7

VZZ je predikován na dobu 5 let od samotného zahájení činnosti podniku. Ke konci 5. 

roku činnosti je plán, v pUípadE kladného výsledku hospodaUení finanční prostUedky 

znovu do podniku investovat v podobE nákupu dalšího pozemku. Provedené propočty 

jsou na základE současných sazeb daní a poplatk]. 
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Tabulka č. 45: Zpracovaný VZZ ve zkráceném rozsahu pro roky 201ř až 2023 Ědruhové členEníě 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 2019 2020 2021 2022 2023 

Tržby za prodej zboží         0 0 0 0 0  

Náklady vynaložené na prodej zboží 0  0   0 0 0  

Obchodní marže 0 0  0 0 0  

Výkony  0 0  0 0 0  

Tržby za prodej vlastních výrobk] a 

služeb 

152 722 159 483 318 175 400 677 627 231 

Výkonová spotUeba 171 914  58 278  56 980 56 331 56 331  

Osobní náklady 201 600  201 600  207 600 207 600 213 600  

Ostatní provozní výnosy 0  0  0 0 8 000  

Ostatní provozní náklady 21 535  32 000   24 000 16 000 0  

Provozní výsledek hospodaUení -242 327  -132 395 29 595 120 746 365 300  

Výnosy úrok] 0  0  0 0  0 

Náklady úrok] 0  0  0 0 0  

Ostatní finanční výnosy 1073 0  0 0 0  

Ostatní finanční náklady 0  0  0 0 0  

Finanční výsledek hospodaUení 1073 0  0 0 0  

DaO z pUíjmu za bEžnou činnost Ě1ř%ě 0  0  0 0 0 

Výsledek hospodaUení za bEžnou činnost  -241 254  -132 395 29 595 120 746 365 300  

MimoUádné výnosy                                         0  0  0 0 0  

MimoUádný výsledek hospodaUení  0  0  0 0 0  

Výsledek hospodaUení za účetní období -241 254  -132 395 29 595 120 746 365 300  

 

DaO z pUíjmu se díky vysoké ztrátE v prvním roce a jejím nakumulování v druhém roce 

nebude po dobu 5 let činnosti platit, to bude možné až po 5. roce činnosti, kdy dojde 

k umoUení dluhu. 

 Hodnocení ekonomické efektivnosti plánu - ůnalýza ukazatel] 3.5.8

Pro subjekt Malinový ráj, s. r. o. byly vybrány následující finanční ukazatele. Jedná se 

pUedevším o ukazatele rentability.  

ROE- PomErový ukazatel rentability vlastního kapitálu udává celkovou výnosnost 

vlastních zdroj]. Tabulka níže zobrazuje vývoj ROE podniku v jednotlivých letech 
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2019 – 2023. Ukazatel ROE společnosti Malinový ráj, s.r.o. dosahuje v roce 2022 

nejvyšší hodnoty a to díky vysokému hospodáUskému výsledku po zdanEní, který byl 

zapUíčinEn vysokými výkony a to nejvíce vyššími tržbami za prodej vlastních výrobk] a 

služeb. V tomto roce byl také vlastní kapitál společnosti nejnižší, proto byla rentabilita 

vlastního kapitálu nejvyšší.  

Tabulka č. 46: Rentabilita vlastního kapitálu 

ĚZdroj: Vlastní zpracování dle: 34) 

ROE - Rentabilita vlastního kapitálu – čistý zisk ĚEůTě/vlastní kapitál * 100 [%] 

Rok 2019   - 151,98 % Rok 2022   68,34 % 

Rok 2020   - 502,43 % Rok 2023   67,4 % 

Rok 2021         52,9 %  

 

ROA ukazuje, jak efektivnE je ve firmE vytváUen zisk bez ohledu na to, z jakých zdroj] 

je tento zisk tvoUen Ějestli se jedná o zdroje vlastní nebo cizíě. Rentabilita vlastního 

kapitálu je ovlivOována jednak výší zisku po zdanEní a jednak vývojem vlastního 

kapitálu. Zejména druhý zmínEný ukazatel činí pUi hodnocení v nEkterých pUípadech 

problémy. Pokud je jeho hodnota pUíliš nízká ĚROE pak nabývá extrémnE vysokých 

hodnot). 

Tabulka č. 47: Rentabilita aktiv 

ĚZdroj: Vlastní zpracování dle: 34) 

ROA - Rentabilita aktiv – zisk/celková aktiva * 100 [%] 

Rok 2019   - 125,75 % Rok 2022   68,34% 

Rok 2020   - 82,83 % Rok 2023    67,4 % 

Rok 2021     21,79 %  

 

Rentabilita tržeb poskytuje informaci o tom, jak velké výnosy je nutné ve firmE 

vytvoUit, aby bylo dosaženo 1,-Kč zisku. Nízké respektive záporné hodnoty rentabilit 

v prvních letech činnosti, jsou zp]sobeny nízkými hospodáUskými výsledky. Nízké 

hospodáUské výsledky jsou pak zapUíčinEny nulovou plodností strom] a dUevin 

v prvních letech od výsadby. V tabulce níže je vidEt r]st rentability tržeb v dalších 

letech. 

