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Abstrakt
Má bakalářská práce posuzuje finanční zdraví soukromé farmy a vliv čerpání dotací při
hospodaření konkrétního malého podniku na zemědělském trhu. Práce zahrnuje analýzu malého podniku v podmínkách Českého zemědělství včetně doporučení pro strategické a ekonomické řízení. Aplikace bude provedena na praktických příkladech rostlinné a živočišné výroby v rámci produkce na českém trhu ve srovnání s rodinným statkem. Ke zhodnocení situace byla použita sekundární data získaná z Českého statistického úřadu a Ministerstva zemědělství. Součástí práce je analýza finančního zdraví
podniku z hlediska nákladů, výnosů, tržeb za tři uplynulé roky. Z živočišné výroby se
jednalo o mléčnou produkci dojných krav. Z rostlinné výroby byly analyzovány brambory, pšenice, ječmen, řepka a kukuřice. Sestavila jsem i rozvahu podniku, abych zjistila, v jaké výši se majetek a zadlužení podniku pohybuje. Z provedené analýzy byla
prokázaná nutnost čerpání dotací k fungování celého podniku.
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Abstract
My bachelor thesis assesses the financial health of a private farm and the impact of
drawing subsidies on the management of a particular small enterprise on the agricultural market. The work includes an analysis of a small enterprise in the conditions of
Czech agriculture, including recommendations for strategic and economic management. The application will be carried out on practical examples of plant and animal production within the production on the Czech market in comparison with the family farm. Secondary data obtained from the Czech Statistical Office and the Ministry
of Agriculture were used to assess the situation. Part of the work is an analysis of the
financial health of the company in terms of costs, revenues, sales for the past three
years. The livestock production involved milk production of dairy cows. From crop production, potatoes, wheat, barley, rape and corn were analyzed. I also compiled the
company's balance sheet to see how much the assets and debt of the company are
moving. The analysis showed the necessity of drawing subsidies for the functioning of
the whole company.
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Úvod
Téma analýza malého podniku v zemědělském odvětví jsem si vybrala hned z několika
důvodů. Hlavním důvodem je, že mám k zemědělství od malička vztah. Narodila jsem
se do rodinného statku, tak vím, jaká je to práce a co všechno obnáší.
Dalším důvodem je můj studijní obor, který je zaměřen na řízení průmyslového podniku. S tím jsou spjaty předměty podnikových financí zabývající se finanční analýzou
podniku, účetnictví a daně, marketing, manažerské plánování atd.
Bakalářská práce se tedy zabývá hospodařením vybraného malého rodinného zemědělského podniku v blízkosti Prahy. Analýza je vhodným nástrojem, jak zhodnotit situaci podniku ve srovnání s ostatními kraji v České republice a dobrý způsob, jak se více
seznámit s fungováním firmy. Především mě zajímal dotační systém v České republice.
Zemědělství je velmi obsáhlé téma, které má svou historii i budoucnost.
Zemědělství je specifické odvětví, které bylo hlavním zdrojem obživy od pravěku.
Po celou dobu historie lidstva představovalo zemědělství nejdůležitější ekonomickou
aktivitu a v této oblasti byla zaměstnána většina populace. Od těch dob lidstvo s technikou obdělávání půdy značně pokročilo. Zemědělství již zdaleka nemá takový podíl
na tvorbě HDP jako v jiných rozvojových zemích, a tak se počet zaměstnaných pracovníků značně snižuje. Zemědělství má i své důležité mimoprodukční funkce, kterými
jsou ekologie, tvorba krajiny a sociálně-kulturní aktivity.
Podle Dvořákové (2017) Evropská unie vytváří v rámci společné zemědělské politiky
jednotlivá pravidla a do ekonomiky v oblasti zemědělství zasahuje různými omezeními a dotačními programy. Vedle státních podpor zemědělství zasahuje do podmínek
zemědělského trhu i EU.
Poskytování státních podpor a státních dotací stejně jako poskytování dotací a regulace zemědělství v rámci EU vyžaduje, aby zemědělské podniky – účetní jednotky poskytovaly adekvátní informace pro rozhodnutí, poskytnutí dotací a pro kontrolu jejich
efektivního užití. Usměrnění tohoto odvětví v rámci EU vede k potřebě dalších ekonomických informací, které jsou zčásti získány v rámci účetnictví a zčásti mimo něj.
Získávání dotací z EU je pro řadu podniků, zejména těch menších, administrativně náročné. Chybí jim potřebné zkušenosti a často i informace. Mnoho problémů také vyplývá ze samotného charakteru zemědělské výroby, která přináší řadu podnikatelských rizik.
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1 Malé a střední podniky
„Malé a střední podniky hrají ve světové i evropské ekonomice stále výraznější roli.
Jejich význam ještě roste v menších zemích, kde ve směs tvoří 50 % HDP. Česká republika patří mezi země, kde si segment malých a středních podniků vytvořil rozhodující
podíl na trhu. Jeho podíl na celkovém počtu podniků dosahuje 99 %, z hlediska tvorby
HDP na začátku nového milénia přesáhl jeho podíl 40 %.“ (Havlíček, 2005, str.15)
Zapletalová (2015) uvádí, že Evropská unie charakterizuje malé a střední podnikání na
základě tří základních kritérií – počet zaměstnanců, ekonomická nezávislost, (podnik
je nezávislý, když nevlastní 25 % nebo více jeho základního jmění nebo hlasovacích
práv, jiný podnik nebo společně více podniků) a roční obrat podniku (popřípadě bilanční roční rozvahy). Drobný, malý a střední podnikatel je vymezen následovně (Komise Evropských společenství, 2001):
1. Střední podnikatel – zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, jeho roční obrat nepřesahuje částku 40 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 27 mil.
EUR, je nezávislý.
2. Malý podnikatel – zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, jeho roční obrat nepřesahuje 5 mil. EUR, je nezávislý.
3. Drobný podnikatel – zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, jeho roční obrat nepřesahuje částku 2mil. EUR, je nezávislý.

1.1 Význam MSP
Podle Jaromíra Vebera (2012) malé a střední firmy dávají šanci k svobodnému uplatnění občanů-podnikatelů, dávají prostor k samostatné realizaci lidí v produktivním
procesu. Jsou protipólem ekonomické moci a nemohou se stát monopolem. Lidé v
těchto firmách se učí zodpovědnosti, protože omyl znamená pád, vlastní ztrátu a neúspěch.
Vlastníci malých a středních firem obvykle pochází z regionu uvedeného sídla firmy.
Poskytují tak danému regionu zaměstnanost a ekonomické přínosy. Dokáží vyhovit individuálnímu přání zákazníka, hledá nejvýhodnější uplatnění zákazníka, jsou zdrojem
drobných inovací a lépe se adaptují na proměnlivou potřebu zákazníka.
"Současný sektor malých a středních firem se v ČR podílí na tvorbě hrubého domácího
produktu kolem 36 %, na výkonech přibližně 52 %, na přidané hodnotě přibližně 54 %,
zabezpečuje z 62% zaměstnanost. Sektor malých a středních podniků často absorbuje
pracovní síly uvolněné velkými firmami a jeho rozvoj je v řadě regionů nositelem zaměstnanosti.“ (Veber, 2012, str.131)
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1.1.1 Význam státu pro formování podniku
„Podstatnou většinu prvků okolí podniku (právo, politika, sociální aspekty, celkové ekonomické klima společnosti atd.) má zcela v rukou nebo je významně ovlivňuje stát.
Historicky nepříliš vzdáleném období jsme zažili dva mezní typy státu. Po roce 1989 je
to stát snažící se o co největší ekonomický liberalismus. Do té doby fungovaly naše
podniky v systému centrálně plánované ekonomiky. Zatímco pro označení liberálního
státu se někdy používá slogan: „Co není výslovně zakázáno, je dovoleno”, pro centrální
ekonomiku platí: „Co není výslovně dovoleno, je zakázáno”.
Platí především, že podnik se považuje za zcela autonomní jednotku, která má nejen
právo, ale i povinnost suverénně rozhodovat o tom, co a za jakou cenu vyrábí, komu
prodá a odkud bude nakupovat potřebné výrobní faktory.
Existují-li některá omezení, například pokud jde o cenovou regulaci, ekologii, bezpečnost státu a respektování oprávnění zájmů některých sociálních skupin obyvatelstva,
mají plošný charakter, nejde tedy o soubor individuálních výjimek vytvářených nesystémově pro jednotlivé případy. Velmi inspirativním podnětem k úvahám na toto téma
mohou být diskuze o pomoci jednotlivým odvětvím nebo podnikatelským skupinám
formou různých státních podpor.
Stát si ponechá pouze ty činnosti, které nemůže trh zabezpečit (např. Poskytování veřejných statků), nebo které vytvářejí rámec pro vlastní uplatnění trhu a rozvíjí je. Podniky se ale s touto skutečností vždy nesmiřují. Konkrétním výrazem tlaku podniků na
stát ve snaze o zvýšení nebo aspoň udržení konkurenčních výhod je úsilí o zavedení
cel, dovozních přirážek a kvót, devalvaci atd. Západoevropské státy se pohybují mezi
deklarováním věrnosti tržním zásadám a ekonomickou a politickou potřebou: „Podržet” v období mega konkurence své podniky a předejít tak případné likvidaci celých
odvětví zemědělství.“ (Synek, 2006, str.21)

1.2 Problematika MSP
Podle Jaromíra Vebera (2012) jsou zvláštnosti, které odlišují malé firmy od velkých, nejsou jen v limitovaných finančních prostředcích, od kterých se odvíjí míra marketingových aktivit. Marketing je mimo jiné, jedním ze stylů řízení, a to styl řízení firmy směřující k trhu a k zákazníkovi. Jeho role, význam a jednotlivé činnosti jsou pro všechny firmy
shodné bez ohledu na formu vlastnictví nebo velikost. Specifika u malých firem jsou
zejména v rozsahu marketingových činností a velikosti rozpočtu pro ně určeným.
Zemánek (2012) uvádí, že typickým rysem pro malé a střední podniky je plochá organizační struktura, vysoká flexibilita a krátké informační cesty. Tyto podniky se vyznačují
vysokou flexibilitou a přizpůsobení se přání zákazníků, ale problematicky se přizpůsobují změnám na trhu. Na druhou stranu mají krátký časový prostor mezi myšlenkou
a hospodářským využitím. Pokud mají malé a střední podniky najaté zaměstnance, tak
jen v malém počtu. Z toho důvodu, že mají spíše praktické znalosti a omezený přístup
k dalšímu vzdělávání.
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1.2.1 Výhody malého podniku
Malé firmy mají i přednosti, ze kterých těží zejména zákazník. Jaromír Veber (2012)
je uvedl do několika bodů, patří mezi ně například:
•

Pružnější reakce – malé firmy v hyper konkurenčním prostředí dokáží flexibilně
reagovat na změny, které probíhají na rychle se měnícím dynamickém trhu.
Snaží se předvídat změny poptávky a pohotově na ně reagovat.

•

Silná orientace na zákazníka – protože se malé firmy pohybují často na malých
ostře ohraničených trzích s menším počtem zákazníků, podnikatelé naslouchají
více svému zákazníkovi, aby si udrželi jeho přízeň. Přizpůsobují se a mění svůj
produkt okamžitě dle jeho přání a požadavků. Vytváří přijatelné ceny
podložené osobním přístupem a dalšími nadstandartními službami.

•

Zaměření na specializovaný produkt – soustředění malých firem na úzký
sortiment, kterému věnují větší pozornost, doprovází zvýšenou kvalitu výrobků
a služeb. Poskytováním kvalitních výrobků je předávána zákazníkovi i pozitivní
zkušenost s firmou, která přináší zákazníkovi spokojenost. Tak firmy budují
a upevňují vzájemné dlouhodobé vztahy.

•

Osobní přístup – bližší vztah podnikatele vnímá zákazník velmi citlivě. Přináší
zákazníkovi pocit jedinečnosti a výjimečnosti, necítí se tak jako jeden ve stádu.
Úzký kontakt je na druhou stranu také přínosem pro firmu v podobě cenných
informací získaných bez většího úsilí a vynaložení finančních prostředků o
potřebách a požadavcích zákazníka. Tento vztah je v současné době vhodný
pro zákazníka, jenž je přesycen masovým přístupem velkých korporací, který je
důsledkem globalizace.

•

Nadšení podnikatele – to je určitou zárukou toho, že o zákazníka bude
postaráno s největší péčí a entuziasmem. Je to i jistý příslib vztahu do
budoucna. Podnikatel bude chtít dál svou firmu rozvíjet a starat se o ni jako o
„své dítě“.

•

Plochá struktura řízení – problémy zákazníka se dostanou k vedení malé firmy
rychle. Často se zákazníkem hovoří nejvyšší vedení osobně. Jeho obtíže mohou
být díky tomu vyřešeny téměř okamžitě.

•

Loajalita a zdvořilost zaměstnanců - zaměstnanci malé firmy se mezi sebou
velmi dobře znají a více se cítí spoluodpovědnými za celkový výkon firmy a za
celou image firmy. Tento silný motivační faktor se projevuje pak ve vztahu k
zákazníkovi.
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1.2.2 Nevýhody malého podniku
Z výše uvedeného textu vyplývají pro marketingový pohled i nevýhody malých firem,
které ve své knize Veber (2012) také zmínil. Těmi jsou především následující faktory:
•

Nedostatek finančních zdrojů – to je důvod, proč malé firmy mají omezený
rozsah marketingových činností. Proto firmy chtějí a snaží se vynakládat
finanční prostředky co nejúčelněji a nejúčinněji, avšak pouze s krátkodobými
efekty.

