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1 Úvod 

Zemědělská a potravinářská výroba patří mezi tradiční odvětví národního hospodářství. 

Zemědělství dnes neslouží pouze k výrobě potravin, ale přebírá na sebe i důležité společenské 

a ekologické funkce. Zemědělská činnost patří k českému venkovu, který si zaslouží péči       

a podporu. Zemědělci jsou k těmto činnostem, které jsou prospěšné pro veřejnost a životní 

prostředí, motivováni většinou dotačními programy financovanými národními nebo 

evropskými finančními prostředky. 

 

Jak rostlinná, tak i živočišná výroba mají svá specifika. Předmětem živočišné výroby je 

biologické aktivum, které v čase mění svoji podobu, např. tele se narodí a přibírá na váze. 

Biologické aktivum tudíž nelze skladovat a nelze ho také udržet v nezměněném stavu. 

Rostlinná výroba je realizována pouze určitou část roku. Její sklizeň a skladování jsou 

poměrně nákladné. Rostlinná výroba je závislá na povětrnostních podmínkách. V posledních 

letech trápí zemědělce, kteří se zabývají rostlinnou výrobou, především časté výkyvy počasí, 

které způsobují velké škody. 

 

Cílem bakalářské práce je reálný pohled do problematiky vedení daňové evidence              

u soukromě hospodařícího rolníka Miroslava Herota. Ta musí zachytit všechna specifika, 

která s sebou zemědělská výroba přináší. Součástí příjmů zemědělských podnikatelů jsou také 

dotace. Jejich vliv na zemědělské odvětví je nezanedbatelný, a proto se jimi chci ve své práci 

zabývat. 

 

Toto téma jsem si vybrala proto, že v dnešní době se už jen zřídka setkáváme s lidmi, kteří 

svou práci dělají rádi a s nadšením. A právě to mne zaujalo na panu Herotovi – jeho vztah ke 

zvířatům a českému venkovu je obdivuhodný. Zvláště v současné době, kdy zemědělský 

sektor nepatří k těm nejziskovějším.  

 

Bakalářskou práci jsem pojala ze dvou hledisek. V první části vycházím z teoretických 

aspektů, dále popisuji praktickou problematiku týkající se zemědělského hospodaření na 

Mléčné farmě Herot v Pržně. 
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2 Obecná charakteristika da ňové evidence soukrom ě 

hospoda řícího rolníka 

2.1 Právní úprava zem ědělství 
 
 

Pojmy zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství jsou vymezeny v zákoně č. 105/1990 

Sb., o soukromém podnikání občanů. Podnikání přímo v oboru zemědělství pak upravuje 

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.2 Zemědělství 
 
 

Je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda, řemeslo i umění) potravin, krmiv nebo 

i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat. 

Charakteristickým rysem zemědělské výroby je vázanost na půdu. Dělí se na rostlinnou          

a živočišnou výrobu. Zemědělství má důležitou funkci v péči o krajinu. 

 

2.3 Zemědělský podnikatel 
 
 

Je to fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako 

soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem. Taková osoba je povinna se zaevidovat 

u místně příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. Podle zákona o zemědělství     

č. 385/2009 Sb. a příslušného § 2e. 

 

Fyzická osoba nebo odpovědný zástupce právnické osoby musí splňovat následující 

podmínky: 

 

      -    dosáhla věku 18 let, 

 -    má způsobilost k právním úkonům, 

 -    má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky          

      nebo o občana členského státu Evropské unie. 
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Osoba provozující ke dni nabytí účinnosti zákona č. 85/2004 Sb. zemědělskou výrobu 

podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 

Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., se považuje za zemědělského podnikatele, pokud se ve lhůtě do 

1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 85/2004 Sb. (tato část zákona má účinnost             

od 1. května 2004, tj. ode dne vstupu České republiky do Evropské unie) zaeviduje na 

příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Osvědčení vydané samostatně 

hospodařícímu rolníkovi před účinností zákona platí 5 let od nabytí účinnosti zákona a držitel 

se považuje za osobu podnikající v zemědělství. 

 

Příjmy zemědělského podnikatele ze zemědělské výroby se posuzují jako příjmy podle      

§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.4 Zemědělská výroba 
 
 

Zemědělskou výrobou, včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách, se dle zákona  

o zemědělství  č. 252/1997 Sb., § 2e odst. 3 rozumí: 

 

1) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování 

zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití 

na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, 

popřípadě provozovaná bez pozemků. Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků                 

a genetického materiálu rostlin. 

 

2) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem 

získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov 

sportovních a dostihových koní. Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich 

genetického materiálu. Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na 

pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. 

 

Podle § 2e odst. 4 zákona o zemědělství je zemědělský podnikatel oprávněn rovněž 

poskytovat práce, výkony nebo služby, jejichž povaha souvisí výhradně se zemědělskou 

výrobou. Při těchto činnostech se využijí prostředky nebo služby, které souvisejí výhradně se 
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zemědělskou výrobou. Rovněž se mohou využít nástroje nebo zařízení sloužící zemědělskému 

podnikateli k zemědělské výrobě. 

 

Pokynem D – 267 Ministerstvo financí sdělilo vymezení pojmu zemědělská výroba, lesní  

a vodní hospodářství pro účely daně z příjmů fyzických osob.  

 

Uvedená charakteristika, resp. definice zemědělského podnikatele a zemědělské činnosti 

provozované právnickou nebo fyzickou osobou, není původně určena pro účetnictví, byla 

formulována pro jiné účely, především daňové, představuje však také náplň a obsah účetních 

případů, účetních jednotek, které se zemědělskou činností zabývají. 

 

2.5 Právní úprava da ňové evidence 
 
 

Do konce roku 2003 podnikatelské subjekty – fyzické osoby – účtovaly v účetní soustavě 

„jednoduché účetnictví“ dle tehdy platného zákona o účetnictví a dalších právních předpisů. 

Od 1.1.2004 byla tato účetní soustava pro podnikatele zrušena a byla nahrazena „daňovou 

evidencí“, která již není upravena zákonem o účetnictví, ale zákonem č. 586/1992 Sb.,           

o daních z příjmů. Pro podnikatele – fyzické osoby, kteří nemají ze zákona o účetnictví 

povinnost vést účetnictví, to znamená, že pokud neuplatňují výdaje procentem z příjmů       

dle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů nebo nemají stanovenou paušální daň dle § 7a zákona 

o daních z příjmů, pak jsou povinni vést daňovou evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů. 