Rentabilita náklad] identifikuje, kolik Kč náklad] je nutné v podniku vynaložit, aby 

bylo dosaženo 1,-Kč zisku. 
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Tabulka č. 48: Rentabilita tržeb  
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle: 34) 

ROS - Rentabilita tržeb – zisk/tržby * 100 [%] 

Rok 2019   - 157 % Rok 2022   30,14 % 

Rok 2020   - 83,02 % Rok 2023   58,24 % 

Rok 2021     9,3 %  

Tabulka č. 49: Rentabilita náklad]  
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle: 34) 

ROC - Rentabilita náklad] – zisk/celkové náklady * 100 [%] 

Rok 2019   - 61,07 % Rok 2022   43,14 % 

Rok 2020   - 45,36 % Rok 2023  135,33 % 

Rok 2021     10,26 %  

 

Ukazatele zadluženosti 

V této diplomové práci a pro potUeby tohoto konkrétního podnikatelského plánu, resp. 

jeho finanční analýzy nebudou ukazatele zadluženosti uvažovány, jelikož podnik nemá 

v plánu čerpat žádný dlouhodobý ani krátkodobý úvEr. Ukazatele zadluženosti by tedy 

mEly nulovou vypovídající schopnost. Po uplynutí 5 let činnosti je v plánu rozšíUení 

osevních ploch nákupem pozemku, po tomto nákupu se zvEtší celková výmEra 

obdElávané p]dy a je tudíž možné zažádat o dotaci. 

 Cashflow 3.5.9

Vzhledem k riziku, které pojí pUípadný počáteční nedostatek pUílivu penEz pUi rozjezdu 

podniku je pro první rok činnosti vyhotoven plán CF dle jednotlivých mEsíc] v 

realistické variantE. Roční výkaz CF je zpracován na časový horizont dvou let, níže 

v tabulce pro 1. rok, v pUíloze č. 4 je uveden pUedpokládaný penEžní tok v 5. roce. 

V lednu roku 2019 vloží majitelka do podnikání 400 000 Kč úspor, díky čemuž nebude 

penEžní tok, tak záporný vzhledem k vysokým počátečním investicím do sadby, osiva, 

vybavenosti zahrady (projekce, instalace studny) a témEU nulové plodnosti ovocných 

dUevin. V následujících mEsících je tedy záporný, jelikož zde pUevyšují výdaje nad 

pUíjmy. U výsledku hospodaUení bez dotací je evidentní značná ztrátovost.  
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Tabulka č. 50: Výpočet CF pro 1 rok, společnost Malinový ráj, s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracováníě 

 

Graf č. 2: Grafická analýza penEžního toku společnosti v 1. roce činnosti Malinový ráj, s.r.o.  

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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DaO z pUíjmu pro právnické osoby 

Zákonem daná sazba danE z pUíjmu, tedy náklady podniku pak pUedstavují 1ř % 

z konečné hodnoty hospodáUského výsledku pUed zdanEním. 

 Bod zvratu 3.5.10

Bod zvratu je pro potUeby navrhovaného podnikání stanoven pro produkci a prodej 

zeleniny v rámci systému bedýnek, z d]vodu tUíleté absence plodnosti ovocných dUevin. 

Pro první rok jsou tedy pUedpokládány zisky pouze ze zeleniny a jejich prodej skrze 

systém bedýnek. Pouze u této služby je možné vyčíslení variabilních a fixních náklad]. 

Další tržby za poskytované služby a nabízené produkty jsou v prvních letech proto 

opomíjeny, stejnE jako náklady na nE. 

Tabulka č. 51: Hodnoty výpočtu bodu zvratu pro bedýnky jednotlivE  
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

MDSÍČNÍ BOD ZVRůTU bedýnek 1. rok 

 

Cena výrobku  500 Kč 

Náklad na výrobek  179 Kč 

Provozní náklady  4 532 Kč 

Bod zvratu – prodej  15 ks 

Bod zvratu – pUíjem  7 500 Kč 

 

Pro prodej bedýnek jednotlivc]m a nárazovE je nutné zajistit odbEr alespoO 15 ks 

Ěbedýnekě mEsíčnE a docílit tím tržeb minimálnE 7 500 Kč. Stav kdy zisk je roven 0. 
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Graf č. 3: ůnalýza bodu zvratu pro 1. rok podnikání  

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Tabulka č. 52: Data o cenE a nákladech k BZ a vypočtené hodnoty BZ 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

BOD ZVRATU pro celosezonní systém bedýnek 1. rok 

 