•

Nedostatek lidských zdrojů – z omezení množství finančních prostředků
vyplývá i nedostatek vysoce kvalifikovaných odborníků na marketing.

•

Nedostatek kompetencí podnikatele – většina začínajících podnikatelů má
teoretické znalosti a praktické zkušenosti v oboru provozované činnosti. Jsou
vysoce vybaveni technicky, chybí jim však znalosti v oboru platné legislativy,
účetnictví, finančního řízení, vedení lidí a celkového řízení firmy, kam patří
marketing. Absence dovedností ve stanovování strategie, sestavování
marketingového plánu, provádění výzkumu trhu a segmentace zákazníků,
stejně jako v práci s marketingovým mixem a v dalších činnostech mohou vést
ke špatným rozhodnutím, které mohou mít i fatální důsledky.

•

Ostře ohraničení trh – úzký specializovaný produkt snižuje počet zákazníků,
které může firma uspokojovat. Nižší výrobní kapacita vyplývající z limitovaných
finančních zdrojů vede k menšímu množství produkce, a tedy i k menšímu
množství obsloužených zákazníků.

1.2.3 Možná rizika malého podniku
„Rizika mají mnoho podob vycházející z interního prostředí firmy a z externího prostředí, v němž se firma pohybuje. Je možné je rozdělit do mnoha kategorií, přičemž
některá z rizik se mohou podnikatelského plánu týkat, jiná ne.
Některá rizika jsou ovlivnitelná, jiná nikoliv. Ta, která ovlivnit lze, mohou být v podnikatelském plánu kvalifikovaně popsána. Rizika neovlivnitelná však mají na firmu také zásadní vliv. V podnikatelském plánu se s těmito riziky musí počítat.“
(Srpová, 2011, str.139)
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Tabulka 1 - Rozdělení možných rizik v zemědělském odvětví

Projekční
Riziko dobré od- Plánovací
Operační, pro(normy,
kritéria, povědnosti
(vlastnictví k půdě, vozní, servisní
přesnost údajů)
státní orgány, kompenzace)
Lidský faktor
Procedurální
cesní)

Marketingové
Technické
(pro- Politické (daně, Přírodní (živly)
zákony)

Finanční
Regulatorní
(ČNB)

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Srpová 2011)

1.3 Podpora MSP
Ve své publikaci Paseková (2012) uvádí, že v celosvětově proměnlivém hospodářském
prostředí, které se vyznačuje neustálými strukturálními změnami a rostoucími konkurenčními tlaky, zaujímá sektor malého a středního podnikání velmi významné místo.
Je hnací silou podnikatelské sféry růstu, inovací i konkurenceschopnosti. Hraje rozhodující roli při tvorbě pracovních příležitostí a obecně je faktorem sociální stability
a hospodářského rozvoje. Na druhé straně mají malé podniky a střední podniky často
potíže při získávání kapitálu nebo úvěrů, dané neochotou riskovat na straně některých
finančních trhů a nedostatečným zajištěním, které mohou nabídnout bankám. Omezené zdroje financování mohou rovněž ztížit jejich přístup k informacím, zejména
o nových technologií a potenciálních trzích.

1.3.1 Vláda a instituce
„Cílem zemědělské politiky vlády je dokončit privatizaci a narovnat majetkoprávní
vztahy v zemědělství, zpřístupnit finanční zdroje pro zemědělské podnikatele, efektivně měnit strukturu zemědělské výroby pomocí útlumových programů, zvýšit kvalitu
a zdravotní nezávadnost potravin, přispět ke stabilitě cen zemědělských výrobků
(dlouhodobější cíl), usilovat o liberalizaci agrárního trhu s ostatními zeměmi (dlouhodobější cíl) aj. Kromě nástrojů legislativní povahy vznikly v rámci zemědělské politiky
vlády nové instituce, např. Fond tržní regulace v zemědělství (reguluje trh vybraných
zemědělských a potravinářských výrobků), Pozemkový fond ČR (spravuje pozemky
státu), Plodinová burza (organizuje obchod s některými zemědělskými produkty), Katastrální úřady (spravují katastry nemovitostí), Agrární komora (podporuje podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví a chrání zájmy svých členů),
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (podporuje zemědělskou prvovýrobu
v oblasti financí) aj. Koncepce agrární politiky ČR je v souladu s Evropským modelem
zemědělství, který má čtyři pilíře:
- rozvoj multifunkčního zemědělství,
- zachování multifunkčního zemědělství na co největší ploše,
- existence životaschopných podniků,
- hlubší propojení zemědělství s rozvojem venkova.“ (Synek, 2006, str.293)
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Hospodářská a agrární komora jsou instituce, které jsou zřízené ze zákona. Pomáhají
podnikatelům prosazovat své zájmy z různých oblastí před státními orgány. Poskytují
informační a vzdělávací servis a pomáhají svým členům zprostředkovat obchodní kontakty. Hospodářská komora České republiky podporuje české podnikatelské subjekty
v jejich obchodních aktivitách na trhu. Agrární komora slouží podnikatelům v oblasti
zemědělství, potravinářství a lesnictví k podpoře podnikání. Jejím úkolem je sledovat
a vydávat stanoviska k problematice na trhu s produkty a potravinami.

1.4 Dotační politika
Dotační politikou se zabývá Machálek (2008), kde Cross compliance1 (XC) je politikou
prosazený zákon v zemědělské praxi. Tuto politiku odráží různé právní předpisy.
XC znamená nutnost přizpůsobit zemědělské hospodaření určitým pravidlům. Týká se
některých konkrétních činností zemědělského podniku. Zavedení této politiky se stalo
povinností členských států EU v důsledku reformy Společné zemědělské politiky z roku
2003.
Cílem XC je ochrana životního prostředí, zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin,
zajištění etického zacházení s hospodářskými zvířaty, zlepšení evidence chovů zvířat
a prevence epidemií. Splnění těchto dílčích cílů má zajistit evropskému zemědělství
a venkovu podmínky pro další kvalitativní rozvoj.
Evropská komise navrhuje na příští období společné zemědělské politiky unie (2021–
2027) omezit čerpání dotací pro podniky, které nevyhoví definici „skutečného zemědělce“. Na dotace by neměl mít nárok ten, komu na zemědělství nezávisí jeho živobytí.
Vyjednávání o konečném znění je právě v plném proudu.

1.4.1 Dotace
Dále Machálek (2008) uvádí, že poskytování dotací je pod silným politickým tlakem.
Zrušení dotací a další uvolnění mezinárodního obchodu je prosazováno jak Světovou
obchodní organizací, tak neoliberálními tržními ekonomy. EU usiluje o obhájitelné zdůvodnění dotací. Veřejné výdaje mohou být zdůvodněny ochranou společenského zájmu. Cestou ochrany takového zájmu je i XC.
Jedním z hlavních témat zemědělské politiky je řešení negativních dopadů zemědělství na krajinu a životní prostředí. Systém Kontroly podmíněnosti byl v roce 2003 iniciován reformou Společné zemědělské politiky a stal se klíčovým prvkem k vyjednávání
o zachování evropských dotací do zemědělství i v budoucnu.

1

Cross compliance – Český překlad znamená politika křížového souladu, křížové shody či pod-

míněnosti nebo všeobecné dodržování pravidel.
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Důležitým doplňkem XC je poradenský systém pro zemědělce. Poradenství v oblasti
XC je povinností členského státu. Za kontrolu XC je zodpovědný Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF), konkrétně jeho regionální odbory.

1.4.2 Standardy GAEC
Stránky Dotace eAGRI (2009) uvádí Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES (GAEC)2, který kontroluje Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF).
Tyto standardy zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí a jsou součástí Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance). Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor,
některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace
trhu s vínem.
Machálek (2008) zmiňuje, že v Evropské legislativě jsou GAEC zaměřeny hlavně na kvalitu půdy. Rovněž požadují minimální údržbu zemědělského pozemku. Přitom nesmí
být poškozeno stanoviště volně žijících živočichů a rostlin. V oblasti ochrany půdy má
GAEC řešit problémy půdní eroze, půdní struktury a obsahu organických látek v půdě.

1.4.3 Kontrolní požadavky
„Při kontrole je ověřován aktuální stav v terénu, a to na veškeré zemědělské půdě
obhospodařované žadatelem, kterou je žadatel povinen evidovat v LPIS. I u dotací týkajících se lesnické problematiky jsou kontrolovány lesní pozemky uvedené v žádosti
o dotaci, resp. evidované na žadatele v LPIS. Kontrola je prováděna na základě evidence dílů půdních bloků (LPIS) vytvořené na základě digitálního modelu terénu, s průměrnými sklonitostmi a kódy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), s
podkladem leteckých ortofotografických3 snímků, popř. katastrálních map, jak uvádějí
Dotace eAGRI z roku 2009.
Od 1. 1. 2009 je v České republice vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací
"podmíněno" plněním standardů udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, dodržováním povinných požadavků na hospodaření. Patří mezi ně
životní prostředí, změna klimatu, dobrý zemědělský a environmentální stav půdy, veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin a dobré životní podmínky zvířat. Do roku 2014
sem patřily i minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v
rámci agroenvironmentálních4 opatření.

GAEC je anglické označení-Good Agricultural and Environmental Conditions
Ortofotografický snímek je fotografický obraz zemského povrchu zachycený z letadla.
4
Agroenvironmentální opatření se týká životního prostředí a zemědělství.
2
3
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V případě, že žadatel o dotace tyto podmínky nedodrží, může mu být snížena nebo, v
nejkrajnějším případě, neposkytnuta výplata vybraných využívaných dotací. Plnění
standardů a požadavků je ověřováno kontrolou plnění tzv. kontrolovaných požadavků.
Jejich formu a metodu kontroly si každá země EU stanovuje sama, dle národních specifik.“ (Dotace eAGRI, 2009)
Celkem je na dotační programy podle Foundu 302 vyčleněná částka 3,8 miliardy korun.
Podpory směřují zejména do živočišné výroby (2,7 miliardy korun), do rostlinné výroby
(351 milionů), do potravinářství (576 milionů) a na ostatní aktivity v rámci agropotravinářského komplexu (188 milionů). Cílem programů je podpora agrárního sektoru, udržování výrobního potenciálu zemědělství a rozvoj venkova. Konkrétně například na
Welfare5 zvířat, proti nákazám v hospodářských chovech, na agroenvironmentální
opatření, zlepšení genetického potenciálu zvířat, včelařství nebo ozdravování polních
plodin.

1.5 Podnikání
Podnikatel se musí rozhodnout, v jaké právní formě chce podnikat, zda jako fyzická
nebo právnická osoba, zda firma bude osobní nebo kapitálová společnost. Záleží na
způsobu a rozsahu ručení jednotlivých právních forem podnikání, velikost počátečního
kapitálu, finančních prostředků, daňové zatížení, rozdělení zisku apod.
Fyzické osoby podnikají na základě živnostenského oprávnění, které je zapsané v obchodním rejstříku na vlastní žádost, nebo povinně, podle podmínek stanovené obchodním zákoníkem. Osoba provozující zemědělskou výrobu je zapsána do evidence
dle zvláštního předpisu. Vyskytuje se i forma smluvní podnikatelské spolupráce podnikatelů fyzických osob upravená občanským zákoníkem jako sdružení fyzických osob.
Podnikání právnických osob musí být zapsáno v obchodním rejstříku podle obchodního zákoníku, který rozděluje právnické osoby na osobní společnosti, kapitálové společnosti a družstva. Mezi osobní společnosti patří veřejná obchodní společnost v. o. s
a komanditní společnost k. s.
V kapitálové společnosti mají zakladatelé pouze povinnost vnést vklad. Společnosti se
dělí na společnost s ručením omezením s. r. o. nebo na akciovou společnost a. s.
Družstvo je společenství založené za účelem podnikání, hospodaření nebo jiných sociálních potřeb svých členů. Nemá stanovený počet osob.

5

Welfare znamená ochranu života a zdraví hospodářských zvířat.
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V zemědělském odvětví se nejčastěji vyskytují právní formy v podobě družstva, sdružení fyzických osob a fyzické osoby podnikající samostatně na základě živnostenského
oprávnění (OSVČ)6.

1.5.1 Podnikatelský plán
Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější
i vnitřní faktory související s podnikáním firmy, zejména s jejím založením a fungováním v horizontu, na který se plán sestavuje, jak ve své knize uvádí Veber (2012).
•

Podnikatelský plán musí obsahovat popis podnikatelské příležitosti, cíle firmy a
vlastníků, potencionální trhy, analýzu konkurence, marketingovou a obchodní
strategii, finanční plán, předpoklady úspěšnosti a rizika podnikatelského plánu.

•

Značnou pozornost je třeba věnovat zejména finančnímu plánu. Ten je možná
nejdůležitější částí podnikatelského plánu. Mnohým podnikatelům často
nechybí nápady, ale s jejich realizací mají problém. Nemají totiž dostatek
finančních prostředků na profinancování daného projektu anebo nemohou
sehnat vhodného investora.

•

Podnikatelský plán se vypracovává nejen při zakládání nové firmy, ale kdykoliv,
jestliže chce firma realizovat větší investiční akci. Jestliže je podnikatelský plán
předkládán bankám nebo jiným potencionálním investorům a podnikatel nemá
s vypracováním tohoto dokumentu předchozí zkušenosti, doporučuje se
najmout si na tuto práci konzultanta nebo se minimálně podrobně informovat
na jeho požadovanou strukturu. Podnikatelský plán totiž mnohdy hraje
rozhodující roli při schvalování úvěrových limitů ze strany bank nebo jiného
investora.