 

2.5.1 Principy vedení da ňové evidence 
 

Princip vedení daňové evidence spočívá v oddělené evidenci o peněžním hospodaření 

(příjmy a výdaje), např. v peněžním deníku, od evidence majetku a závazků v pomocných 

knihách.1 
 

Forma vedení daňové evidence již není upravena žádným předpisem, záleží tedy na 

podnikateli, jakou formu evidence si sám zvolí. Při vedení daňové evidence musí podnikatel 

                                                 
1  V bakalářské práci budu používat pojem účtování – což znamená evidovat v peněžním deníku nebo 

pomocných knihách. 
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zvolit takovou formu, při které bude zajištěna průkaznost této evidence, tzn. že veškeré údaje, 

které byly evidovány pro zjištění základu daně jsou pravdivé a jsou podloženy příslušnými 

doklady a byly skutečně vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. 

 

Cílem daňové evidence je průkazné vedení příjmů a výdajů odděleně od evidence majetku 

a závazků. Správné vykázání daňových a nedaňových příjmů a výdajů. Tato data jsou 

nezbytná pro stanovení základu daně z příjmů podnikatele za dané zdaňovací období. A také 

důležitým zdrojem informací pro podnikatele o vlastní podnikatelské činnosti. 

 

2.5.2 Vedení daňové evidence 
 

Účetnictví má prioritu při zahájení podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, kdy je možné 

začít vést účetnictví. Pokud podnikatel nezačne vést účetnictví, ale daňovou evidenci, potom 

musí sledovat, zda nesplnil některé kritérium a nestal se tak účetní jednotkou s povinností vést 

účetnictví. 

 

Daňovou evidenci mohou vést pouze fyzické osoby, osoby samostatně výdělečně činné, 

které podnikají v tuzemsku a mají příjmy. 

 

Tyto osoby: 

- se nerozhodly vést účetnictví dobrovolně, 

- nejsou zapsané v obchodním rejstříku, 

- nepřesáhly limit obratu 15 mil. Kč (v období dle zákona o účetnictví), 

- nejsou účastníky sdružení nebo jsou, ale žádný z účastníků není účetní jednotkou, 

případně jim tak neukládá zvláštní právní předpis. 

 

2.5.3 Daňová evidence – základní zásady 
 

Daňová evidence je evidence majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně 

z příjmů fyzických osob. 

 

 

 



6 

Daňová evidence obsahuje údaje o: 

 

 -     příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně 

 -     majetku a závazcích 

 

Příjmy a výdaje v členění potřebném pro zjištění základu daně vymezuje zákon o daních 

z příjmů. 

 

Majetek a závazky – pro jejich obsahové vymezení se použijí účetní předpisy, pokud zákon 

o daních z příjmů nestanoví jinak. 

 

Zákon o daních z příjmů stanoví obsah daňové evidence a nikoli způsob či formu jejího 

vedení. Nepředepisují se knihy majetku a závazků, ani karty majetku. 

 

Peněžní deník slouží k evidence příjmů a výdajů. 

Základní struktura peněžního deníku by měla umožnit: 

- zjištění pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech a v hotovosti, 

- zjištění dílčího základu daně z příjmů. 

 

2.6 Majetek soukrom ě hospoda řícího rolníka 
 
 

Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použije zákon                       

č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Oceňování majetku a závazků stanoví § 29 zákona                    

č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů a ocenění pohledávek § 5 zákona č. 586/1992 Sb., 

zákona o daních z příjmů. Zjištění skutečného stavu zásob hmotného a nehmotného majetku, 

pohledávek a závazků provede poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto 

zjištění provede zápis. O případné rozdíly upraví základ daně. 

 

Majetek soukromě hospodařícího rolníka může být v některých případech shodný 

s majetkem ostatních živnostníků. Zvláštnostmi u SHR2 jsou zejména účtování                       

                                                 
2 SHR – soukromě hospodařící rolník 
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o preferenčních limitech, kvótách na mléko, zvířatech základního stáda, trvalých travních 

porostech a orné půdě. 

 

2.6.1 Dlouhodobý hmotný majetek 
 

Obecně se dlouhodobým hmotným majetkem rozumí samostatné movité věci, popřípadě 

soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní 

cena je vyšší než 40.000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.  

 

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) tvoří: 

 

- pozemky bez ohledu na výši ocenění,  

- stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti, 

- samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 

- pěstitelské celky trvalých porostů. 

 

Do dlouhodobého majetku patří základní stádo a tažná zvířata bez ohledu na výši ocenění  

a plemenná zvířata v kategoriích skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus.  

 

V daňové evidenci, kterou vede Miroslav Herot, se o dospělých zvířatech a jejich 

skupinách s dobou použitelnosti delší než jeden rok účtuje jako o zásobách. 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek je majetek s pořizovací cenou od 3 000 Kč               

do 40 000 Kč, ale s dobou životnosti delší než 1 rok, uplatňuje se plně do daňových výdajů, 

do doby vyřazení se vede v operativní evidenci. 

 

Příslušenstvím DHM jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou 

součástí jeho ocenění v inventárních knihách nebo kartách. 

 

2.6.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

Dlouhodobým nehmotným majetkem je dle zákona o daních z příjmů majetek, jehož 

vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.  
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Specifikem pro účtování v zemědělské oblasti může být účtování o preferenčních limitech, 

jimiž se rozumí: 

individuální referenční množství mléka – kdy Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 

řídí produkci mléka prostřednictvím kvót na mléko. Zemědělci v minulosti obdrželi kvótu 

podle množství dojnic, a to bezúplatně. S touto kvótou mohou dále obchodovat jako 

s dlouhodobým nehmotným majetkem. 

 

Individuální limit prémiových práv – jedná se o stanovení individuálního limitu 

prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka. 

 

Preferenční limity jsou ve smyslu prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví chápány jako 

dlouhodobý nehmotný majetek bez ohledu na výši ocenění. 

 

2.6.3 Oběžný majetek soukrom ě hospoda řícího rolníka 
 

Mezi oběžný majetek se řadí: 

 

Pohledávky – vyjadřují náš nárok na úhradu peněz. Pohledávky mohou zemědělci 

vzniknout vůči odběratelům, finančnímu úřadu, zaměstnancům, společníkům atd. 

 

Finanční oběžný majetek – jedná se o peníze nebo ceniny. Je zde zahrnuta pokladna        

(tj. peníze v hotovosti), bankovní účet (peněžní prostředky uložené v bance na bankovním 

účtu) a krátkodobý finanční majetek (např. cenné papíry). 

 

2.6.4 Zásoby –  specifika zem ědělského podnikatele 
 

Evidence zásob se vede podle druhu zásob na skladních kartách nebo v knize zásob na 

základě příjemek, výdejek a dodacích listů.  

 

Za zásoby se považuje: 

- materiál do okamžiku spotřeby (nakupované zásoby, suroviny, pomocné látky, náhradní  

    díly, obaly, drobný hmotný majetek), 

- zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zvířata ve výkrmu     
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    a mladá zvířata), 

- zvířata (nakoupená i zvířata z vlastní produkce), 

- zboží do okamžiku prodeje. 