Cena výrobku  4 Ň00 Kč 

Náklad na výrobek  2 544,91 Kč 

Provozní náklady 54 383 Kč 

Bod zvratu – prodej  33 stálých odbEratel]/ sezóna 

Bod zvratu – pUíjem  138 002,9 Kč 

 

Pro pokrytí náklad] v pUípadE smluvního prodeje bedýnek dopUedu na celou sezónu, je 

nutné mít alespoO ňň stálých odbEratel] bedýnek nebo inkasovat sezónní tržby alespoO 

138 003 Kč. 
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Graf č. 4: Grafické vyjádUení bodu zvratu pro celosezonní systém bedýnek  

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 Tízení a hodnocení rizik 3.6

Tato část se zamEUuje na analyzování, Uízení a hodnocení rizik, která mohou pUi 

navrhovaném plánu nastat. Je vytvoUena tabulka s analýzou nejzávažnEjších rizik, které 

mohou plán ohrozit a stanovena protiopatUení, která zamezí rizik]m nastat, či je alespoO 

dokáží snižovat.  

Pro posouzení jednotlivých rizik je použita jednoduchá bodová kvantitativní metoda. 

Pro hodnocení pravdEpodobnosti i dopadu rizika byla zvolena škála 1 – 10. 

Tabulka č. 53: Škály pro pravdEpodobnost rizika a dopad rizika  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

PravdEpodobnost rizika Dopad rizika 

1-2 Velmi nízká 1-2 Velmi nízký 

3-4 Nízká 3-4 Nízký 

5-6 StUední 5-6 StUední 

7-8 Vysoká 7-8 Vysoký 

9-10 Velmi vysoká 9-10 Velmi vysoký 
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Hodnota konečného rizika je získána vynásobením pravdEpodobnosti a dopad] 

jednotlivých rizik. Riziko s nejvEtší hodnotou patUí mezi nejslabší místo tohoto plánu. Je 

vytvoUena tabulka, která má ň oblasti rizik. 

Tabulka č. 54: Škála pro hodnocení rizik a pro posouzení výše náklad] 

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Vyhodnocení rizik Náklady na protiopatUení 

0-33 PUijatelné Nízké < Ň000 Kč 

34-66 Nežádoucí StUední 1000 – 15 000 Kč 

67-100 NepUijatelné Vysoké Nad 15 000 Kč 

         

Díky zjištEní hodnot rizik je možné navrhnout opatUení, které sníží, nebo zcela odstraní 

možnosti rizika. Tudíž v konečném d]sledku se riziko sníží. Dále je vytvoUena tabulka 

s možností vyjádUení ekonomického dopadu na projekt. 

Hodnocení rizik 

Následující tabulka udává podrobnEjší pohled na jednotlivá rizika. Uvádí jejich 

pravdEpodobnost a dopad, díky kterým je vyčíslena hodnota jednotlivých rizik. 
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Tabulka č. 55: Ohodnocení možných rizik spolu s protiopatUeními  
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

č. Rizika ProtiopatUení P D 
Hodnota rizika pUed 
protiopatUením 

P 

2 
D 

Náklady 
protiopatUení 

ZodpovEdný 
útvar 

Hodnota rizika po 

protiopatUení 

1. 
Žádné zkušenosti s 

podnikáním  

ůnalýza a dostatečnost 

klíčových informací. 
2 7 14 2 5 StUední Vedení 10 

2. 
Nevybudované vztahy s 

odbErateli 

Komunikace se zákazníky, 

akce, vstUícný kontakt. 
5 5 25 4 3 Nízké Vedení 12 

3. Legislativní zmEny 

Delegace povinností, 

pravidelná kontrola a studium 

zmEn. 

4 8 32 2 5 StUední Vedení 10 

4. Pokles poptávky 
Hledání alternativ, pozornost 

nejnovEjším trend]m 
3 7 21 1 5 StUední Vedení 5 

5. 
Špatné počasí, nízká 

úroda celkové produkce 

Strategické umístEní plodin. 

ĚpUípravou projekt] výsadby) 
3 6 18 2 7 Nízké _ 14 

6. 
PUíchod nové 

konkurence 

PUehodnocení marketingové 

strategie. 
3 7 21 2 2 StUední Vedení 4 

7. Neefektivní propagace 

UmístEní klíčových nabídek, 

videí, fotek a informací na 

stránky. 

7 9 63 3 9 Vysoké 
Marketingový 

tým + vedení 
27 
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Mapa rizik 

Mapa rizik poukazuje na velikost jednotlivých hrozeb, které mohou v pr]bEhu realizace 

návrhu zmEny nastat v pUípadE, že by je podnik zanedbal. D]ležitá je eliminace zejména 

rizik, která jsou kritická. KonkrétnE se jedná o jedno riziko, a to riziko neefektivní či 

nedostatečné propagace podniku Malinový ráj, s. r. o. 