1.5.2 Bankovní služby pro podnikatele
„Bankovní instituty z privátních zdrojů nabízí financování aktivit malým a středním
podnikatelům vedení běžných účtů a poskytování kontokorentních úvěrů. Kontokorentní úvěry pomáhají podnikatelům překlenout výkyvy v peněžních tocích, zásobách
atd.

6

OSVČ je forma podnikání pro začínající podnikatele.
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Banka zkoumá kvalifikační úroveň jednotlivých skupin osob zainteresovaných ve firmě.
Posuzuje složitost podnikatelského záměru vzhledem k profilu firmy, životní i odborné
zkušenosti osob aj. Pokud se jedná o rodinnou firmu, jsou zkoumány hlouběji i osobní
vztahy. U vlastníků banka zkoumá zkušenosti s podnikáním, dobu angažovanosti ve
firmě, věk, vlastnický podíl aj.“ (Srpová 2011, str.114)
Pečlivě, kvalifikovaně a konzistentně zpracovaná dokumentace omezuje rizika banky
a zvyšuje šance klienta na získání finančních prostředků potřebných k rozvoji jeho podnikání.

2 Strategie ceny
V České republice je oblast cen upravena zákonem. Podle toho zákona je cena peněžní
částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží. Zákon upravuje, jakým způsobem se cena
srovnává. Mimo jiné uvádí, že prodávající i kupující nesmí zneužívat svého hospodářského postavení při jeho sjednávání. Obsahem zákona jsou i povinnosti prodávajících
v oblasti cenové evidence a poskytování cenových informací, cenová kontrola a sankce
za porušení cenových předpisů. Jsou zde stanoveny také způsoby regulace cenovými
a státními orgány.

2.1 Základní přístupy k tvorbě ceny
•
•
•

Tvorba cen vycházejících z nákladů
Tvorba cen orientovaná na poptávku
Tvorba cen orientovaná na konkurenci

2.1.1 Tvorba cen vycházejících z nákladů
„K základním požadavkům při tvorbě cen patří, aby cena produktů nebyla nižší, něž
jsou vlastní náklady na jejich produkci. Mohou samozřejmě existovat výjimky z tohoto
obecného pravidla. Je ale zřejmé, že dlouhodobě vyšší úroveň nákladů nové prodejní
ceny je neudržitelná. Navíc znalost ceny odrážející nákladový aspekt výroby produktů
poskytuje podnikateli informaci, na jejímž základě může realizovat řadu rozhodnutí,
např. týkajících se hospodárnosti výroby, minimálních objemů výroby apod.
Tvorba cen orientovaná na náklady patří k tradičním metodám. Obvykle se opírá o dobrou znalost jednotlivých nákladových položek. S ohledem na různé způsoby určování
(kalkulování) nákladových položek rozlišujeme různé metody kalkulace nákladů:
•
Kalkulace skutečných nákladů
•
Kalkulace průměrných (normálních) nákladů
•
Plánová kalkulace nákladů
Kalkulace skutečných nákladů se využívá, jestliže do kalkulace zahrnujeme převážně
výrobní faktory použité v posledním období v jejich současných či pořizovacích cenách. Kalkulace na bázi průměrných (normálních) nákladů bere v úvahu průměrné
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množství výrobních faktorů za ceny z posledního období. Tato průměrná množství jsou
chápána jako normální úroveň. Plánová kalkulace nákladů odhaduje množství spotřebovaných výrobních faktorů za ceny v plánovacím období. Tato kalkulace se používá
zejména při kalkulaci nákladů nových výrobků.“ (Havlíček, 2005, str.45)

2.1.2 Tvorba orientovaná na poptávku
Podle Havlíčka (2005) tvorba cen zohledňující vliv poptávky využívá dva přístupy:
•
Stanovení cen na základě zákazníkem akceptované hodnoty,
•
Stanovení cen na základě intenzity poptávky.
Stanovení cen na základě zákazníkem akceptované hodnoty je metoda, jejímž předpokladem je dostatečná znalost zákazníků. Názory zákazníků lze zjistit buď přímým
dotazováním se u zákazníků, nepřiměřenost ceny daného zboží, nebo monitorováním
cenové hladiny na trzích. Jde o náročnější metodu v případě častější produkce pro anonymní zákazníky.
Stanovení cen na základě intenzity poptávky bývá někdy označováno jako metoda
cenové diferenciace, příp. diskriminace. V praxi to znamená, že stejný výrobek je z různých důvodů prodáván za různé ceny. Mezi nejčastější formy patří diferenciace časová,
prostorová a výrobková.

2.1.3 Tvorba cen orientovaná na konkurenci
Jaromír Veber (2012) uvádí, že strategie stanovení ceny na základě cen konkurence se
často volí v případě homogenních výrobků, případně z obavy z cenové války. Nemusí
se jednat o stanovení ceny na stejné úrovni, ale konkurenční cena je základnou pro
určení ceny vlastních výrobků. Cenová válka je jednou z velkých hrozeb zejména
malých a středních firem, které nemají dostatečné finanční rezervy na pokrytí stavu
krátkodobého snížení cen. Pokud mají konkurující firmy podobou finanční sílu, většinou dojde k ustálení cen na stejné úrovni. Jiná situace však může nastat, pokud se chce
na trhu uchytit silný hráč.

2.2 Tvorba ceny výrobku
„Ceny jsou záležitostí prodejce a dodavatele. Hodnota nabídky produktu je v užitku,
jenž zákazníkovi přináší a který očekává. Užitky posuzují zákazníci porovnáním vlastností a funkčních rysů výrobků. Zákazník přemýšlí, zda hodnota výrobku odpovídá
ceně, která má být zaplacena. Pokud užitky převáží nad náklady, pak pravděpodobně
výrobek koupí. Do svých nákladů zahrnuje např. i čas strávený nákupem, úsilí při vyhledávání informací o vhodných výrobcích ke koupi, náklady ztracené příležitosti apod.
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Stále vetší počet podniků odvozuje své ceny od zákazníkem vnímané hodnoty a v
rámci marketingového mix přikládá stanovení cen pro zákazníka velký význam. Stanovení cen souvisí i se segmentací a znalostí přání zákazníka, očekávání a potřeb. Navrhovaná cena pro zákazníka musí být v souladu s cenovou strategií podniku. Zákazník
musí být s účtovanou cenou spokojen a tato cena by zároveň měla přinášet firmě zisk.“
(Havlíček, 2005, str.45)

2.3 Stanovení ceny výrobku
„Stanovení ceny výrobků a cenových strategií pro různé tržní segmenty je jedním z
rozhodujících prvků tvorby úspěšného marketingového plánu. Přímo ovlivní příjmy
podniku a dosažení ziskového cíle. Aby mohl marketingový pracovník vhodně stanovit
cenové hladiny, musí vzít v úvahu nejenom vlastní náklady podniku (fixní a variabilní),
ale musí znát i postoje a očekávání zákazníků, konkurenční ceny a možné reakce konkurence na firemní cenovou politiku. Tři prvky: náklady, konkurence, očekávání zákazníků – nepředstavují alternativní přístup ke stanovení cen, ale je nutno brát v úvahu
všechny.“ (Havlíček, 2005, str.45)

2.3.1 Strategie podle cen a jakosti
„Uvádí-li podnik nový výrobek na nový trh či nový výrobek na dosavadní trh, popřípadě
dosavadnímu výrobku buduje novou distribuční cestu nebo dosavadní výrobek inovoval, vždy musí rozhodnout, do jakého segmentu trhu svůj výrobek umístí z pohledu
jakosti a ceny. Na stejném trhu může existovat několik odlišných cenových tříd, které
oslovují určité skupiny zákazníků podle jejich představ o jakosti a ceně.“
(Havlíček, 2005, str.45)

2.4 Změna cenového trendu potravin
Miroslav Svatoš (2018) píše o vlivu několika faktorů v současném období, které způsobují změnu vývojové tendence indexu cen potravin (ve srovnatelných cenách) od poklesu k růstu. Mezi tyto faktory lze zařadit:
•
•
•
•
•
•

zvýšení poptávky po PHM z obnovitelných zdrojů rostlinného původu
(bioetanol, biodiesel a pod.)
Příspěvek k řešení problému konečné zásoby neobnovitelných energetických
zdrojů a související růst cen
Řešení problémů nadprodukce potravin ve vyspělých zemích využitím
zemědělské půdy pro nepotravinářské potřeby
Využití zemědělské půdy pro energetické účely v RZ
Zvýšení poptávky po potravinách v rozvíjejících se zemích
Vysoká tempa hospodářského růstu v nejlidnatějších zemích světa (ČLR, Indie
aj.) stimulující růst koupěschopné poptávky vč. změny stravovacích zvyklostí v
globálním měřítku
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•
•
•
•

•

Růst počtu obyvatel v RZ v nepřímé úměře k ekonimické či životní úrovni vytváří
tlak na růst spotřeby a poptávky po potravinách (vč. Formy potravinové pomoci)
Pokles světových zásob obilí na třicetileté minimum souisí mj. též s výraznou
dynamikou růstu ploch energetických surovin v USA a EU
Projevuje se vliv růstu cen ropy a jiných neobnovitelných zdrojů
Výraznější zvýšení cen potravin jako důsledek zvyšované poptávky a snižované
nabídky může zejména v RZ vytvářet silný inflační tlak, růst úrokových sazeb a
zpomalení ekonomického růstu
Řešení problému potavinové a energetické bezpečnosti má v tomto případě
společného jmenovatele – omezení produkčního faktoru, zemědělská půda z
hlediska komoditního i teritorního pohledu.

2.5 Marketingový mix
Mezi klíčová manažerská rozhodnutí podle Čevelové (2008) patří správné určení ceny.
Nesprávné stanovení ceny má negativní důsledky pro každou firmu. Vyšší úroveň cen
může vést ke ztrátě zákazníků, nižší úroveň ceny může vést k nepokrytí nákladů a vážným ekonomickým důsledkům.
Marketingový mix zahrnuje všechny aktivity, které firma vyvíjí, aby vzbudila poptávku
po svých výrobcích a službách. Aby zákazník nakupoval, je potřeba mu nabídnout
správný produkt za správnou cenu dostupným způsobem. A ještě ho informovat o tom,
že produkt existuje.

2.5.1 Marketingový mix tvoří čtyři P
Produkt (Product) – užitek výrobku, značka, balení, sortiment, kvalita, záruky, design,
image výrobce, doplňkové služby.
Cena (Price) – zahrnuje nejen samotnou cenu, ale také náklady, různé velkoobchodní
či maloobchodní ceníky, slevy, cenové akce, náhrady, možnosti úvěru či platební podmínky.
Distribuce (Place) – sem patří celá cesta produktu od výrobce k zákazníkovi: prodejní
kanály, logistika, způsoby dopravy, dostupnost, prostředníci a zprostředkovatelé, i samotné místo prodeje, ať už se jedná o kamennou prodejnu, síť obchodních zástupců
nebo e-shop.
Propagace (Promotion) – zastřešuje všechny nástroje, jejichž cílem je dát o produktu
vědět, zaujmout, informovat zákazníka nebo budovat image firmy a značky. Reklama,
Public Relations, podpora prodeje, sociální sítě, internetový marketing atd.
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3 Zemědělství v ČR
Zemědělská výroba patří společně s navazující potravinářskou výrobou mezi tradiční
odvětví národního hospodářství, podle portálu eAGRI (2009). Jak zemědělství, tak potravinářství prošlo po roce 1989 zcela zásadní nutnou majetkovou a ekonomickou proměnou, která se promítla do kvality a kvantity jednotlivých komodit. Řada z nich se
dostala pod úroveň domácí spotřeby, kde resort zemědělství vyvíjí potřebné kroky pro
zvýšení dosahovaných výkonů. V řadě komodit se otevřel vývozní potenciál nebo byl
udržen či rozšířen, jak to dokumentují údaje o vývoz. Především komodity mléko, živá
zvířata, obiloviny, cukr a slad.
Zemědělská půda v roce 2015 tvořila zhruba 53 % výměry celé České republiky.
Nachází se z větší části ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Zemědělskou výrobu provádí přibližně 47 tisíc zemědělských subjektů a zpracovatelů zemědělských
surovin. Tato skupina hospodaří na výměře zhruba 3,5 mil. hektarů, z toho na 2,5 mil.
hektarů orné půdy. Orná půda tak tvoří asi 71 %.
Pokles výměry orné půdy se v posledních letech zmírnil, tento nepříznivý trend se však
nezastavil. Výměra pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako trvalé travní porosty se naopak nadále zvyšuje. Zhruba polovina zemědělského půdního fondu se nachází v oblastech méně příznivých pro hospodaření (tzv. LFA oblasti), což jsou právě
oblasti, kde se zakládání a udržování luk a pastvin podporuje.
Z hlediska zaměstnanosti je dohromady v zemědělské výrobě, lesnictví a rybářství
zaměstnáno asi 98 tisíc pracovníků, z toho jen v zemědělství přibližně 84 tisíc. Tito
pracovníci se tak podílejí na tvorbě HDP: zemědělská výroba se v roce 2015 podílela na
celkové tvorbě HDP z 1,68 %, potravinářská výroba pak z 2,19 % HDP.
České a moravské zemědělství lze charakterizovat velkou roztříštěností vlastnictví
půdy a velkým podílem najaté půdy (přes 80 %) od velkého počtu pronajímatelů. Velikostní struktura podniků se výrazně liší od struktury podniků v ostatních, zejména západoevropských členských zemích Evropské unie. Podniky s více než 50 ha zemědělské půdy totiž zaujímají většinu z celkové výměry obhospodařované zemědělské
půdy.
Kromě své základní produkční funkce, výroby potravin, dnes zemědělství poskytuje
veřejnosti i další ještě nedávno opomíjené společenské a ekologické funkce. Patřičná
pozornost je těmto funkcím věnována s rostoucí intenzitou a důrazem. Zemědělská
činnost je nedílnou a stále základní složkou venkovského prostoru, který si zaslouží
péči a podporu. Zemědělci jsou k těmto podobným pro veřejnost i životní prostředí
prospěšným činnostem vedeni i celou škálou dotačních nástrojů, ať již národních či
evropských.
Svatoš (2018) zmiňuje dokument SZP EU Agendu 2000, který definuje tzv. „Evropský
model zemědělství“, v jehož rámci by zemědělství mělo být multifunkční, konkurenceschopné a stabilizující. Je proto postaven na 4 tzv. pilířích:
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1. Zachování zemědělství na co největší ploše a snižování rozdílů mezi bohatšími
a chudšími regiony.
2. Rozvoj multifunkčního zemědělství zaměřené nejen na zemědělskou produkci,
ale i na údržbu krajiny a ochranu životního prostředí.
3. Existence životaschopných zemědělských podniků.
4. Hlubší propojení zemědělství s rozvojem venkova.
V oblastech, kde nejde prioritně o zajištění intenzivní zemědělské výroby poskytuje
zem. půda možnost alternativního využití, např. převod orné půdy do drnového fondu
(trvalé louky a pastviny), pro chov lovné zvěře, ryb, vodní drůbeže apod. V lokalitách
s hygienicky nadlimitním výskytem cizorodých látek v rostlinné produkci je vhodné nezemědělské využití půdy, tzv. převod do jiných kultur (zalesňování), pěstování speciálních dřevin apod. V příhraničních lokalitách, horských a podhorských oblastech lze využít tímto způsobem půdu pro sport, rekreaci a rozvoj agroturistiky.
Nové funkce zemědělství v oblasti venkovského a enviromentálního rozvoje ČR souvisí
s řešením problémů českého zemědělství v méně příznivých oblastech tzv. LFA (Less
Favourabe Areas). V těchto oblastech se stává zemědělská výroba nekonkurenceschopnou. V současné době je podíl zemědělské půdy, zařazené do LFA v ČR 50,15 %
zemědělského půdního fondu.