 

Nedokončená výroba – představuje produkty, které prošly jedním nebo několika stupni 

zpracování, již nejsou materiálem, ale ještě nejsou výrobkem. O nedokončené výrobě 

v zemědělství účtujeme v souvislosti s rostlinnou výrobou. Vzhledem k charakteru rostlinné 

výroby a její sezónnosti by se zemědělský podnikatel mohl přiklonit ke stanovení jiného roku 

než je rok kalendářní – tj. hospodářský rok. 

 

Výrobky – výsledky vlastní zemědělské výroby (rostlinné i živočišné), které jsou určeny 

k prodeji nebo k vlastní spotřebě uvnitř účetní jednotky. 

 

Zvířata – při účtování zvířat vycházíme z charakteristických zvláštností tohoto majetku 

daných jeho biologickou podstatou a také technologií příslušného chovu. Mladá zvířata se 

odlišují od ostatních druhů zásob, na jejich chov jsou vynakládány náklady, zvířata rostou, 

jejich hodnota stoupá, v každé vzrůstové kategorii však mohou být předmětem prodeje. 

 

2.7 Škody v zem ědělské výrob ě 
 
 

Zemědělská výroba je ve velké míře závislá na přírodních podmínkách, především na 

počasí. Záleží také na povětrnostních a klimatických podmínkách, ve kterých podnikatel 

uskutečňuje svou zemědělskou činnost. Pro zemědělce, který se zabývá rostlinnou výrobou, je 

podstatné jak úrodnou oblast a s jakým úhrnem srážek si vybral ke svému hospodaření. 

Velkým rizikem pro zemědělského podnikatele je hrozba různých nemocí a chorob, které 

mohou napadat rostliny i zvířata. 

 

Jako u každého podnikání, musí se i v zemědělství počítat s určitým rizikem. Zemědělství 

je jako jedno z podnikatelských oblastí velice závislé na počasí. Počasí, jak je známo, nemá 

zemědělec ve své moci ovlivnit. Od počasí se pak odráží úroda. 
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Jestliže je hodně deštivo, většina pěstovaných plodin uhnije, naopak pokud je hodně 

sucho, plodiny mají málo vláhy a usychají. Optimálním počasím se rozumí přiměřené 

množství srážek, ale také dostatek tepla pro růst rostlin. 

 

Pokud opustíme rostlinnou výrobu a zaměříme se na živočišnou, zde se také setkáváme 

s riziky a následnými škodami. Například chovné stádo může napadnout choroba a zvířata 

mohou uhynout dříve, než je zemědělec stačí naočkovat. Nebo se zvířata mohou samy 

poranit, například při pádu nebo uklouznutí, bez okamžitého zásahu veterináře zvířata 

většinou uhynou.  

 

Škodou se rozumí fyzické znehodnocení, to znamená neodstranitelné poškození nebo 

zničení dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku a zásob, a to z objektivních                 

i subjektivních příčin. 

 

Škody rozlišujeme: 

z provozního hlediska – tvoří náklady způsobené běžnou činností zemědělce, 

náklady mimořádné – způsobeny mimořádnou událostí. 

 

Škody na nedokončené rostlinné výrobě mohou mít podobu: 

 

a) Úplná škoda na porostech představuje úplné zničení porostů, kde již nebude 

provedena sklizeň. Škoda na porostech je chápána podle současných účetních předpisů 

již nikoliv jako mimořádný náklad, ale jako provozní náklad akceptující rizikovost 

polní výroby ve vztahu k přírodním podmínkám. Škody ze živelných pohrom jsou 

podle daňových předpisů daňově uznatelným nákladem. 

 

b) Částečná škoda představuje takové poškození porostů, v jehož důsledku se projeví 

pouze snížení produkce. V tomto případě v souladu s Českým účetním standardem     

č. 019 lze zaúčtovat částečnou škodu ve výši úhrady od pojišťovny. Snížení produkce 

je tedy nahrazeno úhradou od pojišťovny. 

 

c) Poškození úrody na trvalých porostech – jedná se o škody způsobené na sadech, 

vinicích či chmelnicích. Totální či částečné poškození se neúčtuje, jedná se pouze       
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o snížení výnosů, což znamená zvýšení nákladů na produkci, které může být zmírněno 

pojistným plněním. 

 

Živočišná výroba – škodou je vždy úhyn zvířete, který může být do jisté míry způsoben 

objektivními vlivy, zejména u narozených mláďat nebo v důsledku nákaz, živelných pohrom, 

ale může být také zaviněn odpovědnou osobou. 

 

a) Nezaviněný úhyn do výše vnitropodnikových norem přirozených úbytků musí být 

vždy doložen. 

 

b) Zaviněné úhyny zvířat – úhyny převyšující vnitropodnikové normy přirozených 

úbytků, úhyny způsobené objektivními příčinami, živelnými pohromami, hromadnými 

nákazami či jinými pojistnými událostmi. 

 

c) Nutné porážky i v případě, že zvíře bylo označeno za konfiskát3, a tudíž nebyla tržba 

nebo byla zpeněžena jen část zvířete, účtuje se jako prodej – tj. vyřazení zvířete 

z chovu. 

 

2.8  Nejčastější škody u farmá ře Herota 
 
 

Nejčastější škody, se kterými se setkává zemědělec Herot, jsou většinou živočišného 

původu, jelikož hlavním zaměřením jeho zemědělského podnikání je právě živočišná výroba. 

Velkým problémem byl v začátcích chovu skotu odchov telat, kterým se musí věnovat 

důkladná péče ihned po narození (např. novorozené tele musí dostat do dvou hodin od 

narození napít mleziva4). Vlivem malých zkušeností, ale i těžkých porodů u prvorodicích 

jalovic, byl poměrně velký úhyn telat.  

 

 

 

                                                 
3 Konfiskát živočišného původu jsou odpady živočišného původu, které vznikají na jatkách, výrobnách               

a  masnách, ale jsou to i uhynulá zvířata apod. Likvidace konfiskátu živočišného původu se řídí podle zákona        

č. 166/1999 Sb., tedy veterinárního zákona a souvisejících právních norem. 
4 Mlezivo – to je první mléko krávy po porodu. 
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Výčet obvykle se vyskytujících škod: 

 

• úhyn telete do 2 měsíců po narození 

• vyřazení z chovu od 14 do 18 měsíců – zdravotní vada 

• úhyn zvířete staršího 24 měsíců – ve většině případů individuální nemoc. 

• účelová brakace5 – nutné vyřazení, z důvodu malé užitné hodnoty zvířete, například 

jalovice bez dělohy 

• nutné porážky – špatný zdravotní stav zvířete, který již není možné změnit 

 

2.9  Pojišt ění 
 
 

Každé podnikání ohrožuje celá řada rizik. Zemědělcům může způsobit významné škody 

zejména nepříznivé počasí nebo výskyt nákaz chovu zvířat. Pojištění může zajistit, že se 

hospodářství zemědělce nedostane do finančních problémů ani po nenadálých pohromách 

nebo může tyto problémy alespoň zmenšit.   