 

Graf č. 5: Mapa rizik  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

OpatUení ke snížení rizik 

Pro výše zmínEná rizika je nutné stanovit vhodná opatUení, aby došlo k jejich 

minimalizaci, a poté se provede nové ohodnocení pravdEpodobnosti výskytu a velikosti 

dopad] a vypočítají se tak nové hodnoty rizik. 

Metody snížení rizik 

V rámci všech rizik je doporučena metoda ofenzivního Uízení rizik. Jedná se o pomErnE 

levná opatUení, která však – jak je patrné v pavučinovém grafu - rizika výraznE omezí 

Ěa[ už pravdEpodobnost jejich nastání či velikost jejich možného dopaduě.  
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Graf č. 6: Hodnota rizika vykreslena v pavučinovém grafu po provedení protiopatUení  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

 Časový harmonogram 3.7

V této části práce je pUedstaven časový harmonogram a pro pUehledné znázornEní 

posloupností činností využit Gantt]v diagram, pomocí kterého je zjištEna doba trvání 

vstupu podniku na trh, spolu se zahájením činnosti pUímého prodeje, je zde počítáno s 

optimálními dobami trvání činností.                           
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Obrázek č. 18:Časový harmonogram zpracován v programu Microsoft Excel  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě
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ZÁVDR 

Diplomová práce pUedstavuje návrh podnikatelského plánu v odvEtví ekologického 

zemEdElství a extenzivní prvovýroby v nEm obsažené. 

Teoretická východiska prezentují jednotlivé identifikace a definice aktuálních poznatk] 

klíčových pro sepsání podnikatelského plánu. Pro d]kladné zanalyzování vnitUního, 

vnEjšího, obecného a oborového okolí je využito jednotlivých analýz popsaných 

v úvodu práce. Za využití výzkumu, ke kterému jsou klíčové poznatky nastudovány 

skrze pUedmEt Výzkumné metody v Uízení, je osloven potenciální zákazník a v rámci 

výzkumu zkoumány jeho potUeby a preference. 

Na základE zpracovaného plánu je zjištEno, že umístEní podniku Malinový ráj, s.r.o. na 

trhu je specifické a unikátní. Jedná se o jediného producenta bobulovin v dané lokalitE i 

na trhu tuzemském a v takto širokém spektru druh], za využití permakulturních 

princip]. ZároveO je majitelka podniku v dané lokalitE vlastníkem obhospodaUovaného 

pozemku, kdežto pUímá konkurence má vlastnictví p]dy, kterou obhospodaUuje pouze v 

nájmu. Odlišení od konkurence spočívá také v již zmiOovaném permakulturním osázení 

plochy. Nejedná se tedy o monokulturu, nýbrž o rostlinná společenství v rajské, lokální 

zahradE sloužící také k relaxaci a odpočinku. 

Hlavního cíle této práce je dosaženo zpracováním kompletního, pUehledného plánu, 

s  akceptací aktuálních podmínek na trhu. Tyto podmínky jsou zaneseny a zpracovány 

spolu s dílčími cíli. Samotné dílčí analýzy pUedevším ale výzkum má podíl na uceleném 

pUehledu situace na místním trhu. V práci jsou zhodnoceny hlavní pUínosy a omezení, 

které ekologické hospodaUení navrhovaného podniku pUináší s úzkým srovnáním skrz 

zemEdElství konvenční. U výsledku hospodaUení bez dotací je evidentní značná 

ztrátovost. NicménE ve tUetím roce fungování uvažovaného podniku se do tržeb začínají 

promítat zisky z produkce ovocných strom] a dUevin. Podnik se tímto stává výdElečným 

a má pUedpoklad pro kladné výsledky hospodaUení i do dalších let. Po umoUení 

vzniklého dluhu ze startu činnosti a po zesílení zákaznických vztah] má podnik 

vybudováno své pevné místo na trhu a stává se osvEdčeným partnerem pro Uadu 
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dlouholetých odbEratel].  ZávErem lze Uíci, že podnik má reálný pUedpoklad se na 

místním trhu uplatnit a rozvíjet svou podnikovou vizi. 
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PUíloha č. 1: Primární výsledky provedeného výzkumu 

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Diskuze a výsledky výzkumu 

V této kapitole jsou názornE zpracovány a okomentovány výsledky dotazníkového 

šetUení v rámci výzkumu. Podkladem k tomuto výzkumu byla zpracovaná rešerše 

odvEtví lokálních potravin v rámci pUedmEtu Výzkumné metody v Uízení, za analýzou 

provedeného výzkumu jsou pak uvedeny jednotlivé zdroje, z kterých bylo primárnE 

čerpáno pro potUeby jak již zmiOovaného výzkumu tak následnE této diplomové práce. 