3.1 Význam zemědělství
Miloslav Synek (2006) tvrdí, že zemědělství můžeme charakterizovat jako kvalifikované
obdělávání půdy za účelem získání úrody (rostlinná výroba), chov hospodářských zvířat (živočišná výroba) včetně různých přidružených činností. Zemědělskou výrobu
uskutečňují zemědělské podniky (závody), které jsou základní výrobně ekonomickou
a technicky-organizační jednotkou.
Zemědělské podniky plní základní funkci – zabezpečení potravin pro obyvatelstvo
a zemědělských surovin pro průmysl, tj. funkce produkční. Plní i další důležité funkce
mimoprodukční, jako je péče o krajinu a životní prostředí (krajinotvorná funkce), sociálně kulturní (osídlení), rekreační aj.
Zemědělská výroba má oproti průmyslové některé zvláštnosti, k nimiž patří:
a) Velká závislost na přírodních podmínkách
- Zemědělský výrobní proces se musí přizpůsobovat nárokům živých organismů.
- Ovlivnitelnost přírodních procesů v zemědělské výrobě je daleko menší, než je tomu
u průmyslových technologických procesů; na výrobu prováděnou převážně na volném
prostranství, silně působící klimatické vlivy atd.
- Hlavní výrobní faktor (půda) je v klidu, stroje a jiné výrobní prostředky (hnojiva, osiva)
a pracovníci jsou naopak v pohybu; to zvyšuje náklady na dopravu a manipulaci s materiálem.
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Závislost zemědělské výroby na přírodních podmínkách ztěžuje organizaci práci, klade
velké nároky na zkušenosti a přizpůsobivost pracovníků neustále se měnícím podmínkám, působí na hygienu a úrazovost práce v zemědělské výrobě.
b) Časový nesoulad průběhu výrobního a pracovního procesu, který je typický zejména
pro rostlinou výrobu. Proces výroby pšenice trvá 10 měsíců, avšak pracovní proces obdělávaní 1 ha pšenice trvá asi 70 hodin. Podobně je tomu i při výrobě mléka, jatečního
masa, vlny apod.
c) Sezónnost práce v zemědělské výrobě, tj. její nerovnoměrné rozložení během roku,
se projevuje zejména v rostlinné výrobě
-způsobuje nerovnoměrné využití strojů a pracovních sil během roku, má vliv na organizaci práce,
-při některých pracích je příčinou nárazové potřeby velkého počtu nekvalifikovaných
sezonních pracovníků (např. při sklizni ovoce, jahod, chmele apod.),
-ovlivňuje nerovnoměrnost příjmů a výdajů zemědělských podniků, projevuje se
nerovnoměrným rozdělením pracovní doby, kolísáním příjmů pracovníků během roku
a působí potíže při získávání kvalifikovaných sil do zemědělství, zejména mládeže.

3.2 Rozdělení zemědělské výroby
Zemědělská činnost se rozděluje na rostlinou a živočišnou výrobou. Pro fungování zemědělského podniku je důležitá provázanost obou, protože jedna na druhé závisí.

3.2.1 Rostlinná výroba
Základní úloha rostlinné výroby spočívá ve využití půdy k získání rostlinných produktů
ať už k přímému prodeji na trhu, nebo k dalšímu zpracování (v zemědělském podniku,
v potravinářských podnicích atd.) Hlavním výrobním faktorem v rostlinné výrobě je
půda. Ta není jen místem výroby, ale i výrobním prostředkem s vlastním biologickým
potenciálem pro růst zemědělských plodin. Plocha zemědělského podniku zahrnuje
půdu, na které rolník (zemědělský podnik) sám hospodaří (kterou vlastní, nebo si připachtoval kromě půdy, kterou propachtoval). Zahrnuje ornou půdu (ta je charakteristická střídáním plodin, většinou tzv. Hlavních plodin pěstovaných pro rozhodující část
vegetačního období a tzv. meziplodin pěstovaných mezi dvěma hlavními plodinami),
trvalé travní porosty (louky, pastviny), trvalé kultury (chmelnice, vinice atd.).
Podle půdně klimatických podmínek je půda zemědělských podniků zařazena do pěti
výrobních oblastí (kukuřičné, řepařské, bramborářské, bramborářsko-ovesné a horské).
Základním intenzitním ukazatelem využití zemědělské půdy je hektarový výnos, což je
poměr sklizně a sklizňové plochy. Sklizní se rozumí celkové množství plodiny sklizené
ze sledované sklizňové plochy (ta v důsledku zničení a zaorání určité plodiny může být
menší než osevní plocha).
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3.2.2 Živočišná výroba
„Hlavní úlohou živočišné výroby je vyživovací úloha, tj. výroba plnohodnotných živočišných produktů. Hlavní činností je chov hospodářského zvířectva, tj. výroba masa (jatečný dobytek, tj. skot, telata, prasata, selata a drůbež), mléka, vajec aj. produktů.
Vedlejšími produkty jsou kůže, vlna, peří apod. a exkrementy, které jsou využívány
v rostlinné výrobě (hovoříme také o tzv. bezodpadové technologii). Intenzita chovu
hospodářského zvířectva se měří objemem produkce (masa, mléka, vajec) na 1 ha zemědělské, popř. orné půdy, nebo se vyjadřuje v počtu dobytčích jednotek na 100 ha
zemědělské půdy; dobytčí jednotka je smluvená jednotka (500 kg živé váhy), na kterou
se přepočítává každý kus dobytka podle stanovených koeficientů (např. skot do
1 roku= 0,4 kůň = 1 apod.). Důležitými ukazateli v živočišné výrobě jsou ukazatele užitkovosti hospodářského zvířectva, např. průměrná roční dojivost mléka 1 krávy (v roce
2003 byla 5 756 l), průměrná roční snáška 1 slepice (275 vajec). Pro zemědělský podnik
znamená živočišná výroba i zhodnocení statkových krmiv vypěstovaných v zemědělském podniku v tržních živočišných produktech (např. pícniny přemění v mléko), zušlechtění prodeje schopných krmiv (krmné směsi přemění v mléko, maso, vejce), zvyšování úrodnosti půdy (chlévská mrva, kejda, močůvka), kapitálovou rezervu ve stavech zvířat. Dříve běžný zemědělský podnik choval všechny základní druhy hospodářských zvířat; v posledních letech došlo ke značné specializaci.“ (Synek, 2006, str.456)

3.3 Ekonomika zemědělství
Synek (2006) ve své publikaci uvádí, že ze zvláštnosti zemědělství vyplývají i určité
zvláštnosti ekonomiky a evidence (účetnictví). V rozvaze, která podává přehled o struktuře majetku a jeho zdrojích, jsou hlavními položkami stálých aktiv, půda, budovy,
stavby, půdní meliorace, trvalé kultury, skleníky, stroje a nářadí, nedokončené investice
aj.; zvláštní položku tvoří zvířata (koně, skot, prasata, drůbež, ostatní zvířata). Hlavními
položkami oběžných aktiv jsou polní inventáře, víceleté kultury, statkové zásoby krmiv
a steliv (nakoupené a vlastní výroby), pohledávky a jiná finanční oběžná aktiva. Strana
pasiv se podstatně neliší od rozvahy průmyslových podniků.
Hlavními výnosy zemědělského podniku jsou tržby za zemědělské výrobky (rostlinné,
živočišné), hlavními náklady jsou výdaje za osiva, sadbu, krmiva, hnojiva, stroje, pohonné hmoty apod. Evidenci komplikuje časový posun nákladů i výnosů; např. hnojiva
nakoupená na podzim se zčásti spotřebují na ozimé obiloviny, zčásti na jaře na louky
a kukuřici, obiloviny a další plodiny, krmivo vyprodukované z pohnojených ploch se
zčásti sklidilo v polovině roku (pokos luk, směsky na orné půdě), zčásti na podzim (kukuřice) a zčásti je uskladněno. Obtížné je i přiřazení společných nákladů na různorodou
produkci (např. při pěstování obilovin se získá zrno a sláma, kterou lze použít ke krmení
nebo k podestýlání zvířat; rovněž využití živin z organických hnojiv, např. z chlévské
mrvy, je několikaleté).
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3.3.1 Trh se zemědělskou půdou v ČR
Rozvinutý trh půdy je jedním z nejdůležitějších předpokladů žádoucího strukturálního
vývoje zemědělství, který vede ke zvyšování jeho produktivity a konkurenceschopnosti, jak píše Svatoš (2018). Půda je specifický předmět tržních vztahů, proto trh půdy
ve všech vyspělých zemích má řadu omezujících podmínek.
Základním rysem trhu zemědělské půdy je, že poptávka po půdě je odvozena od poptávky spotřebitelů po finálních produktech. Také nabídka půdy má svá specifika, neboť množství půdy je omezené, bez ohledu na cenu. Nabídka půdy je neelastická.
Každý stát má zájem chránit trh se zemědělskou půdou před jejím znehodnocením,
spekulacemi a zničením.
Výchozími předpoklady rozvoje trhu se zem. půdou v ČR po roce 1989 bylo obnovení
vlastnických práv k půdě a zemědělskému majetku, zprivatizování majetku státních
zemědělských podniků, transformace bývalých zemědělských družstev na soukromé
právnické osoby a vznik velké skupiny podnikatelských subjektů fyzických osob.
V posledních letech dochází V České republice ke značnému úbytku zemědělské půdy
pro novou výstavbu, udělují se výjimky pro využití zemědělské půdy na nezemědělské
účely. Za posledních 15 let se výměra osevních ploch snížila o 600 tis. ha, v současnosti
je využíváno 2,6 mil. ha orné půdy. Ročně ubývá 4 500 zemědělské půdy (denně 12 ha).
Podle odborníků by mělo dojít ke zpřísnění legislativy na ochranu zemědělského půdního fondu.
U nově sjednávaných pachtovních smluv, jak píší Farmy.cz se pachtovné pohybuje nejčastěji ve výši 3.000–6.000,- Kč/ha/rok (+ daň z nemovitostí), u výjimečně kvalitní orné
půdy může být i vyšší - např. i přes 10 000,- Kč/ha/rok (stav říjen 2018). U trvalých travních porostů (louky, pastviny) je pachtovné obvykle nižší než u orné půdy. Nejvýhodnějších podmínek lze dosáhnout u celistvých pozemků větších výměr. U drobných pozemků lze naopak předpokládat výrazně nižší pachtovné na hektar.