 

2.9.1 Pojišt ění zvířat 
 

Pojištění zvířat chrání chovatele před ztrátami vzniklými v důsledku uhynutí, utracení nebo 

nucené porážky chovaných zvířat. Nejen pro zemědělské podniky a podnikatele, ale i drobné 

chovatele představuje zpravidla největší riziko nákaza. Pojištění zvířat ochrání hospodářství 

zemědělců nejen před tímto nebezpečím, ale i před dalšími škodami. 

 

Význam pojištění pro zajištění finanční stability zemědělských podniků je obecně uznáván. 

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu poskytuje v letošním roce státní podporu ve výši 20% uhrazeného pojistného pro 

pojištění zvířat. 

 

 

 

                                                 
5 Brakace – vyřazení z chovu, v důsledku další nepoužitelnosti v chovu  
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Pojištění se vztahuje na případy škod v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky 

hospodářských zvířat z důvodu: 

 

• nákazy (např. slintavka a kulhavka, mor, BSE6) 

• jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu 

• přerušení dodávky elektrického proudu 

• zasažení zvířete elektrickým proudem 

• přehřátí organismu zvířete způsobeného extrémně vysokými atmosférickými teplotami 

• akutní otravy exogenními jedovatými látkami 

• živelné události (např. požár, povodeň nebo záplava) 

 

Pojištění se vztahuje obecně na hospodářská zvířata. Nejčastěji chovatelé pojišťují skot, 

prasata, ovce a drůbež. Toto pojištění vybraných kategorií hospodářských zvířat lze rozšířit    

o další pojistná nebezpečí: 

 

• neinfekční nemoc, 

• úraz, 

• porodní škody nebo zmetání.7 

 

2.9.2 Pojišt ění plodin 
 

Ani ten nejlepší hospodář nemůže zabránit nenadálým pohromám – krupobitím, požárům, 

záplavám nebo jarním mrazům. Pojištění plodin může zajistit, že se hospodářství nedostane 

do finančních problémů ani v případě živelných událostí. 

 

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického                   

a lesnického fondu poskytuje v letošním roce státní podporu ve výši 35% uhrazeného 

pojistného pro pojištění plodin a ve výši 50% pro vybrané speciální plodiny. 

 

                                                 
6 BSE – Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE, lidově nemoc šílených krav) v podstatě znamená houbovité 

chorobné změny mozku hovězího dobytka. Mozková hmota postiženého zvířete postupně dostává houbovitou 

podobu, zvíře ztrácí svalovou kontrolu, je dezorientované a buď uhyne samo nebo musí být utraceno. 
7 Zmetání – je samovolné přerušení březosti – potrat mláděte. 
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Pojištění plodin minimalizuje dopady událostí způsobených zejména nepříznivými projevy 

počasí. Pojištění zmírní jejich dopad na hospodářství. Vztahuje se na případy poškození nebo 

zničení plodin: 

 

a) krupobitím nebo požárem, 

b) vichřicí, záplavou, povodní, sesuvem půdy a u vybraných plodin i   

            vyzimováním,8 

c) jarním mrazem. 

 

Výše pojistného se určuje v závislosti na hektarovém výnosu pojištěných plodin, na jejich 

ploše, dohodnuté pojištěné ceně, na zvoleném typu pojištění a na dohodnuté výši spoluúčasti. 

 

Zemědělec Herot je pojištěn u České pojišťovny, a to v programu pojištění odpovědnosti 

za škodu podnikatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Vyzimování – poškození  plodin, které byly zasety na podzim a přes zimu je mráz poškodil. 
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3 Dotační politika v zem ědělství a její ú čtování  

 
Zemědělská činnost je nedílnou složkou venkovského prostoru, který si zaslouží péči          

a podporu. Zemědělci jsou k těmto pro veřejnost i životní prostředí prospěšným činnostem 

vedeni celou škálou dotačních nástrojů, ať již národních či evropských. 

 

Dotací se rozumí bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá podle 

zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, národního fondu, 

ze státních fondů a z rozpočtů územních samosprávních celků na stanovený účel. Za dotaci se 

rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel 

z prostředků Evropské unie. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to 

právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci. [1] 

 

Dotace dělíme na: 

 

a) dotace na úhradu nákladů – jedná se zejména o dotace na provozní účely, kterými 

jsou podniky podporovány, aby zabezpečovaly činnosti, které by za normálních 

tržních podmínek neprováděly, 

 

b) dotace na pořízení dlouhodobého majetku – patří zde dotace na pořízení 

dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení, dotace na úhradu úroků 

zahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého majetku nebo vlastní náklady na 

pořízení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku. Hodnota dotace se odečítá 

od pořizovací ceny nebo od vlastních nákladů pořízení dlouhodobého majetku. Dotace 

snižuje částku odpisů uplatňovanou během doby životnosti dlouhodobého majetku. 

 

3.1 Dotační programy 
 
 

Vstupem do Evropské unie si Česká republika otevřela možnost využívat finanční 

prostředky z fondů EU. V programovém období 2007-2013 se jedná o Evropský zemědělský 

fond pro rozvoj venkova EAFRD a Evropský rybářský fond EFF. 
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Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství,  

lesnictví a k rozvoji venkovských oblastí. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do 

tzv. Programu rozvoje venkova ČR. 

 

3.1.1 Program rozvoje venkova 
 
Rozdělujeme na: 

OSA I, která je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 

posílení dynamiky podnikání v zemědělské  výrobě a v navazujícím potravinářství. Hlavními 

oblastmi podpory jsou modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy a přidávání 

hodnoty zemědělským produktům. Na tyto účely je alokováno nejvíce finančních prostředků. 

 

Osa I obsahuje opatření: 

 

1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu 

inovací 

Cílem dotací v rámci těchto opatření je vytvořit silné zemědělsko-potravinářské odvětví, 

modernizovat zemědělské podniky, zavádět inovace a zvýšit kvalitu produktů. 

 

Podopatření 

1.1 Modernizace zemědělských podniků 

1.2 Investice do lesů 

1.3 Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů 

 

2. Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU 

Cílem dotací v rámci těchto opatření je vytvořit dynamické zemědělsko-potravinářské 

prostředí, rozšířit vzdělávání a poradenství a snížit věkový průměr pracovníků v zemědělství. 

 

Podopatření 

2.1 Seskupení producentů 

 

3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu 

Cílem dotací v rámci těchto opatření je zajištění vzdělávání, rozvoj znalostí a zvýšení 

lidského potenciálu, podpora mladých zemědělců, dosažení podstatných strukturálních změn 
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v rámci sektoru zemědělství, zlepšení trvale udržitelného managementu podniku a zvýšení 

konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství. 