Kapitola je rozdElena na dvE části – popisnou statistiku, kde jsou výsledky popsány za 

pomocí graf], a relační statistiku, kde jsou popsány vlivy sociodemografických faktor] 

na znalosti, preference a spotUebu lokálních potravin. 

Data byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel a statistického softwaru 

Minitab. Výsledky jsou uvedeny v následující kapitole, která se rozdEluje na popisnou a 

relační statistiku.  

Základní vzorec:     

n=0,44*0,56*(1,96/0,05)2 

n=322,79 

n=323 Ědotazník]ě 

Návratnost = ňŇ4/323= 100,3% 

kde:    n = minimální požadovaná velikost vzorku 

           r% = část náležící do specifické kategorie 

           q% = část nenáležící do specifické kategorie 

           e% = požadovaná mezní chyba 

            z = zet hodnota korespondující k míUe spolehlivosti 

Hodnoty r% a q% byli určeny na základE pUedchozích výzkum]. Doporučuje se, udElat 

si pilotní výzkum, v nEmž je osloveno ň0 jednotek ze souboru a sleduje se počet 

kladných reakcí ĚSaunders et al, 2009). 

 



II  

 

Struktura dotazníku  

Dotazník se skládal z 1Ř otázek pro respondenty, kteUí uvedli, že nenakupují lokální 

potraviny, a z Ňň otázek pro ty, kteUí uvedli, že místní potraviny nakupují. V nEkterých 

otázkách bylo možné uvést více odpovEdí včetnE vlastního názoru. Otázky byly 

rozdEleny do nEkolika částí. První část se zabývala nákupem potravin, druhá, 

nejobsáhlejší část, se zaobírala lokálními potravinami. Další díly obsahovaly otázky s 

tématy: lokální vs. biopotraviny, vlastní produkce potravin a alternativy nákupu 

potravin. Poslední část zjiš[ovala sociodemografické údaje. 

Limity tohoto výzkumu spočívají primárnE ve spotUebitelském chování. Výzkum byl 

také limitován oblastí, ve které byl proveden a také množstvím respondent]. 

Popis souboru 

Dotazníkové šetUení bylo určeno široké veUejnosti na území mikroregionu Holešovsko. 

Výzkumu se v závEru zúčastnilo ňŇ4 respondent]. VEtší mErou byly zastoupeny ženy – 

5ř,ň %. Nejvyšší počet dotazovaných patUil do vEkové kategorie Ň1-30 let (61,7 %), 

hojnE zastoupeny byly i vEkové kategorie ň1-40 let (14,8 %) a 41-50 let (16%). 45% 

respondent] dosáhlo vysokoškolského vzdElání nebo stUedoškolského vzdElání s 

maturitou Ě45 %ě. 55,6 % odpovídajících bylo pracujících a ňŇ,1 % student]. Nejvíce 

respondent] uvedlo, že pochází z obce s 1 000 - 5 000 obyvateli ĚŇř,6 %ě, druhá 

nejčastEjší je obec do 1 000 obyvatel (22,2%). 
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Statistická veličina Otázka Ňň Otázka ŇŇ Otázka Ň1 Otázka Ň0 Otázka 1ř 
Modus 1 2 3 2 1 
Medián 1 2 4 2 2 
Rozptyl 0,2493 1,1515 1,0752 0,6990 1,2289 
SmErodatná odchylka 0,4993 1,0731 1,0369 0,8360 1,1086 
 

Otázka 23 % počet     
1 59 191     
2 41 133     

Otázka 22 % počet     
1 1 3     

2 62 201     

3 15 49     

4 16 52     

5 3 10     

6 2 6     

7 1 3     

Otázka 21 % počet Otázka 20 % počet  
1 1 3 1 32 104  

2 4 13 2 56 181  

3 45 146 3 8 26  

4 5 16 4 1 3  

5 45 146 5 3 10  

Otázka 1ř % počet 
1 38 123 

2 30 97 

3 14 45 



IV  

 

 

 

n=324 

Diskuze a výsledky 

V této kapitole jsou názornE zpracovány a okomentovány výsledky dotazníkového 

šetUení. Výsledky jsou popsány za pomocí graf]. U nEkterých graf] je pouze procentní 

zastoupení a to u otázek, které mEli více než jednu odpovE@ Ětzv. Multiple choice). 