3.3.2 Výnosnost půdy
„Revize výnosnosti půdy je založena na komplexním sledování údajů o výnosech a nákladech včetně vztahu k ochraně životního prostředí. Jsou odvozeny volby technologických postupů a dávkování živin v závislosti na doporučeném složení plodin v daných podmínkách a při respektování zásad ochrany rostlin.“ (Svatoš, 2018, str.52)

3.3.3 Tržní ceny půdy
„Tržní ceny, též sjednané či dohodnuté se vytvářejí volně na trhu zem. nemovitostí na
základě momentálních vztahů nabídky a poptávky. V tržní ekonomice se půda stává
zbožím jako u každého jiného zboží se i cena půdy stanovuje dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
Ceny zemědělské půdy rostou v důsledku růstu cen zemědělských komodit, neboť poptávka po půdě je odvozena od poptávky spotřebitelů po finálních produktech. Ceny
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zemědělské půdy rostou také vyšším zájmem investičních fondů o nákup zemědělské
půdy. Roste poptávka především po levné půdě ve východní Evropě, kde je velká zásoba kvalitní, dosud neobdělávané půdy. Velké rozdíly v cenách jsou v západní a východní Evropě. Ceny zemědělské půdy se v jednotlivých státech EU významně odlišují.
Důvodem jsou různorodé půdně-klimatické podmínky, nerovnoměrná výměra zemědělské půdy vzhledem k počtu obyvatel, odlišná podnikatelská struktura zemědělství
i odlišná ekonomická úroveň jednotlivých států.“ (Svatoš, 2018, str.57)

3.3.4 Evidence zemědělské půdy
„LPIS je geografický informační systém evidence zemědělské půdy, která slouží ke kontrole údajů v žádostech o dotace, poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu a pro
identifikaci zemědělských pozemků na základě skutečného užívání půdy pro administraci dotací. Rozhodující je, kdo na pozemku skutečně hospodaří, nikoli kdo je zapsán
jako vlastník v katastru nemovitostí.“ (Svatoš, 2018, str.47)
Katastr nemovitostí (ČÚZK Statistická ročenka, 2019) je zdrojem informací, které slouží
k ochraně práv k nemovitým věcem (dále jen „nemovitostem“), pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, k
ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro
účely vědecké, hospodářské a statistické a dále pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k těmto účelům. Katastr nemovitostí poskytuje i základní údaje
o územním členění státu, zejména výměry územních správních jednotek (obcí, okresů,
krajů) a údaje o rozčlenění půdního fondu v těchto jednotkách. Rozčlenění půdního
fondu se provádí podle jednotlivých druhů pozemků (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost, lesní pozemek, vodní plocha, zastavěná plocha
a nádvoří, ostatní plocha). Český úřad zeměměřický a katastrální provedl k 31. prosinci
2018 sumarizaci úhrnných hodnot druhů pozemků podle údajů katastru nemovitostí.
Tabulka 2 - Využití zemědělsky obhospodařované půdy

Území, kraj

Obhospodařovaná
zemědělská
půda
celkem
(ha)

Z toho

V tom

Orná
půda

Ovocné
sady

Trvalé
travní
porosty
celkem

Trvalé travní
porosty
(louky a
pastviny)

Extenzivní
pastviny

3 456 646

2 471 000

18 220

944 893

694 581

240 686

9 625

Hl. m. Praha + Středočeský

560 701

487 467

3 478

67 673

53 649

12 818

1 205

Jihočeský

413 385

246 642

1 045

164 697

129 737

34 082

879

Plzeňský

312 429

193 218

570

118 525

86 584

31 476

465

Karlovarský

96 073

34 482

82

61 509

41 817

19 432

260

Ústecký

209 882

147 734

1 922

56 762

40 603

14 764

1 396

Česká republika

Trvalé travní
porosty
nevyužívané
k produkci

kraj/region:
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Liberecký

98 111

38 413

1 190

58 479

41 666

16 285

528

Královéhradecký

232 310

168 184

1 904

62 192

45 857

16 074

261

Pardubický

227 200

174 724

469

51 987

40 922

10 935

130

Vysočina

361 043

277 958

150

82 418

71 518

10 425

475

Jihomoravský

355 132

315 409

3 731

21 708

13 012

6 385

2 311

Olomoucký

236 518

169 780

1 362

64 848

37 001

27 527

320

Zlínský

149 725

96 421

1 641

51 265

37 962

12 596

707

204 135

120 569

677

82 828

54 254

27 888

686

Moravskoslezský

Zdroj: Vlastní zpracování dle (ČSÚ, 2016)

Podle Českého statistického úřadu v roce 2016 hospodařilo 26 525 zemědělských subjektů. Fyzické osoby představovaly více než 90 % všech subjektů v krajích Královéhradeckém a Zlínském. Největší část obhospodařované zemědělské půdy spadala do
krajů Středočeského včetně Hl. m. Prahy (16,2 %) a Jihočeského (12,0 %). Nejvyšší průměrnou výměru měly subjekty fyzických osob v krajích Karlovarském (78,3 ha) a Ústeckém (76,9 ha), zatímco subjekty právnických osob v krajích Královéhradeckém (974,3
ha) a Olomouckém (940,4 ha). Naproti tomu subjekty fyzických osob s nejmenší průměrnou výměrou působily v kraji Jihomoravském (22,1 ha) a Zlínském (23,1 ha), nejmenší subjekty právnických osob patřily do Libereckého kraje (473,6 ha).

4 Zaměstnanost v zemědělském odvětví
„Zaměstnanost v zemědělství každoročně klesá s tím, že tempo úbytku pracovních sil
se meziročně zpomaluje. Absolutní počet pracovníků v roce 2014 poklesl na 100,9 tis.,
což představuje podíl pracovníků na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství
ČR 2,6 %. Nejvyšší úbytky byly zaznamenány u družstev (meziročně o 5,7 %), dále pak
u podniků fyzických osob (o 2,4 %) a obchodních společností (o 1,3 %). “
(Svatoš, 2018, str.65)

4.1 Struktura pracovních sil
Struktura pracovních sil je rozdělena do tří kategorií. Zastoupení pracovní síly je rozděleno podle věku, kvalifikace pracovní pozice a podle pohlaví zaměstnance.

4.1.1 Věková struktura
„Věková struktura vyjadřuje zastoupení jednotlivých věkových skupin v celkovém
počtu pracovníků. Při grafickém znázornění všech věkových skupin během života
člověka vzniká stylistický obraz stromu, tzv. „strom života“. Situace v zemědělství
se poměrně značně odlišuje od tohoto ideálu, protože největší podíl pracovních
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míst v zemědělství vykazuje skupina 41-60 let. Průměrný věk pracovníků v zemědělství je 41 let (tj. o 3 roky více než průměrný věk v NH) a celková věková struktura
pracovníků v tomto odvětví ve srovnání s národním hospodářství je nepříznivá.“
(Svatoš, 2018, str.66)
Tabulka 3 - Věková struktura pravidelně zaměstnaných pracovníků
Území, kraj

Pravidelně
zaměstnaní
celkem

v tom osoby podle věkových skupin
≤ 24

25–34

35–39

40–44

45–54

55–64

65+

130 302

7 807

15 868

12 748

16 256

30 593

32 899

14 130

42 285

Hl. m. Praha + Středočeský

18 115

1 095

2 233

1 880

2 283

4 114

4 485

2 025

Jihočeský

13 283

748

1 698

1 262

1 466

3 285

3 497

1 326

Plzeňský

9 255

580

1 031

838

1 212

2 154

2 415

Karlovarský

2 111

118

274

224

283

494

Ústecký

6 396

347

939

783

879

1 237

Liberecký

4 062

272

430

372

538

875

Královéhradecký

8 885

481

1 108

868

1 049

1 944

Pardubický

10 526

717

1 272

1 081

1 377

2 769

Vysočina

15 244

976

1 826

1 322

1 956

Jihomoravský

17 939

945

1 968

1 710

Olomoucký

8 595

535

992

Zlínský

7 319

396

Moravskoslezský

8 572

597

Česká republika

v tom osoby podle věkových skupin

z toho
ženy
≤ 24

25–34

35–39

40–44

45–54

55–64

1 980

4 878

4 544

6 046

11 265

9 667

3 905

5 966

318

778

654

889

1 531

1 299

497

4 012

151

442

427

557

1 156

953

325

1 024

2 666

134

276

298

363

718

621

257

469

249

628

28

80

69

99

170

128

54

1 356

855

1 852

63

289

261

283

366

392

197

994

579

1 297

53

119

134

218

283

315

175

2 405

1 030

2 790

125

326

302

364

717

690

266

2 489

821

3 686

179

428

389

539

1 138

786

226

4 105

3 774

1 284

4 763

233

474

425

660

1 484

1 110

377

2 166

4 055

4 635

2 459

6 629

301

713

701

920

1 630

1 544

819

815

1 120

2 114

2 392

628

2 838

156

277

327

456

816

660

146

844

779

892

1 509

1 922

975

2 397

107

253

242

315

547

613

321

1 253

812

1 034

1 937

2 065

875

2 761

132

423

314

383

708

557

244

65+

kraj/region:

Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ, 2016)

V tabulce znázorňující věkovou strukturu jsou rozděleny věkové kategorie i podle
pohlaví, a tak se statistické výsledky na první pohled liší od informací zmíněných
výše. Bez rozdělení věkové struktury na pohlaví bychom došli ke stejným výsledkům.

4.1.2 Kvalifikační struktura
„Kvalifikační struktura pracovních sil v zemědělství zaznamenala výrazné změny,
po celou dobu transformačního období se vzdělanostní úrovní pracovních sil zvyšovala. Při využívání nových technologií a změnami ve složitosti práce je považována vyšší úroveň vzdělání a širší profil v kvalifikaci pracovních sil. Tyto faktory by
měly ovlivnit růst ceny práce a problémy na agrárním trhu práce, které ovlivňují
sociální situaci zemědělců a zájem mladých o práci v zemědělství.
Struktura pracovních sil podle genderu se vyznačovala poklesem podílu žen.
Podíl žen v zemědělství je výrazně nižší než podíl žen na zaměstnanosti v NH.“
(Svatoš, 2018, str.66)
Důvodem poklesu podílu zaměstnaných žen v zemědělství je to, že už nejsou potřeba například dojičky, nebo ženy okopávající brambory. Postupem času tyto činnosti nahradila technika – stroje a roboti. Dalším důvodem je zrušení mnoha zemědělských družstev a malého hospodářství, kde žena pracovala spolu s manželem.
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4.2 Agrární trh práce v ČR
„Do roku 1989 byly sociální problémy venkova řešeny prostřednictvím značných
státních intervencí a sociálních transferů cenovými i mimo cenovými nástroji.
Dotace byly poskytovány především prostřednictvím fondu stabilizace pracovních
sil. Průměrná nominální mzda se pohybovala nad úrovní průměrné mzdy v národním hospodářství. Takovýto systém vedl k neefektivnímu využití pracovních sil
a umělé přezaměstnanosti. Transformačním procesem byla tato politika levných
potravin ukončena a sociální politika byla založena na jiných ekonomicky efektivních principech.
Transformace zemědělství představovala kvalitativní změnu, ke které muselo zákonitě dojít z hlediska rozvíjejícího se domácího a zahraničního trhu. Pokles hrubé
zemědělské produkce a změny majetkoprávních vztahů vyvolaly nárůst počtu nezaměstnaných na venkově a problematiku mzdové disparity. Největší tempo
úbytku pracovních sil v zemědělství nastalo v letech 1991-1992 v regionech, kde
došlo k privatizaci státních statků, především u pracovníků nezemědělských profesí, oddělením značného podílu přidružené výroby a strojních a traktorových stanic od zemědělské prvovýroby. To je také hlavním důvodem tak výrazného snížení
pracovních sil v zemědělství oproti ostatním odvětvím národního hospodářství.“
(Svatoš, 2018, str.66)

4.2.1 Trh práce ovlivňují tyto skutečnosti:
•
•

•

•
•
•
•
•

Nižší mobilita pracovních sil, kdy je podstatná část pracovních sil vázána
vlastním obydlím, hospodářstvím, případně vlastnictvím půdy.
Charakter práce v zemědělství, která vyžaduje od pracovníka univerzálnější
zaměstnání univerzálnější zaměření (v menších zem. podnicích ), zejména
když je požadována vysoká odbornost a specializace v některých fázích
pracovního procesu; velké zemědělské podniky požadují pracovníky s užší
secializací.
Značnou potřebu sezónních pracovních sil nejen manuálních, ale
i
specialistů určitých profesí a pomáhajících rodinných příslušníků
(neplacených).
Nerovnoměrnost v potřebě práce v průběhu pracovního dne;
Vzhledem k omezeným možnostem mechanizace výrobního procesu je
práce v zemědělství namáhavější.
Vyšší pracovní aktivita ( v průměru o 100 až 200 hodin) v zemědělství ve
srovnání s ostatními odvětvími.
Přímí vliv povětrnostních a terénních vlivů při práci;
Nerovnoměrnost mezi pracovními příležitostmi a pracovními zdroji
v jednotlivých oblastech. (Svatoš, 2018, str.67)

Průměrná měsíční mzda pracovníků v zemědělství je tedy značně nižší než v průmyslu
a v národním hospodářství celkem.
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4.2.2 Podnikání zemědělských subjektů
Pokud bychom měli porovnat situaci fyzických a právnických osob, podle Dvořákové
(2017) lze říci, že obě formy mají své výhody a nevýhody. Přednostmi malých hospodářství fyzických osob (v podstatě rodinných farem) jsou zpravidla nižší náklady na výrobu, vyšší efektivnost vkladů a nižší zadluženost. Výhodnost nižší zadluženosti je
ovšem pouze relativní, někdy je z hlediska ekonomické efektivnosti příliš nízká – často
je dána obtížným přístupem malých podniků k cizím zdrojům.
Obecně lze říci, že hospodaření těchto subjektů je charakteristické svým lepším vztahem k životnímu prostředí.
Větší zemědělské podniky mají většinou formu právnických osob (i když je určitá tendence zvětšování velikosti některých rodinných farem). Pro tyto podniky je charakteristická vyšší zadluženost – okolo 55 %.
Družstva zatížená restitučními požadavky v podobě dlouhodobých závazků mají zadluženost v průměru 58 %. Mnohé zemědělské podniky „zdědily“ z předešlých období
velkokapacitní budovy (stáje apod.), pro které v současné době nemají odpovídající
uplatnění a nemohou tuto kapacitu využít. Tato aktiva jsou potom spíše ekonomickou
přítěží.
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PRAKTICKÁ ČÁST
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5 Analýza zemědělství v ČR
5.1 Představení podniku
Soukromý rodinný statek Josefa Linharta se nachází ve vesnici Roblín na okrese Praha
západ ve Středočeském kraji v nadmořské výšce 390 m Bpv7. Josef Linhart pracoval
v zemědělském družstvu JZD Chýně, na okrese Praha-západ, které vzniklo sloučením
pozemků z několika okolních vesnic, kde zastával funkci agronoma a zootechnika.
Ve funkci vedoucího střediska Třebotov pracoval 16 let. Se svými znalosti a zkušenosti
se v roce 1991, když se družstvo rozpadlo, rozhodl soukromě hospodařit na svých 35
ha. Pokračoval tak v rodinné tradici, kterou započali jeho předkové. Postupně si pronajal pozemky od místních lidí. Celková výměra činila 160 ha. Od začátku choval 20 dojných krav a mléko dodával do radlické mlékárny na Smíchově. Pěstoval převážně obiloviny a o pár let později i cukrovou řepu do té doby, než se omezily produkce cukrovarů. Na fungujícím hospodářství se podílela manželka a tři synové.
V současné době hospodaří Josef Linhart ml. se svojí manželkou, čtyřmi dětmi a bratrem na výměře 132 ha zemědělské půdy. Zaměřuje se na rostlinnou a živočišnou produkci.