 

Podopatření 

1.1  Další odborné vzdělávání a informační činnost 

1.2  Zahájení činnosti mladých zemědělců 

1.3  Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

1.4  Využívání poradenských služeb 

 

OSA II  se specializuje na zlepšování životního prostředí a také na podporu zvyšování 

biodiverzity9 v krajině. Mezi významnost opatření patří platby za přírodní znevýhodnění např.  

v horských oblastech. 

 

Osa II zahrnuje opatření: 

 

1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy 

 

 Podopatření 

1.1  Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby     

             poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) 

1.2  Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 200/60/ES     

       (WFD) 

1.3  Agroenvironmentální opatření 

 

2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy 

 

Podopatření 

2.1  Zalesňování zemědělské půdy 

2.2  Platby v rámci Natury 2000 v lesích 

2.3  Lesnicko-environmentální platby 

2.4  Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 
                                                 
9 Biodiverzita – rozrůzněnost života, bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, 

které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí. 
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OSA III  podporuje kvalitu života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství 

venkova. Alokované finanční prostředky směřují na opatření týkající se činnosti 

nezemědělské povahy, cestovního ruchu a obnovy rozvoje vesnic nebo vzdělávání. 

 

V Ose III najdeme: 

 

1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 

Cílem skupiny opatření je vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel 

venkova rozvojem a diverzifikací aktivit na venkově a podporou venkovské turistiky. Zajistit 

naplnění závazků ČR v oblasti využití  obnovitelných zdrojů energie – OZE. 

 

Podopatření 

1.1  Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

1.2  Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

1.3  Podpora cestovního ruchu 

 

2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

Cílem skupiny opatření je vytvořit podmínky růstu ve venkovských oblastech. Zlepšit 

vybavení a vzhled vesnic, veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním 

prostředím a dědictvím venkova. Zabezpečit rozvoj venkovské infrastruktury s cílem rozvoje 

malého a středního podnikání včetně zlepšení životního prostředí venkovských sídel. 

 

Podopatření 

2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 

2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

 

3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů 

působících v oblastech  

Cílem opatření je posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku 

a zajištění místních služeb. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace 

ekonomických aktivit. 

 

 Podopatření 

3.1. Vzdělávání a informace 
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3.1.2 Národní dotace 
 

Využívají investiční prostředky ze státního rozpočtu na základě zákona o státním rozpočtu 

České republiky na příslušný rok. Tyto prostředky jsou součástí rozpočtu. 

 

OSA IV Leader, tzv. metodická osa, která je realizována prostřednictvím dosažení 

stanovených jednotlivých opatření Os I-III. Účelem je zejména zlepšení kvality života ve 

venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení kulturního dědictví 

venkova. 

 

Hlavním cílem Osy IV je realizovat místní rozvojové strategie a spolupráci místních 

partnerství. Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkovských oblastí zvlášť vhodnou metodou, 

protože sloučením různých subjektů působících ve venkovském prostoru tyto principy vedou 

k pozitivním efektům. Právě prostřednictvím místních akčních skupin (MAS) dostávají šanci 

zapojit se do problematiky jednotlivých oblastí široké vrstvy obyvatelstva, a to především 

formou převzetí rozhodovacích pravomocí týkajících se příslušných venkovských oblastí. 

 

Osa IV se dělí na 3 opatření: 

 

1.  Implementace místní rozvojové strategie 

 

Podopatření 

1.1 Místní akční skupina (MAS) – v tomto opatření bude vybráno hodnotitelskou komisí 

70 MAS po splnění kritérií přijatelnosti na základě jimi zpracovaného Strategického plánu 

Leader (SPL). Vybrané MAS budou moci obdržet dotaci na svoji činnost související 

s realizací strategického plánu. 

1.2 Realizace místní rozvojové strategie – opatření zaměřené na podporu projektů, které 

jsou v souladu se schváleným SPL místní akční skupiny a příslušnými podmínkami 

Programu rozvoje venkova. Projekty vybírá MAS prostřednictvím své výběrové komise 

na základě předem stanovených bodových kritérií. 

 

2.  Realizace projektů spolupráce  

Spolupráce představuje účast MAS na společném zvoleném projektu s jinou MAS nebo se 

skupinou, která uplatňuje přístup Leader v jiném regionu, členském státě nebo dokonce třetí 
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zemi. Spolupráce na společném projektu může přinést posílení místních aktivit. Projekty se 

zaměří na využití příkladů z praxe, inovace a přenos znalostí z území partnerské MAS.  

 

3.1.3 Přímé platby 
 

Základem poskytování finančních podpor jsou přímé platby vyplácené zjednodušeným 

systémem, tj. na hektar obhospodařované plochy. 

 

Další finanční pomocí jsou tržní opatření Společné organizace trhu, které řeší výkyvy 

poptávky a nabídky na trhu a zabezpečují zemědělským podnikatelům větší jistotu a lepší 

stabilitu podnikání. 

 

3.1.4 Další dota ční programy – dopl ňkové 
 

1. Horizontální plán rozvoje venkova – HRDP  

Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů. Obsahuje tyto 

podopatření: 

 

 Podopatření 

1.1 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

1.2 Méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickým omezením 

1.3 Agro-environmentální opatření 

1.4 Lesnictví 

1.5 Zakládání skupin výrobců 

 

2. Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) 

 

Podopatření 

2.1 Priorita I – Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesní   

            hospodářství 

2.2 Priorita II – Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání 

2.3 Priorita III – Technická pomoc 

      2.4 Finanční zdraví a hodnocení projektu 
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      2.5 Povinnosti žadatele a příjemce pomoci 

 

3.  SAPARD  

Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova. Jeden z předvstupních 

nástrojů Evropské unie určený pro deset kandidátských zemí. Program SAPARD byl již 

ukončen. 

 

3.2 Využívání dotací na Mlé čné farm ě Herot 
 
 

Podnikání v zemědělství, zvláště v méně příznivých oblastech, by se neobešlo bez určité 

podpory státu a v současné době i Evropské unie (r. 2009-2013). Stát poskytuje dotace na 

základě podpůrných programů nebo programů pomoci, podle kritérií nastavených vládou. 

Ovšem žádosti o dotace s sebou přinášejí spoustu administrativní práce.  

 

1. Provozní dotace 

Každoročně farma získává provozní dotace. Mají největší podíl na celkové výši podpor          

a nejvíce ovlivňují hospodaření podnikatele. V roce 2009 celková částka provozních dotací 

činila 106.623,86 Kč na přímých platbách a z EAFRD10 382.146,96 Kč. 

 

2. Dotace úroků 

Stroje farma Herot financuje jak z vlastních zdrojů, tak i z úvěrů. Celková hodnota splátek 

úvěrů za rok 2009 činila 385.836 Kč, na úrocích za poskytnutí úvěrů to bylo 163.074 Kč. 