Popisná statistika 

Nákup potravin 

1. Kde nejčastEji nakupujete ovoce a zeleninu? 

Z uvedeného grafu vyplývá, že vEtšina respondent] ŘŘ,ř% nakupují v supermarketech, 
následují Malé obchody, samoobsluhy se zastoupením 60,5%. Celých Ň5.ř% 
dotazovaných uvedlo, že nakupují pUímo od výrobce či zemEdElce a Ňň,ř% respondent] 
uvedlo, že nakupují ve specializovaných obchodech ĚnapU. zdravá výživa, farmáUské 
obchodyě. Pouze 6% respondent] nakupuje pUes internet. 

n=324 

4 18 58 



V 

 

 

2. Jaký faktor je pro Vás pUi výbEru potravin rozhodující? 

ShodnE 74,1% respondent] jako nejčastEji posuzovaný artikl ve výbEru potravin uvedlo 
cenu a složení dále 64,Ň% dotazovaných zohledOuje p]vod potravin a se zastoupením 
50,6% je faktor zdraví. 

n=324 

 

3. Zajímáte se o p]vod potravin? 

Více než polovina respondent] Ě5ň,1%, 172 v absolutním vyjádUeníě uvedla, že tyto 
údaje čte pravidelnE a dalších ňŘ,ň% Ě1Ň4 respondent]ě odpovEdElo, že občas, zbylých 
8,6% ĚŇŘ respondent]ě tyto údaje nečte. 

n=324 
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4. Preferujete pUi výbEru české potraviny? 

Více než polovina 6ň% (204 v absolutním vyjádUeníě respondent] uvedlo, že pUednostnE 
nakupují české potraviny a necelou jednu tUetinu ĚŇ4,7%, tedy Ř0 respondent]ě zemE 
p]vodu neovlivOuje v nákupním chování. 

n=324 

Statistická veličina Otázka ň Otázka 4 Otázka 5 Otázka 6 
Modus 1 2 3 2 
Medián 1 2 4 2 
Rozptyl 0,2493 1,1515 1,0752 0,6990 
SmErodatná odchylka 0,4993 1,0731 1,0369 0,8360 
 

Lokální potraviny 

5. Formulujte pojem lokální Ěmístníě potravina? 

Nejvíce respondent] Ě50,6%, 164 v absolutním vyjádUeníě uvedlo, že místní potraviny 
se odvíjejí dle určité pUíslušnosti k regionu, dalších ŇŘ,4% (92 respondent]ě vnímá tento 
pojem na základE vzdálenosti či lokace. Pro zbylých Ň1% Ě6Ř respondent]ě je pojem 
lokální Ěmístníě na základE pUíslušnosti k zemi. 

n=324 
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6. ZamEUujete se pUednostnE na nákup lokálních potravin? 

U této vylučovací otázky 5ň,1% (172 v absolutním vyjádUeníě respondent] uvedlo, že 
nenakupuje lokální potraviny cílenE a 46,ř% (152 v absolutním vyjádUeníě lokální 
potraviny nakupuje primárnE. 

 

 

 

n=324 

Zákazníci nepreferující lokální potraviny 

Na otázku číslo 7. odpovídali jen respondenti, kteUí uvedli, že nenakupují lokální 
potraviny. 

7. Proč nenakupujete lokální potraviny? 

Pro nejvEtší počet Ěňř,5%ě jsou lokální potraviny špatnE dostupné a nebo také pUíliš 
drahé Ňň,ň%, dalších ň7,Ň% respondent] uvedlo, že pro nE p]vod dané potraviny není 
d]ležitý. 

n=172 

 

 

Respondenti preferující lokální potraviny  

Na otázky Ř až 1Ň odpovídali pouze respondenti, kteUí nakupují lokální Ěmístníě 
potraviny cílenE. 
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8.  Jaký je typ Vašeho hlavního nákupního místa? 

Nejvíce respondent] Ř1,6% v šetUení uvedlo, že nakupují lokální potraviny v bEžných 
obchodech dle pUíslušných značek. O deset procent ménE, pUesnEji tedy 71,1% 
dotazovaných uvedlo, že nakupují potraviny pUímo od zemEdElce, což je velmi pozitivní 
trend, který se rok od roku tEší vEtší oblibE. Velké procento respondent] Ě47,4%ě 
nakupuje na oblíbených tržištích. 

n=152 

 

9. Jaké je zastoupení lokálních potravin ve Vašem nákupu? 

Více než polovina respondent] Ě5Ň,6%, Ř0 respondent]ěě uvedlo, že nakupují pUevážnE 
lokální potraviny, tzn. Celých 75%. Na druhé pUíčce s ŇŘ,ř% Ě44 respondent]ě ČástečnE 
lokální a shodnE po 7,ř% Ě1Ň respondent]ě byly uvedeny možnosti nákupu výhradnE 
lokálních potravin a nákupu občas pro zpestUení. PUesnE 16 respondent] uvedlo, nevím. 

n=152 

 

 

 

 

Statistická veličina Otázka ř Otázka 13 
Modus 1 2 
Medián 1 2 
Rozptyl 0,2493 1,1515 
SmErodatná odchylka 0,4993 1,0731 

 

10. Na základE kterých faktor] preferujete nákup lokálních potravin? 

U této otázky necelých 7ř% Ě7Ř,ř%ě dotázaných uvedlo, že jim záleží na podpoUe 
místního zemEdElce, kterého mají zUejmE v okolí. Dalších 7ň,7% uvedlo jako d]vody 
svého nákupu fakt, že jsou lokální potraviny kvalitnEjší a 71,1% čerstvEjší, 6Ř,4% 