5.2 Základní údaje
Jméno podnikatele: Josef Linhart
Ulice a číslo popisné: Karlštejnská 13
Obec: Roblín 25226
IČO: 43173306
DIČ: CZ6 402290466
Právní forma: Fyzická osoba, Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Druh podnikání: Rostlinná a zemědělská produkce
Základní prvky při vstupu do podnikání tvořily zděděné pozemky od rodinných příslušníků, nově koupený traktor české značky Zetor zakoupený v Brně, na který rodina dostala finanční dotaci ve výši 70 000 Kč.

Bpv označuje výškový systém používaný v České republice a dalších zemí. Vychází z bodu nulové nadmořské výšky Baltského moře nedaleko Petrohradu.
7
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5.3 Analýza postavení na trhu
Statek Josefa Linharta obhospodařuje 132 ha na kterých pěstuje obiloviny (pšenice 40
ha, ječmen 20 ha, kukuřice 20 ha), okopaniny (brambory 5 ha), olejniny (řepka olejka 15
ha), víceleté pícniny (vojtěška 10 ha) a trvalý travní porost 22 ha.
Rostlinná výroba je v podniku důležitá pro chov zvířat. Z obilovin se vyrábí šrot,
kukuřice se silážuje, stejně tak jako vojtěška, která také slouží jako krmivo pro zvířata.
Brambory podnik pěstuje pro vlastní spotřebu a na prodej, který začíná v červenci
a končí v březnu. Pěstují se jak rané brambory, tak brambory na uskladnění a tvoří
důležitý příjem hospodářství.
Obrázek 1 - Pěstované rostliny – Josef Linhart

Zdroj: Vlastní tvorba

Pro srovnání stavu půdy níže uvádím graf, který je rozdělen podle krajů v ČR. Statistika
prokázala, že ve všech případech najatá půda má větší zastoupení než obhospodařovaná vlastní půda. Je to způsobeno tím, že zemědělci ke své produkci potřebují více
půdy než obvykle vlastní a mají k dispozici. Nemohou si dovolit koupit pozemky, tak je
pro ně výhodnější platit pachtovné za pronajaté pole. Pachtovné závisí na kvalitě půdy
a oblasti ve které se nachází. Josef Linhart za pronajaté pozemky ve Středočeském kraji
v blízkosti hlavního města Prahy platí 3000 Kč/ha a nájem každým rokem roste. Přesto
orné půda ubývá. Navíc v blízkosti Prahy developeři rádi zkupují objekty a staví z nich
obchodní centra, domy, byty a sklady, tak je těžké, aby je obyčejný zemědělec přeplatil.
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Obrázek 2 - Bilance půdy v ČR

Zdroj: Vlastní tvorba dle (ČSÚ, 2016)

Hl. m.+ Středočeský kraj je ve všech sledovaných oblastech na prvním místě. Kvalitní
půda i prostředí jsou dobrým místem pro rozvoj zemědělské činnosti. Následuje Jihočeský a Jihomoravský kraj, kde jsou lepší podmínky pro zemědělskou činnost a úrodnost půdy než kolem Prahy. Příznivé počasí a podmínky zajišťují větší pěstitelské výnosy, než jsou na Roblíně. Ve zmiňovaných krajích je velké zastoupení skotu na produkci mléka a masného dobytka.
Obrázek 3 - Hospodářská zvířata – skot

Zdroj: Vlastní zpracování dle (ČSÚ, 2016)
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Z grafu je pozorovatelný nízký počet býků, který ovlivnila výkupní cena za maso na jatkách, kvůli které se chov býků finančně nevyplatí. Vysokou cenu si drží plemenní býci,
ale těch také moc není, protože je více využíváno umělé oplodnění krav a jalovic.
Umělé oplodnění má několik výhod v tom, že pro majitele hospodářství zabere méně
práce, času a dochází k větší jistotě oplodnění správným plemenem. Ve velkém počtu
jsou zastoupeny dojné krávy, které udržují výrobu českých mlékáren a díky nim jsou
na trhu oblíbené tradiční mléčné produkty.
Rodinný statek v minulosti choval mladé býky na výkrm a prodával je na okolní jatka
ke zpracování na maso. S poklesem cen změnil orientaci podnikání na dojné krávy
a kvalitní produkci mléka. Pro svou reprodukci také využívá plemenářské služby, a to
z Farmy Tehov, která se inseminační činností zabývá a má individuální přístup ke každému chovateli.
Obrázek 4 - Hospodářských zvířata – prasata, ovce, kozy

Zdroj: Vlastní zpracování dle (ČSÚ, 2016)

Chov prasat si udržuje dobré pozice na trhu. Lidé si začali více vážit masa produkovaného v České republice po zkušenostech dovozů masa z Polska. Ovce jsou už dnes
využívané spíš pro spásání travin než na vlnu. Zatímco kozy se chovají na mléko, díky
zdravotním účinkům je o něj velký zájem.
Rodinný statek udržuje chov prasat pro vlastní spotřebu masa. Výhodou je, že má kontrolu nad tím, čím prase vykrmuje a jak kvalitní maso z něj pak bude mít. Chov ovcí měl
také své dobré zastoupení na farmě před několika lety, ale od té doby, co se vlna nevykupuje, tak malé stádo slouží už jen na vypásání travních porostů kolem hospodářství Josefa Linharta. Pokoušel se i o chov koz, ale ten zaznamenal neúspěch. Malá poptávka po kozích produktech a jejich typický zápach dovedla majitele k závěru, že kozy
musí prodat a jejich chov postupně vymizel.
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Obrázek 5 - Hospodářská zvířata-drůbež

Zdroj: Vlastní tvorba dle (ČSÚ, 2016)

Mezi nejvíce chovanou drůbež patří kuřata a slepice. Většina z nich se chová na maso
nebo na vejce. Péče o krůty a kachny je náročnější, a tak zájem o tuto drůbež je menší,
zaujímá tedy malé zastoupení.
Farma Josefa Linharta každý rok na jaře dává několik snůšek vajec do líhně a snaží se
o vlastní produkci kuřat. Ze své zkušenosti ví, že dochází k 50% úspěšnosti, a tak během
roku dokupuje už povyrostlé slepičky a obměnil tak chov.

Obrázek 6 - Hospodářská zvířata – Josef Linhart

Zdroj: Vlastní tvorba

Rodinný statek Josefa Linharta se zabývá chovem králíků, ovcí, prasat a slepic. Dále se
zabývá chovem skotu v celkovém počtu 110 kusů, z toho je 60 dojnic a 50 jalovic. Stádo
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tvoří plemeno Holštýn, Red Holštýn a Červenostrakatý skot. Vyprodukované mléko
farma dodává každý den do mlékárny Pragolaktos, sídlící v pražských Kyjích.

5.4 Forma podnikání zemědělských subjektů
Josef Linhart podniká jako fyzická osoba. Z hlediska rozdělení podle počtu zaměstnanců a ročního obratu spadá do skupiny drobného podnikatele s rodinnou farmou.
V níže uvedené statistice můžeme vidět, že v oblasti podnikání rodinného podniku je
největší zastoupení zemědělských subjektů. Ačkoli tomu tak je, mohu potvrdit, že nedochází ke konkurenci v hospodaření. Naopak mají zemědělci snahu si vypomáhat.
Tabulka 4 - Zemědělské subjekty podle právních forem
V tom podle právní formy
Území, kraj

Hl. m. Praha +
Středočeský

Zemědělské subjekty
celkem

Fyzické
osoby
celkem

Z toho
zemědělský
podnikatel
– fyzická
osoba

Právnické
osoby
celkem

Z toho
Společnost
s ručením
omezeným

Akciová
společnost

Družstvo

3 512

3 043

2 474

470

283

83

72

Jihočeský

2 927

2 563

2 128

365

222

49

86

Plzeňský

2 076

1 825

1 599

250

165

55

24

Karlovarský

549

445

366

105

83

4

4

Ústecký

1 464

1 282

1 001

182

144

20

10

Liberecký

1 235

1 106

833

129

89

27

10

Královéhradecký

1 759

1 591

1 298

167

80

53

27

Pardubický

1 531

1 341

995

191

90

56

32

Vysočina

2 510

2 223

1 922

286

108

67

96

Jihomoravský

3 766

3 345

1 949

420

252

98

55

Olomoucký

1 542

1 354

1 083

188

77

40

49

Zlínský

1 739

1 565

1 138

174

112

34

20

Moravskoslezský

1 916

1 720

1 446

196

132

35

17

Zdroj: Vlastní zpracování dle (ČSÚ, 2016)

5.5 Financování zemědělské produkce
Celkovou problematičnost postavení mnoha zemědělských podniků je možné ilustrovat na příkladu „zeleného úvěru“, na jehož využívání je část zemědělských podniků závislá. Příčinou závislosti je nedostatek finančních zdrojů zemědělských podniků k vytvoření dostatečně velkých vlastních skladovacích prostorů a ke zřízení provozů zabezpečujících posklizňovou úpravu produkce. Nedostatek finančních zdrojů daný sezónností zemědělské produkce vede k tomu, že zemědělské podniky nedisponují dostatečnými zdroji pro nákup osiva a ostatních materiálových vstupů, které jsou třeba
pro pěstování plodin.
Zelené úvěry jsou zpravidla na jaře uzavřené smlouvy mezi zemědělskými podniky
a výkupními organizacemi na prodej budoucí sklizně. Ceny jsou stanoveny ve vazbě
na předpokládanou úroveň cen produkce v období sklizně (například 10 až 20 % pod
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úrovní ceny předpokládané v období sklizně). Po uzavření smlouvy výkupní organizace
dodává zemědělskému podniku potřebný materiál pro jarní práce a dodávky materiálových vstupů jsou splatné až po sklizni (srpen, září). K cenám materiálu je kalkulován
úrok, a tudíž úroveň těchto cen jen vyšší než běžná tržní cena.
Důsledek tohoto způsobu financování je zřejmý. Za odložené platy za materiál zaplatí
zemědělec úrok, výkupní cena na produkci je stanovena na úrovni cen v období sklizně
(kdy jsou ceny nejnižší-již dva tři měsíce po sklizni jsou ceny významně vyšší) a je dále
snížena o dohodnutou slevu v rámci „zeleného úvěru“. Mnoho zemědělských podniků
se tímto způsobem pohybuje v jakémsi bezvýchodném kruhu. (Dvořáková, 2017)
Podnik Josefa Linharta také využívá „zeleného úvěru“, který má zřízený u akciové společnosti AgroZZN, a.s. ve Středočeském kraji. Společnost má k dispozici silové a hangárové sklady s kapacitou 59 tis. tun, ve kterých je možné nakoupit rostlinné komodity,
po sklizni je ošetřit, usušit, očistit a skladovat.