Z dotačního fondu PGRLF11 obdržel zemědělec Herot částku 81.485 Kč, jako dotaci úroků. 

 

3. Investiční dotace 

O investičních dotacích podávají přehled následující tabulky. 

 

 

 

 

                                                 
10 EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. 
11 PGRLF – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. 
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3.3 Čerpané dotace podle jednotlivých zdroj ů 
 
 
Čerpané dotace z jednotlivých fondů 

Tab. 3.1 

Fond České zdroje v CZK 
Evropské zdroje v 

CZK 

Celkem v CZK 

za roky 2004-2010 

EZZF-přímé platby 176 518,63 234 607,33 411 125,96 

EZZF-SOT bez 

IACS 
34 677,12 138 708,08 173 385,20 

EAFRD 105 455,33 361 780,81 467 226,14 

Zkratky: EZZF – Evropský zemědělský záruční fond 

               EZZF – SOT – Evropský zemědělský záruční fond a Společná organizace trhu 

               EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

               IACS – Integrovaný administrativní a kontrolní systém 

 

Čerpané dotace podle jednotlivých opatření 

Tab. 3.2 

Rok Opatření Částka v CZK 

2007 AEO HRDP – Žádost o dotaci 25 605,40 

2007 LFA – méně příznivé oblasti 32 633,64 

2007 Jednotná platba na plochu 31 543,96 

2008 AEO HRDP – Žádost o dotaci 25 605,40 

2008 LFA – méně příznivé oblasti 44 541,53 

2008 Jednotná platba na plochu 59 579,67 

2009 AEO HRDP – Žádost o dotaci 25 605,40 

2009 LFA – méně příznivé oblasti 52 455,57 

2009 Jednotná platba na plochu 93 529,10 

Zkratky: AEO – Agroenvironmentální opatření ( z rozpočtu EU poskytnuto 80% z přiznaných  

               finančních prostředků, z rozpočtu ČR se poskytuje 20% z přiznaných finančních  

               prostředků.) 

               LFA – Platby v rámci méně příznivých oblastí 

               HRDP – Horizontální program rozvoje venkova 
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Dalšími poskytovanými platbami jsou např. platby na přežvýkavce (dle velkých dobytčích 

jednotek) a platby na zemědělskou půdu. 

 

Čerpané dotace podle jednotlivých let a fondů 

Tab. 3.3 

Rok Fond 
České zdroje v 

CZK 

Evropské zdroje 

v CZK 
Celkem CZK 

2010 EZZF – přímé platby 48 216,02 93 529,10 141 790,12 

2010  EAFRD 10 489,15 41 965,42 52 445,57 

2009 EZZF – přímé platby 47 489,15 59 579,67 106 623,86 

2009 EAFRD 88 429,43 293 717,50 382 146,93 

2008 EAFRD 6 526,75 26 106,89 32 633,64 

2008 EZZF-přímé platby 32 116,14 31 543,96 63 660,10 

2008 EZZF-SOT bez IACS 5 121,08 20 484,32 25 605,40 

2007 EZZF-přímé platby 33 044,48 21 149,51 54 193,99 

2007 EZZF-SOT bez IACS 10 600,80 42 403,20 53 004,00 

2006 EZZF-přímé platby 16 052,80 15 058,79 31 111,59 

2006 EZZF-SOT bez IACS 9 477,62 37 910,28 47 387,90 

2005 EZZF-SOT bez IACS 4 340,78 17 363,12 21 709,90 

2005 EZZF-přímé platby 0,00 13 746,30 13 746,30 

2004 EZZF-SOT bez IACS 5 136,84 20 547,16 25 684,00 

Poznámka: údaje jsou uvedeny za fiskální rok EU – tj. od 16.10. do 15.10. následujícího 

roku12 

 

SZIF – je Státní zemědělský intervenční fond s akreditovanou platební agenturou je 

zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou 

v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního 

fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období 2007-2013 také z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). 

Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD nahradil 

                                                 
12 Zdroj: SZIF – Státní zemědělský a intervenční fond www.szif.cz – všechny tabulky o dotacích (3) 
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Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova                     

a multifunkční zemědělství (OP RVMZ). 

 

Státní zemědělský intervenční fond je právnickou osobou se sídlem v Praze, jeho činnost 

se řídí zákonem o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb., ve znění zákona 

č. 128/2003 Sb., a zákona č. 85/2004 Sb., jakož i prováděcími právními předpisy ve formě 

nařízení vlády. 

 

V rámci společné zemědělské politiky se v EU uplatňují 3 zásady – společný trh pro 

zemědělské produkty při společných cenách, zvýhodnění produkce ze zemí Evropské unie na 

úkor vnější konkurence a finanční solidarita – financování ze společného fondu, do něhož 

všichni přispívají. 

 

Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby, vyplacené zjednodušeným 

systémem – to je na hektar obhospodařované plochy. Velké možnosti pro zemědělství 

představuje Program rozvoje venkova (PRV), který začal fungovat v roce 2007. Stejně 

nezanedbatelnou finanční pomocí jsou tržní opatření Společného evropského trhu, které řeší 

výkyvy poptávky a nabídky na trhu a zabezpečují zemědělským podnikatelům větší jistotu     

a lepší stabilitu v podnikání. 

 

3.4 Účtování dotací 
 
 

Každá dotace – poskytnutý finanční prostředek, která byla schválena Mléčné farmě Herot, 

musí být použita na výhradně vymezený účel, který je vázán podmínkami poskytnutí dotace. 

 

Druhy dotací: 

 

Dotace na úhradu provozních nákladů bude zaúčtována v daňové evidenci jako příjem 

podléhající dani z příjmů v tom zdaňovacím období, kdy byla fakticky přijata a zachycena 

v peněžním deníku. 

 

V daňové evidenci v případě dotace určené k úhradě provozních nákladů se nárok,                          

tj. přiznání dotace, zaznamená pouze v knize pohledávek. Teprve v okamžiku peněžního 
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přijetí dotace na běžném účtu, popřípadě v hotovosti, se provede zápis v peněžním deníku 

jako příjem zvyšující základ daně pro daň z příjmů. Je proto vhodné evidovat tuto dotaci jako 

samostatnou příjmovou položku. 

 

Příklad:  

• SAPS    – jednotná platba na plochu (dostává každý zemědělec), 

• Top-Up – doplňková platba (národní dorovnání k SAPS), 

• LFA      – znevýhodněné oblasti (podhorské a horské oblasti). 

 

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku – popř. technického zhodnocení, se promítne 

ve snížení vstupní ceny tohoto majetku, neboli dochází ke snížení základny pro výpočet 

daňových odpisů. Příjemce dotace tak uplatňuje odpisy pouze z té části hodnoty 

dlouhodobého majetku, kterou sám financoval. Taková dotace tedy snižuje pořizovací cenu 

nebo vlastní náklady. 

