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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.  

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.  

 

 

Analýza postavení  

malého podniku 

v zemědělském odvětví  

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ  

Cílem mé bakalářské práce bylo 

zjistit a vyhodnotit finanční zdraví 

malého rodinného podniku a 

prokázat vliv dotací na hospodaření 

subjektu. Vhodným nástrojem pro 

zhodnocení situace byla SWOT 

analýza. Ke zhodnocení finančního 

zdraví podniku jsem sestavila 

tabulku příjmů a výdajů.                     

Z konečného zisku jsem zjistila, že 

rodinný podnik může fungovat jen 

díky poskytovaným dotacím z 

České republiky a Evropské unie.  

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.  
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