5.5.1 SWOT analýza
„Vhodným nástrojem v rámci strategické situační analýzy je SWOT analýza.
Je to zkratka počátečních písmen ze čtyř anglických slov – strengths, weaknesses,
oportunities a threats. V překladu to jsou silné stránky, slabé stránky, příležitosti a
hrozby. Tuto analýzu vyvinul a poprvé použil americký poradce a konzultant v oblasti
obchodu a managementu Albert S. Humphrey. SWOT analýza zkoumá vzájemné
vztahy výsledků externí a interní analýzy. (Srpová 2011, str.174)“
Tabulka 5 - Analýza malého rodinného podniku Josefa Linharta

RODINNÝ PODNIK
Silné stránky
Slabé stránky
Výborná lokalita firmy – okolí Prahy
Vysoké náklady – dodavatelské služby, krmivo
Kvalitní a čerstvé produkty
Nízká produktivita – vliv nepříznivého počasí
Výborná image firmy – rodinný podnik s dlou- Slabá reputace – nespokojenost některých záholetou tradicí
kazníků
Nízké náklady – soběstačnost v oblasti služeb
Nedostatek financí – neplánované výdaje
Osvědčení – ověření pěstitele
Výborná technická vybavenost – dostatek zemědělských strojů
Dobré zdroje financování – prověřené bankovní instituce
Dlouhodobé vztahy se zákazníky – věrná klientela
Příležitosti
Hrozby
Nové trhy – nabídky velkých odběratelů
Ztráta zákazníka – snížení prodeje
Spolupráce s novými dodavateli – nové naZtráta dodavatele – dostatečně nekvalifikobídky služeb a produktů
vaná firma
Zajištění dlouhodobé věrnosti zákazníků –
Ztráta odběratele – chybějící odběratel prooslovení mladé generace
duktů na trhu
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Spolupráce s partnery na vývoji a výzkumu
zemědělského produktu
Příznivý demografický vývoj – větší spotřeba
a zájem obyvatelstva
Nové technologie – zlepšení metod a výkonu
Dotační programy na technologie

Cenové války s konkurencí – nedostatečné
pokrytí nákladů
Nárůst fixních nákladů – zdražení produktů,
služeb
Změna legislativy – omezení možnosti
produkce
Nezaměstnanost – převaha konkurence
Společenské trendy – bezlepková dieta
Nové technologie – nahrazení roboty
Pokles spotřeby – nezájem o produkci českých
výrobků
Změna chování spotřebitelů – změna typu
poptávky

Zdroj: Vlastní tvorba

Silnou stránkou rodinného podniku je výborná lokalita, ve které se zemědělská produkce nachází. Vesnice leží na okraji Prahy, necelých 30 minut od centra, a tak není
problém si dojet pro kvalitní produkty častěji. Kvalita produktů vychází z péče, kterou
jim rodina věnuje. Stará se o zvířata i rostliny s láskou. Rodinný podnik se skládá přibližně z deseti členů s velkým počtem příbuzných, díky nimž má bohatou síť kontaktů
a několikaletou tradici. Rodinní příslušníci se snaží při sezónních pracích vypomáhat
a tak nevznikají vysoké náklady na práci cizích lidí. Také se snaží šetřit se všemi pohonnými prostředky, chemikáliemi a plasty. K samotné práci a produkci má zemědělec příslušná oprávnění, osvědčení a číslo pěstitele. Aby byla jeho práce efektivní, snaží se
využívat moderní technologie a stroje, které na rozdíl od těch starých jsou více produktivní a ekologické. Usnadní práci a rychleji zmizí z pole, než znečistí životní prostředí. Se svými stroji si dokáže ve většině činností na polích vystačit sám, nemusí najímat cizí služby. K finančním prostředkům na technické prostředky se majitel dostává
přes dotační fondy na zemědělskou produkci a poskytnutým úvěrům od bankovních
společností.
Mezi slabé stránky jednoznačně patří vysoké ceny za dodané služby a krmivo pro dojné
krávy. Ceny vycházejí z kvality směsi, která je určena krmnou dávkou na kus dobytka.
Zajistí tak, potřebné minerály, živiny a energii prospěšné pro chov krav a produkci
mléka. Další služby jsou najímány na sklizeň kukuřice, ze které se následně vyrábí vakuované krmivo pro zvířata. Jedná se o náročný technologický proces, a tak je služba
výhodnějším řešením než vlastní pokus o výrobu. Další slabou stránkou jsou nabídky
od nových dodavatelů. Těžko se zjišťuje jejich spolehlivost. Jde především o kvalitu
materiálu a rychlost doručení. Pokud se něco rozbije nebo pokazí, musí se vše vyřešit
během několika hodin. Zemědělská činnost je velmi závislá na počasí a chov zvířat by
bez správné péče trpěl. Pokud se něco takového stane, dojde na neplánované výdaje,
ale to nesmí zemědělce zaskočit. Vždy by si měl v takové situaci umět poradit a finanční problém vyřešit. Nespokojenost zákazníku s výrobkem může vést k rychlému
šíření pomluv o statku, ale také ke stížnostem a udání, přes to, že na zemědělskou čin-
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nost dohlíží veterinární správa a kontroly. Zásadní nevýhodou v zemědělství je nezájem o práci v tomto odvětví z důvodu celoroční náročnosti a malou šanci na to stát se
ziskovým podnikem.
Vzniká tak nová příležitost, jak situaci v zemědělství změnit, přilákat mladou generaci
k práci v přírodě a se zvířaty. Dostat se na zahraniční trh a mít lepší finanční ohodnocení
vzhledem k poměrům Evropské unie. Evropská unie podporuje mladé zemědělce,
vzniká tak prostor pro výzkum a vývoj v pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat.
Zlepšení výrobků na českém trhu by mohlo vést k většímu zájmu, poptávce a spotřebě
po plodinách a produktech z vlastní činnosti. Snížily by se tak náklady na dovoz ze zahraničí a logistiku po republice. Zlepšení těchto metod by vedl k rozvoji většiny podniků v zemědělství.
Velkou hrozbou každého zemědělce jsou konkurenční ceny ze supermarketů. Jejich
velmi nízké ceny vedou ke snížení prodeje kvalitních produktů přímo od farmářů.
Nemohou si dovolit zlevňovat. Z důvodu nepoměrných cen, může docházet k situaci,
že zemědělci přijdou o své odběratele a zboží se zkazí. Pokud by zlevnili, nedokázali
by pokrýt cenu práce, prvotních nákladů na produkt a pohonných hmot. Stejně tak jako
zdražení nakupovaných produktů a služeb by ohrozil fungování podniku. Hrozbou budoucnosti je nedostatek vláhy, vody, nahrazení lidí roboty. Také návyky lidí ohrozí poptávku po tradičních potravinách a výrobcích. Došlo by k úpadku české produkce.
Cílem mé SWOT analýzy shrnout důležitá fakta o podniku, díky kterým má smysl budovat dál jeho hodnotu v rodinném kruhu a kterým činnostem se věnovat pro obstání na
trhu a před konkurencí. Ze silných stránek plyne to, že rodinný podnik by si měl udržovat svoji pověst a smysl toho co dělá. Ze slabých stránek plyne, že by zemědělec měl
být lépe zajištěn po finanční stránce a umět čelit nepříjemnostem. Příležitosti jsou
stále velké, důležité je, chytnout se té správné a neztratit úsilí. Nakonec hrozby, těm se
nedá tak snadno předcházet, ale i tak by měl člověk předvídat a počítat s neúspěchem.

5.5.2 Marketingový mix
Produkt: Mezi důležité produkty rodinné farmy je prodej „ze dvora“ jedná se o prodej
mléka, vajec a brambor přímo od zemědělce. Majitel se snaží co nejvíce zákazníkovi
vyhovět, takže je možné požádat o odprodej obilovin, sena, slámy nebo zvířat.
Cena: Výrobky jsou oceňovány na základě nákladů z dané produkce, aktuální ekonomiky státu, poptávky a tlaku konkurence. Není to jednoduché, ale zároveň si může prodejce dovolit nastavit cenu za kvalitu a práci.
Distribuce: Výhodou je, že produkty se dají prodávat z místa bydliště, a tak se ušetří za
export po okolních prodejních místech nebo nájmu. Pokud jde o větší objednávku
zboží, rodinní příslušníci nemají problém zboží doručit.
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Propagace: Rodinný statek si za několik let vybudoval rozsáhlou síť kontaktů a je ve
svém kraji známý svými kvalitními produkty a ochotou, že nepotřebuje platit za
reklamu nebo marketingové kampaně.

5.6 Ekonomický rozbor a vyhodnocení
Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů vynaložených na tvorbu podnikových výnosů a činnost podniku.
Při rozboru výsledků hospodaření zemědělského podniku jsem použila výkaz zisku
a ztrát, rozvahu, ukazatele rentability tržeb a nákladů. Dále jsem porovnala Zlaté bilanční pravidlo, pravidlo vyrovnání rizika, pari pravidlo a ukazatel zadluženosti.

5.6.1 Finanční ukazatelé
Při finančním rozboru rodinného hospodářství Josefa Linharta jsem zjistila, že dotace
z rozpočtu Evropské unie a z České republiky tvoří podstatnou část příjmu. Bez nich by
podnik vůbec nebyl ziskový a nemohl by fungovat.
V níže uvedené tabulce lze vidět, že uvedená částka z Ostatních příjmů podnikání –
dotace je vyšší než konečný zisk po zdanění. V roce 2015 tvořily dotace 798 036,55 Kč
a zisk ve stejném roce činil 348 991 Kč. V následujícím roce byly dotace ve výši
1 634 516,27 Kč a zisk byl 142 889 Kč. Roku 2017 byl nejnižší dotační příspěvek, a to ve
výši 655 927,49 Kč a zisk 407 516 Kč. Nutno podotknout, že peníze ze zisku v rodinném
zemědělském podniku jsou spíše na osobní potřeby, aby měla rodina z čeho žít.
Tabulka 6 - Příjmy a výdaje malého zemědělského podniku Josefa Linharta

Zdroj: Vlastní zpracování

Rentabilita tržeb vyjadřuje poměr zisku z celkových tržeb. Nízká hodnota způsobena
rychlým obratem zásob z vysokého objemu tržeb. Vysokou hodnotu rentability tržeb
může způsobit pomalý obrat zásob a zároveň nízký objem tržeb. Pohybuje se zhruba
od 2 % do 50 %, měla by být nad 10 %.
Tabulka 7 - Rentabilita tržeb = zisk/tržby

Rok
2015

Zisk
348 991 Kč

Tržby
6 269 146 Kč

Rentabilita tržeb
5,57 %

2016
2017

142 889 Kč
607 616 Kč

6 858 343 Kč
7 659 488 Kč

2,08 %
7,93 %

Zdroj: Vlastní zpracování
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Rentabilita tržeb (ROS) splňuje podmínku, která se pohybuje kolem 2 %, ale nepřevyšuje hodnotu 10 %. Myslím si, že na to má vliv pravidelná měsíční tržba za mléko
a nepravidelný obrat zásob.
Stejně tak jsem vytvořila porovnání rentability nákladů. Když je hodnota ukazatele
nižší, tím lepší má podnik hospodářský výsledek, protože za 1 korunu tržeb podnik
dokázal vytvořit s nižšími náklady. Rentabilitu nákladů dokáže ovlivnit změna nákladů,
marže, změna ceny prodávaných výrobků nebo služeb. Jelikož jsou hodnoty tržeb jen
o něco málo vyšší než náklady, došlo k tomu, že výsledky rentability nákladů jsou podobné. Protože stejná výše zisku připadá na jednu jednotku celkových nákladů.
Tabulka 8 - Rentabilita nákladů = zisk/náklady

Rok
2015

Zisk
348 991 Kč

Náklady
5 858 569 Kč

Rentabilita nákladů
5,96 %

2016
2017

142 889 Kč
607 616 Kč

6 690 238 Kč
7 180 058 Kč

2,14 %
8,46 %

Zdroj: Vlastní zpracování

Součástí mé finanční analýzy je také sestavení rozvahy, která zahrnuje podstatné položky aktiv a pasiv podniku Josefa Linharta.

Tabulka 9 - Rozvaha malého podniku Josefa Linharta
ROZVAHA

2017

AKTIVA CELKEM

8 402 000 Kč

Dlouhodobý majetek celkem

6 562 000 Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

4 000 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

6 558 000 Kč

Pozemky

4 000 000 Kč

Stavby

2 090 000 Kč

Stroje
Dospělá zvířata

328 000 Kč

Oběžná aktiva

140 000 Kč
1 840 000 Kč

Zásoby

1 300 000 Kč

Krátkodobý finanční majetek

540 000 Kč
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450 000 Kč

Účty v bankách

90 000 Kč

Peněžní prostředky
PASIVA CELKEM

8 402 000 Kč

Vlastní kapitál

5 182 000 Kč
70 000 Kč

Základní kapitál

4 912 000 Kč

Změny vlastního kapitálu

200 000 Kč

Kapitálové fondy

2 934 000 Kč

Cizí zdroje
Rezervy

100 000 Kč

Dlouhodobé závazky

134 000 Kč

Krátkodobé závazky

1 200 000 Kč

Bankovní úvěry

1 500 000 Kč
286 000 Kč

Časové rozlišení

Zdroj: Vlastní zpracování

V rozvaze podniku jsem uvedla jen rok 2017, protože v účetní evidenci se rozvaha firmy
neprovádí. Jelikož Josef Linhart hospodaří na stále stejně velké výměře pozemků a udržuje stálý chov zvířat, tak hodnoty zůstávají neměnné. Mohou se lišit jen peněžní prostředky a krátkodobé závazky podle toho, kolik za daný rok stihne uhradit faktur nebo
jakých hodnot dosahovaly dotace. Dlouhodobá aktiva by měla být kryta dlouhodobými
pasivy, kterými jsou dlouhodobé cizí zdroje, stejně tak jako krátkodobá aktiva a pasiva.
Krátkodobé zdroje slouží podniku na náklady, které přinesou větší zisk. V našem případě to jsou například peníze na nákup sadby brambor. Dlouhodobé zdroje jsou delší
než jeden rok a slouží jako investice do výroby a budov. Rodinný statek těchto financí
využívá k pořízení nových strojů do podnikání, nebo je využil při stavbě chléva na produkci mléka. Pokud pravidlo porušíme, kdy aktiva se nebudou rovnat pasivům, dostaneme se do situace, kdy dlouhodobé investice musíme financovat krátkodobými
zdroji. Tím se snažíme zachránit své podnikání. Investujeme tak veškeré dostupné finanční prostředky. Nebo naopak krátkodobé výdaje financujeme z dlouhodobých
zdrojů.
Tabulka 10 - Zlaté bilanční pravidlo