 

V případě dotace určené na pořízení hmotného majetku se v daňové evidenci nárok na 

přiznání dotace zaznamená v knize pohledávek, ale současně se nárok na dotaci zachytí i 

v pomocné evidenci, na kartě dlouhodobého majetku, jako složka pořizovací ceny 

dlouhodobého majetku v záporné hodnotě. To znamená, že bez ohledu na skutečný peněžní 

tok, snižuje nárok na dotaci vstupní cenu pořízeného dlouhodobého majetku již v okamžiku 

vzniku nároku na dotaci. V okamžiku peněžního přijetí dotace, opět na běžném účtu nebo 

v hotovosti, se provede zápis v peněžním deníku jako příjem nepodléhající dani z příjmů. 

 

Příkladem dotace na dlouhodobý majetek může být dotace na dojící robot, štípačku na 

dřevo, čelní nakladač a chladící zařízení. 

 

Přijaté dotace na odstranění následků živelných pohrom jsou osvobozené od daně z příjmů 

od roku 2002. 
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3.5 Schválené žádosti o dotace zem ědělce Miroslava 
Herota 

 
 
 

Po vstupu do Evropské unie se otevřela možnost českým zemědělcům čerpat dotace         

v dotačním období  2007-2013. Miroslav Herot využil příležitosti a začal si sám zpracovávat 

projekty a žádosti o dotace. Zatím byl v několika žádostech úspěšný. 

 

Zareagoval na výzvu sdružení MAS Pobeskydí (tj. Místní akční skupina) v rámci 

programu Leader 2007-2013. MAS Pobeskydí pomáhá rozvíjet venkovský region, a to 

prostřednictvím spolupráce mezi podnikatelskými, neziskovými a samosprávními subjekty, 

které v regionu působí a které mají zájem na jeho harmonickém vývoji. Cílem organizace 

MAS je mnohostranná podpora udržitelného rozvoje venkova. Pomocí programu Leader – 

příležitost pro malé projekty, může MAS Pobeskydí financovat malé investiční projekty 

realizované v Pobeskydí. Prostřednictvím finanční podpory z Programu rozvoje venkova, 

který je garantován Ministerstvem zemědělství České republiky, Osy IV. Leader opatření 

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Předpokládaná průměrná roční alokace 

finančních prostředků na jednu MAS je dle počtu obyvatel a pohybuje se v rozmezí od 8 až   

18 mil. Kč. 

 

V současné době má pan Herot schváleny 4 projekty.  
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3.5.1 Přehled schválených projekt ů Miroslava Herota 
 
Tab. 3.4 

Název projektu 
Datum podání 

žádosti 

Datum 

podepsání 

dohody se SZIF 

Celková cena 

projektu v CZK 

bez DPH 

Dotovaná částka 

na projekt v 

CZK 

Boudy pro telata 

– 15 ks 
21. 8. 2008 14. 4. 2009 120 000,- 72 000,- 

Štípačka na 

dřevo a čelní 

nakladač na 

traktor 

7. 10. 2008 14. 4. 2009 500 000,- 240 000,- 

Chladící 

zařízení na 

mléko 

9. 3. 2009 22. 7. 2009 350 000,- 198 000,- 

Dojící automat – 

robot na dojení 
9. 4. 2009 23. 11. 2009 3 000 000,- 1 200 000,- 

Celkem v CZK x x 3 970 000,- 1 710 000,- 

 

Projekt na boudy pro telata (viz příloha) a projekt na štípačku a čelní nakladač jsou již 

v současné době plně realizovány a prošly kontrolou Státního zemědělského intervenčního 

fondu – SZIF.  

 

Další projekty jsou v nynější době schváleny, ale zatím nejsou realizovány – realizační 

doba projektů je 24 měsíců od data podepsání dohody se SZIF. 

 

3.6 Soukromé zem ědělství po vstupu do Evropské unie 
 

 
Vstup do Evropské unie s sebou přinesl zajisté určité výhody, ale také komplikace. Vstup 

do EU je vnímán na farmě Herot především kladně. Pan Herot zastává názor, že vstup do EU 

měl pro naše zemědělství více kladů něž negativ. Zajisté by si pan Herot na farmě nemohl 

dovolit provádět takové investice, protože bez dotačních titulů by neměl potřebné prostředky.  
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V současné době jsou ceny komodit na tak nízké úrovni, že se dá jen těžko vytvářet 

dostatečný zisk na nákup nových strojů a technologií. Po schválení případné dotace však 

vzniká jiný problém. A to dofinancovat tuto dotaci. Farmář Herot si nechce stěžovat na 

současnou tržní situaci, ale je rád, že v naší republice může o některé dotace z evropských 

fondů požádat.  

 

Jako jeden z mála záporů na EU vidí farmář ten, že je zde pomalá reakce na současný 

globální trh, kterého je zemědělství již bohužel součástí. 
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4 Praktické p říklady ú čtování dotací v da ňové evidenci  

a jejich dopad na hospoda ření zemědělce 

 
 

Pro praktickou část mé bakalářské práce jsem si zvolila soukromě hospodařícího 

zemědělce pana Miroslava Herota. Jedná se o podnikatele, fyzickou osobu nezapsanou 

v obchodním rejstříku. Miroslav Herot je plátcem DPH. Svou farmu obhospodařuje sám a za 

pomocí rodiny, zejména svých bratrů. 

 

4.1 Základní údaje 
 
 

Obchodní firma:  Miroslav Herot – Mléčná farma Herot 

Sídlo firmy:   Pržno 1, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

Předmět podnikání: Zemědělská výroba 

 

Miroslav Herot podniká od roku 2002. V roce 2009 se výměra pozemků ustálila na výši 

50 ha a počet dojných krav na 30 ks. Od roku 2007 začala farma dodávat mléko do Mlékárny 

Kunín a.s. 

 

Kromě zemědělské činnosti se farma zabývá i komunálními službami, jako jsou například 

kosení travních porostů, mulčování, ořezy stromů a zimní údržba silnic. 

 

Miroslav Herot je osobou samostatně výdělečně činnou, jak z hlediska účasti na 

zdravotním pojištění, tak pro sociální zabezpečení. Platí za sebe zálohy na zdravotní a sociální 

pojištění měsíčně dle hospodářského výsledku. Je také plátcem nemocenského pojištění, které 

je v současné době dobrovolné. 

 

4.2 Historie rodinné farmy Herot 
 
 

Kořeny zemědělské usedlosti na čísle popisném 1 sahají až do roku 1715. Budeme-li 

vycházet z tohoto data, znamená to, že zemědělská usedlost na čísle popisném 1 má již více 

než 300letou tradici. Za tuto dobu zaznamenala farma vývoj i úpadky. Tím největším 
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úpadkem byl nucený vstup do JZD (až pod hrozbou vystěhování celé rodiny do pohraničí      

r.1954).  