IX  

 

zdravEjší a 60,5% chutnEjší. Jen Ň1% respondent] uvedlo, že lokální potraviny jsou 
levnEjší. Jako významný faktor se ukázal i ten, že jsou šetrnEjší k životnímu prostUedí 
55,3%. 

n=152 

 

11. Které kategorie potravin nakupujete lokálnE? 

řŇ,1% uvedlo, že nakupují lokálnE pUedevším ovoce a zeleninu, 7Ř,ř% med, 7ň,7% 
maso a 6ň,Ň% pečivo. Nákup místních vajec a místního mléka uvedla shodnE polovina 
dotázaných. NejménE se pak lokálnE nakupují obiloviny, mouka ĚŇ1,1%ě a nápoje 
(5,3%). 

n=152

 

 

12. Jaké negativa pro Vás nákup lokálních potravin pUináší? 

57,ř % respondent] nevidí jako nevýhodu lokálních potravin nic, respektive uvedli, že 
lokální potraviny sebou nenesou žádná negativa. Pro ŇŘ,ř% dotázaných je negativem 
jejich špatná dostupnost a zbylých 1Ř,4% uvedlo, že jsou pUíliš drahé. 

n=152 
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Lokální potraviny kontra biopotraviny 

13. Mají Vaše preference více lokální potraviny či biopotraviny? 

60% Ě1ř4 respondent]ě dotázaných preferuje lokální potraviny, pUičemž neberou ohled 
zda-li jsou také bio.   10% ĚňŇ respondent]ě preferuje jak to, aby potraviny byly lokální 
tak také v bio kvalitE. P]vod a označení bio nezajímá ŇŇ,5% (73) respondent]. Zbylých 
Ň5 respondent] uvedlo, že pro nE zemE p]vodu není d]ležitá. 

n=324 

 

 

 

 

 

Potraviny z vlastní produkce 

14. Jaký druh potravin pochází z Vaší vlastní produkce? (zahrada, chov) 

NejvEtší počet respondent], uvedl, že má nejčastEji zeleninu Ě76,5%ě dále ovoce 
Ě7Ň,Ř%ě. U živočišných produkt] jsou to vejce, uvedlo 64,Ň% dotázaných. Med má z 
vlastních zdroj] ňř,5% respondent]. Žádnou vlastní produkci nemá 11,1% 
dotazovaných. Mezi ostatními se nEkolikrát objevila možnost vlastních bylin.  

n=324 
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15. Které z uvedených druh] zeleniny, nemáte na zahradE, avšak uvítali byste jejich 

nabídku na místním trhu?   

 

16. Které z uvedených druh] bobulovin ovoce má nejnižší zastoupení ve Vaší zahradE a 

uvítali byste jejich nabídku na místním trhu? 

 

Možné/ preferované zp]soby nákupu lokálních potravin 

17. Setkali jste se s uvedenými následujícími možnostmi nákupu potravin? 

Z grafu je patrné, že nejširší povEdomí mají dotazovaní o samosbEru 75,ř%. Necelá 
polovina respondent] Ě4ř,4%ě uvedla znalost či zkušenost s bedýnkami. Zbylé možnosti 
nebyly pUíliš známé. 

n=324 
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18. Které z uvedených možnosti využíváte pUi nákupu potravin? 

46,Ř% respondent] uvedlo, že nevyužívá žádnou z uvedených alternativ nákupu. 
NejčastEjší alternativou v tomto pUípadE byl samosbEr s 45,6% respondent]. MénE 
častou možností nákupu byli bedýnky s komunitou podporovaným zemEdElstvím 
ĚshodnE 11,4%ě. 

n=324 
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RV OV PV RV OV PV

SamosbEr 17ň Kč 1 2 1
Jarní Bedýnky 1Ň 57Ř Kč 36 54 18
Prodej ze dvora 1 60ň Kč 13 20 7
SamosbEr ŇŘŘ Kč 2 3 1
Jarní Bedýnky Ň0 ř6ň Kč 60 90 30
Prodej ze dvora Ň 67Ň Kč 18 27 9
SamosbEr 51Ř Kč 3 5 2
Letní Bedýnky ň7 7ňň Kč 108 162 54
Prodej ze dvora 4 Ř0ř Kč 32 48 16
SamosbEr 40ň Kč 3 5 2
Letní bedýnky Ňř ň4Ř Kč 84 126 42
Prodej ze dvora ň 740 Kč 26 39 13
SamosbEr ňŇ6 Kč 4 6 2
Podzimní bedýnky Ňň 75Ř Kč 68 102 34
Prodej ze dvora ň 0ŇŘ Kč 30 45 15
SamosbEr Ň11 Kč 1 2 1
Podzimní bedýnky 15 ň7ň Kč 44 66 22
Prodej ze dvora 1 ř5ř Kč 14 21 7