Zlaté bilanční pravidlo
Dlouhodobá aktiva

6 562 000 Kč

Dlouhodobá pasiva

6 816 000 Kč

Oběžná aktiva

1 840 000 Kč

Krátkodobé závazky

1 600 000 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování

U zlatého pravidla porovnáváme dlouhodobý majetek, který by měl být financován
dlouhodobými zdroji a také oběžný majetek, který by měl být financován krátkodo-
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bými zdroji. Čím více je dlouhodobého majetku, tím je financování agresivnější, levnější a rizikovější. Opakem je financování konzervativní, kdy je více dlouhodobých
zdrojů. Financování je méně rizikové, ale drahé. V našem případě z tabulky vyplývá, že
máme více dlouhodobých pasiv, splátky úvěrů jsou finančně náročné, ale bezpečné.
Pravidlo vyrovnání rizika sleduje, jaká struktura kapitálu je pro podnik bezpečná. Cizí
kapitál by neměl být vyšší než vlastní kapitál. To podnik splňuje, protože vlastního kapitálu má hodnotu 5 182 000 Kč, a to je více než cizího kapitálu, kterého jsou necelé tři
miliony korun, přesněji 2 934 000 Kč. Postupem času cizí kapitál společnosti roste z důvodu obměňování technických strojů v podniku, ale i tak by veškeré financování mělo
být bezpečné.
Pari pravidlo sleduje efektivitu použití cizích zdrojů. Vlastního kapitálu by mělo být
méně než dlouhodobého majetku, to podnik Josefa Linharta také splňuje. Dlouhodobý
majetek podnik vlastní v částce 6 562 000 Kč a vlastní kapitál tvoří 5 182 000 Kč.
Tabulka 11 - Ukazatel zadluženosti

Ukazatel zadluženosti

Rok 2017

Cizí zdroje

2 934 000 Kč

Celková aktiva

8 402 000 Kč

Hodnota zadluženosti

35 %

Zdroj: Vlastní zpracování

Ukazatel zadluženosti hodnotí schopnost firmy využívat finance a rozvoj cizího kapitálu co nejefektivněji a s přiměřenu mírou rizika zadlužení. Ideální zadluženost se pohybuje mezi 30-40 %. Podle mého výpočtu firma spadá do doporučeného procentuálního vyjádření zadluženosti.

5.6.2 Získání dotace
V následujících 10 krocích je popsán návod na žádosti o dotace z České republiky
a Evropské unie. Pro obyčejné lidi je to zdlouhavý a časově náročný proces, hlavně pro
podnikatele v zemědělství bývá vyřízení dotace složité, a tak je lepší se obrátit na specializované odborníky z tohoto prostředí. Především při získávání dotací projektového
záměru typu chlévů, stájí, zemědělské techniky apod. Josef Linhart na projektech spolupracuje s lídrem poradenských služeb z Českých Budějovic. Agroteam CZ s.r.o. se zabývá zpracováním dotačních žádostí a pomáhá s identifikací investičního záměru.
Na tento typ dotací začal Josef Linhart žádat až od roku 2018.
1) Vytvoření podrobného projektového záměru
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Na začátku je třeba si ujasnit, na co peníze potřebujeme, a následně vypracovat podrobný projektový záměr. Projekt by měl mít přesně specifikovaný cíl, logickou strukturu a měli bychom vědět, na jaké cílové skupiny je zaměřen. Velkou pozornost je třeba
věnovat rozpočtu a promyslet financování projektu.
2) Nalezení příslušného programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro plánovaný
záměr
Podle cíle projektového záměru vyhledáme vhodný program, který umožňuje financování vašeho záměru. Podrobné informace o něm nalezneme v programovém dokumentu, kde jsou specifikovány podporované oblasti a cíle programu. Obsahuje také
přehled typů žadatelů, kteří mohou o podporu požádat.
3) Podání žádosti o podporu
Žádost o podporu představuje klíčový dokument, který rozhodne o úspěchu žádosti.
Jako průvodce při jeho tvorbě slouží příručky a metodické pokyny řídicích orgánů.
4) Posouzení žádosti o podporu
Řídicí orgán či zprostředkující subjekt posuzuje žádosti o podporu podle hodnotících
kritérií, která jsou součástí výzvy. V Příručce pro žadatele/příjemce najdeme informace
o průběhu hodnocení – např. jak dlouho trvá proces hodnocení či jaké podmínky je
nutné splnit pro to, aby byl projekt podpořen. Žadatelé jsou posléze informováni o výsledku hodnocení projektů a mohou se případně proti negativnímu výsledku hodnocení odvolat. Způsob odvolání se proti výsledku hodnocení je nastaven řídicími orgány
jednotlivých operačních programů.
5) Realizace projektu
S úspěšným žadatelem je následně podepsána smlouva, která podrobně stanoví podmínky realizace projektu. Jedná se zejména o pravidla pro výběr dodavatelů, povinnou
publicitu, zásady pro vedení a uchovávání dokladů apod.

6) Žádost o platbu
Peníze získáme na základě žádosti o platbu podané řídicímu orgánu nebo zastupující
instituci. Platby mohou mít různé podoby – proplacení už vydaných výdajů (tzv. expost platba), poskytnutí prostředků dopředu (tzv. ex-ante platba) nebo využití tzv.
kombinovaných plateb. Konkrétní podmínky žádostí o platbu stanovuje patřičný řídicí
orgán.
7) Vyhodnocení a vyúčtování
Při předkládání žádosti o platbu je třeba prokazovat, že výdaje odpovídají podmínkám
obsaženým v podepsané smlouvě. Nezapomínejme proto na průběžné pořizování fo-
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tografií, prezenčních listin, předávacích protokolů apod. Řídicí orgán následně zkontroluje, zda jsou naše nároky oprávněné. V případě, že jsou tzv. způsobilé, máme peníze brzy na účtu. Pokud by byly některé výdaje označeny jako nezpůsobilé, např. pokud jsme některé doklady nedoložili, případně doložili nesprávně (např. objednávka
nesouhlasí s fakturou), řídicí orgán přistoupí ke korekci a nárokovanou částku nám
o ně zkrátí.
8) Kontrola na místě
Vedle administrativní kontroly může přijít i kontrola na místo realizace projektu. Kontroly se mohou týkat například projektové dokumentace, fyzického stavu projektu či
finanční stránky. Kontrola vždy sestaví protokol, který shrne poznatky a opatření, která
jsou nutná zrealizovat, aby nám nehrozily sankce. Kontroly mohou být plánované i namátkové.
9) Publicita projektu
Každý příjemce, který získal finanční podporu z fondů EU, má povinnost informovat
o této pomoci v souladu s publicitou projektů. Ta má svá jasná pravidla, která jsou uvedena v příručkách pro žadatele a příjemce. U projektů menšího rozsahu je publicita
nejčastěji splněna vyvěšením plakátu o velikosti A3 v místě realizace projektu.
U finančně náročnějších projektů je třeba informovat okolí pomocí velkoplošného banneru či billboardu. Po jeho dokončení jsou pak tyto dočasné nosiče nahrazené pamětní
deskou. Informace o projektu zůstávají na místě minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
10) Udržitelnost projektu
Dnem proplacení poslední platby naše starost o projekt nekončí, ba naopak.
Od nynějška bude třeba ho udržovat naživu i bez dotací po dobu, ke které jsme se
uvázali ve smlouvě. Nejčastější dobou je pět let, u vybraných projektů může jít jen o tři
roky. V případě, že bychom udržitelnost projektu nezajistili, bude nám uložena sankce
a v krajním případě se od nás bude chtít vrácení části nebo i celé dotace. Udržitelnost
projektu vypovídá o kvalitní přípravě celého našeho projektu. Kvalitní projekt žije sám
od sebe mnohem déle (Dotace EU).
Na ostatní dotace typu travních porostů, luk, orné půdy a zelené nafty zatím zvládá
vlastním úsilím.

5.6.3 Vyhodnocení dotačního programu
Pokusila jsem se pro představu uvést několik rozhodnutí na žádosti podané na Statní
zemědělský intervenční fond.
Josef Linhart doručil Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu dne 10. 5. 2017
žádost o poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálních opatření o péči o krajinu
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titulu zatravňování orné půdy. Žádost byla posouzena a vzhledem k tomu, že splňovala
všechny náležitosti obsažené ve formuláři vydaném Fondem, byla žadateli Fondem
přiznána dotace v celkové výši 11, 764, 03 Kč na plochu s výměrou 1,61 ha. Z rozpočtu
Evropské unie bylo poskytnuto 75 % tj. 8 809,51 Kč z přiznaných finančních prostředků,
z rozpočtu České republiky se poskytlo 25 %, tj. 2 936,52 Kč z přiznaných finančních
prostředků.
Státní zemědělský intervenční fond jako věcně a místně příslušný orgán poskytl dotaci
na zatravňování orné půdy v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření pro
rok 2017 v celkové výši 19 768, 56 Kč. Žadatel splnil podmínky dle nařízení s celkovou
výměrou 2,36 ha.
Mezi další vydařené žádosti Státního zemědělského intervenčního fondu v roce 2017
patří žádost na Jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy o výměře 135,26 ha ve
výši 450 529,67 Kč. Žádost byla posouzena vzhledem k tomu, že splňovala podmínky
pro obdržení platby.
Úspěšná také byla žádost na Platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy
příznivé pro klima a životní prostředí v celkové výši 247 204, 25 Kč v roce 2017
a 251 772,17 Kč na stejný typ žádosti pro rok 2016.
Dovolím si konstatovat, že pokud se práce na poli dělá tak jak má, podle určitých pravidel a postupů, tak nejen že se to projeví na kvalitě půdy a výnosu, ale i z hlediska
finančního příspěvku kontrolovaným Státním intervenčním fondem dle souladu a nařízení vlády.
Seznam příjemců dotací je veřejně známý údaj, který lze dohledat na webových stránkách Státního intervenčního fondu.
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Závěr
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit a vyhodnotit finanční zdraví rodinného podniku
Josefa Linharta a prokázat vliv dotací na hospodaření subjektu.
Vhodným nástrojem pro zhodnocení situace mi přišla SWOT analýza, která tvoří základní podstatu podniku. Dokazuje, jakých hodnot a kvalit rodinný podnik dosahuje
a jak je důležitý pro své okolí. Dále jsem vytvořila marketingový mix a popsala ho v návaznosti na finanční analýzu a potvrdila si, že i tak malý podnik má svá silná čtyři P.
Ke zhodnocení finančního zdraví podniku jsem sestavila tabulku příjmů a výdajů, která
má vykazovat zisk a ztrátu. Z konečného zisku jsem zjistila, že rodinný podnik může
fungovat jen díky poskytovaným dotacím z České republiky a Evropské unie.
Dotace na základě žádostí vyměřuje Státní zemědělský intervenční fond, Podpůrný a
garanční rolnický a lesnický fond a Ministerstvo zemědělství, a tak může docházek k zemědělské činnosti podniku, který se snaží o správný postup v zemědělské produkci a
rozvoj venkova.
Věnovala jsem se i sestavení rozvahy, která se jinak v účetní evidenci neprovádí.
Z hodnot získaných po sestavení rozvahy jsem mohla dále pokračovat s vyhodnocováním malého podniku. Porovnala jsem zlaté bilanční pravidlo, pravidlo vyrovnání rizika
a pari pravidlo. Mezi další nástroje jsem zařadila ukazatele zadluženosti, rentabilitu tržeb a nákladů. Vybrala jsem takové ukazatele proto, že si myslím, že jsou pro zjištění
stavu podniku nejdůležitější.
Z mé bakalářské práce jsem dospěla k závěru, že ačkoliv hospodaření rodinného statku
je závislé na dotační podpoře, tak si majitel dokázal vybudovat a zajistit finanční prostředky pro své fungování a produkci. Podle zmíněných ukazatelů si nevede špatně.
Přesto bych firmě do budoucna doporučila rozšířit chov dojných krav. Tím by došlo ke
zvýšení pravidelnému měsíčnímu příjmu. Obnášelo by to zvýšení nákladů na krmivo a
veterinární služby, ale podnik by si velkou část mohl obstarat sám. Zemědělec se může
nechat kvalifikovat např. na inseminaci dobytka, a tím ušetřit část nákladů. Mezi další
nápad na rozšíření a zlepšení situace je výkrm mladých býčků na prodej čerstvého
masa „ze dvora“. Proces by zahrnoval náklady na vybudování potřebných prostor pro
zpracování a uchování produktu. Počáteční investice by byla velká, ale myslím si, že
zájem o kvalitní maso a potraviny je velký, a tak by návratnost investice netrvala moc
dlouho. Navíc se maso může nechat v procesu suchého zrání při nízké teplotě, ve které
dochází k tzv. staření masa. Tímto procesem maso získává větší hodnotu, je křehčí a
zvyšuje se jeho prodejní cena.
Jako dcera Josefa Linharta ml. mohu potvrdit, že vymýšlet způsob financování nákladů
a rozhodovat se pro nové investice je často velmi náročné a k tomu celoroční obstarávání statku je někdy zničující. Přesto si dovolím tvrdit, že práce v zemědělství přináší i
světlé stránky a radost, když vše, co člověk dělá, dělá srdcem a s chutí.
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