CELKEM tržba v 2. roce podnikání 15ř 4Ř3 Kč 23ř 224 Kč 7ř 741 Kč 546 819 273

64 5ř0 Kč Ň1 5ň0 Kč

MEsíc Produkt Tržby za mEsíc v Kč
Celkem za mEsíc v Kč Zákazníci/mEsíc 

Tíjen 17 54ň Kč Ň6 ň15 Kč Ř 77Ň Kč

Srpen ňň 4ř1 Kč 50 Ňň7 Kč 16 746 Kč

ZáUí Ň7 11Ň Kč 40 66Ř Kč 1ň 556 Kč

Červen Ňň řŇŇ Kč

KvEten 14 ň5ň Kč Ň1 5ň0 Kč 7 177 Kč

ň5 ŘŘ4 Kč 11 ř61 Kč

Červenec 4ň 060 Kč

RV OV PV RV OV PV
SamosbEr 5 6ř0 Kč 2 3 1
Jarní Bedýnky 1ř ŇŘŇ Kč 55 83 28
Prodej ze dvora ň 66ň Kč 20 30 10
SamosbEr 6 ňŇň Kč 3 5 2
Jarní Bedýnky Ň1 4Ň4 Kč 61 92 31
Prodej ze dvora 4 071 Kč 25 38 13
SamosbEr Ň5 Ňř1 Kč 4 6 2
Letní Bedýnky Ř5 6ř7 Kč 245 367 122

Prodej ze dvora 16 ŇŘŇ Kč 38 57 19

SamosbEr 11 ňŘ1 Kč 3 5 2
Letní bedýnky ňŘ 564 Kč 110 165 55
Prodej ze dvora 7 ňŇ7 Kč 26 39 13
SamosbEr 10 116 Kč 3 5 2
Podzimní bedýnky ň4 Ň7ř Kč 98 147 49
Prodej ze dvora 6 51ň Kč 32 48 16
SamosbEr 4 4Ň6 Kč 2 3 1
Podzimní bedýnky 14 řř7 Kč 43 64 21
Prodej ze dvora Ň Ř4ř Kč 18 27 9

CELKEM tržba v 3. roce podnikání 31Ř 175 Kč 477 263 Kč 15ř 0ŘŘ Kč 788 1 182 394

MEsíc Produkt Tržby za mEsíc v Kč Celkem za mEsíc v Kč Zákazníci/mEsíc 

KvEten ŇŘ 6ň6 Kč 4Ň ř54 Kč 14 ň1Ř Kč

Červen ň1 Ř1Ř Kč 47 7Ň6 Kč 15 ř0ř Kč

Červenec 1Ň7 Ň70 Kč 1ř0 ř05 Kč 6ň 6ň5 Kč

Tíjen ŇŇ Ň7Ň Kč ňň 40Ř Kč 11 1ň6 Kč

Srpen 57 Ň7Ň Kč Ř5 ř07 Kč ŇŘ 6ň6 Kč

ZáUí 50 ř0Ř Kč 76 ň6Ň Kč Ň5 454 Kč

PUíloha č. 2: Tržby pro 2., 3. a 4. rok činnosti podniku, variantní odhady (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 
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PUíloha č. 3: Rozvahy pro 5. let činnosti podniku Malinový ráj, s.r.o.  

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

 

  

AKTIVA 2019 2020 2021 2022 2023 

AKTIVA CELKEM 191 850 159 850  135 850 176 692 541 992 

Pohledávka za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

Stálá aktiva 191 850 159 850 135 850 119 850 212 512 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0  

Dlouhodobý hmotný majetek 191 850 159 850 135 850 119 850 212 512 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0  

ObEžná aktiva 0 0 0 56 842 329 480 

Zásoby 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 56 842 204 000 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

PenEžní prostUedky     125 480 

Ostatní aktiva 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

PASIVA      

PASIVA CELKEM 191 850 159 850  135 850 176 692 541 992 

Vlastní kapitál 158 746 26 351 55 946 176 692 541 992 

Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Kapitálové fondy 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Rezervní fondy, nedElitelný zisk a ostatní 

fondy ze zisku 

0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaUení minulých let 0 -241 254 -373 649 -344 054 -223 308 

Výsledek hospodaUení bEžného účetního 

období 

-241 254 -132 395 29 595 120 746 365 300 

Cizí zdroje 33 104 133 499 79 904 0 0 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 33 104 133 499 79 904 0 0 

Bankovní úvEry a výpomoci 0 0 0 0 0 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 
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PUíloha č. 4: Výpočet a grafické vyjádUení CF 5. rok činnosti  

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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PUíloha č. 5: Technický výkres k plánovanému osázení pole  

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě      

 