 

I přesto se však na farmě i nadále chovalo pár kusů hospodářských zvířat, a tak se stále          

i v nových generacích rodu Herotů vytvářel vztah k zemědělství. Obrat nastal po roce 1989. 

Právně se vymohly majetky a finanční vyrovnání z místního JZD. V roce 1990 se začalo na 

farmě u Herotů opět soukromě hospodařit.  

 

Farma obhospodařovala 25 ha půdy a 8,5 ha lesa. V živočišné produkci postupem času 

převážila nad chovem prasat, ovcí, drůbeže a masného skotu výroba mléka. Mléko se prodává 

ze dvora od roku 1991 do současnosti. Nebyly využívány úvěry, ale vlastní zdroje. Na farmě 

pracovali členové rodiny Miroslav Herot (dědeček) starší a jeho syn Miroslav Herot (otec). 

 

V roce 2000 připadla v rámci dědictví Miroslavu Herotovi (syn) rodinná farma. Jelikož se 

již od dětství zajímal o problematiku zemědělství, rozhodl se v tomto podnikání pokračovat. 

Na začátku jeho podnikání bylo nutné zvážit, jakým směrem se vydat.  

 

Miroslav Herot se rozhodl, že dědictví, které mu připadlo, nebude jen udržovat, ale také  

se snažit ho rozvíjet, modernizovat a přibližovat obrazu farem, které dnes můžeme vidět 

ve vyspělých západních zemích.  

 

Zvolil cestu modernizace farmy, proto bylo nutné vypůjčení finančních prostředků. 

V rámci rozvoje farmy realizoval rekonstrukci hospodářské budovy, zmodernizoval vozový 

park, vybudoval nový dojící systém, mléčnici a zakoupil chladící přístroj pro chlazení mléka 

na příslušnou teplotu (5°C). Počáteční investice zemědělce Herota byly také použity na nákup 

mladých jalovic. Významnou změnou, která nastala v podnikání Miroslava Herota, bylo 

navázání obchodního kontaktu s mlékárnou Kunín, do které od roku 2007 dodává mléko. 
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4.3 Výroba mlé čné farmy Herot 
 
 

4.3.1 Rostlinná výroba 
 

Z rostlinné výroby se farma zaměřuje na pěstování: 

 

a) kukuřice – ta je používána jako krmivo pro mléčný skot v podobě siláže, nebo také 

jako energetické objemné krmivo, 

 

b) jetelotrávy – se rovněž zkrmují jako krmivo pro skot – především pro velké množství 

bílkovin, které obsahují, 

 

c) obiloviny – především ječmene, který slouží jako doplňkové krmivo pro mléčné 

krávy. 

 

4.3.2 Přírodní a p ůdní podmínky 
 

Zemědělské pozemky obhospodařované farmářem Herotem se nacházejí v okrese Frýdek-

Místek. Obhospodařovaná plocha činí k 31. 12. 2009 53,45 ha. Pozemky se nacházejí 

v nadmořské výšce 350 m.n.m. Tato skutečnost předurčuje farmu k intenzivní polní produkci. 

K intenzifikaci nutí farmáře také fakt, že na malé výměře musí vypěstovat dostatek 

objemných krmiv pro chovaná zvířata.  

 

Půda je hlinitá s obsahem jílu, což znamená, že se v malé hloubce nachází neplodná půda. 

Na povrchu je 15 – 20 cm hlinité půdy a pod touto vrstvou je dále z velké části jílovitá 

zemina. K zabezpečení dostatečné úrodnosti půdy je nutno půdu přihnojovat, a to v závislosti 

na pěstovaných plodinách. K úrodnosti přispívá také fakt, že se plodiny na jednom stanovišti 

střídají. 

 

Osevní postup farmy Herot: 

 

1 rok kukuřice, 2 rok ječmen ozimý, 3 rok jetelotráva, 4 rok jetelotráva. 
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Příklad: 

 

Na podzim se provede vyhnojení pole organickými hnojivy v dávce asi 60 t/ha a pozemek 

je zaorán. Na jaře dojde k úpravě povrchu a následně je zaseta kukuřice. Sklizeň se provádí 

v září dle ranosti13 kukuřice. Po sklizni je pozemek zaorán a začátkem října dojde k vysetí 

ozimého ječmene. Ten se přihnojuje anorganickými hnojivy dle potřeby. Ječmen se sklízí 

koncem června v následujícím roce.  Po sklizni se do strniště provede setí jetelotravní směsi 

minimalizační technologií. Ještě v daném roce v září se provede první sklizeň jetelotrávní 

směsky a poté ještě následující dva roky, než je zase pozemek rozorán a připraven na setí 

kukuřice.  

 

Tento osevní postup zaručuje optimální využití obhospodařované plochy a optimální 

využití organických hnojiv, které vznikají při hospodaření se zvířaty. 

 

4.3.3 Živo čišná výroba 
 

Živočišnou výrobu na farmě představuje mléčný skot – Holštýnské plemeno. 

 

Stav skotu k lednu roku 2010 činí 80 kusů dobytka, z čehož je 30 krav s laktací14, 30 kusů 

jalovic a 20 kusů býků. Farma se zaměřuje především na produkci mléka. 

 

Produkce mléka za rok 2009 činila 144.360 litrů, v korunách to pak bylo 1.010.520 Kč. Za 

rok 2008 byla produkce mléka 148.280 litrů. Přepočteno na koruny 1.186.240 Kč. Rozdíl je 

zapříčiněn snížením realizační ceny mléka.  

 
Průměrná realizační cena mléka: 

 
 

v roce 2007 – 7,50 Kč za litr mléka 

v roce 2008 – 8,20 Kč za litr mléka 

v roce 2009 – 5,95 Kč za litr mléka 

  

     
                                                 
13 Délka ranosti – doba sklizně – září až říjen. 
14 Laktace – je proces tvorby a vylučování mléka tělem matky po porodu. 
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Prodej skotu se drží okolo 10 ks za rok. Skot je prodáván na jatka v Petřvaldě u Nového 

Jičína. Hlavním důvodem prodeje skotu je chov jatečních býků a brakace15 zvířat. Největší 

problém u prodeje skotu na jatka vidí Miroslav Herot v tom, že cena jatečního skotu se 

pohybuje na stejné úrovni již po dobu 10 let. Ovšem náklady na výkrm a odchov jatečních 

zvířat rostou. Proto zemědělec musí snižovat náklady na výkrm skotu, aby mohl být 

konkurenceschopný.  

 

Produkce telat na 30 krav činila téměř 100 %. 

 

4.3.4 Fakta o kravském mléku 
 

Kravské mléko je nejvíce konzumované mléko v ČR, ale i v jiných evropských zemích     

a USA. Mléko se liší svým obsahem tuku, bílkovin a ostatních látek podle plemenné 

příslušnosti zvířat. 

 

Kravské mléko má nižší obsah cukru (4,5-5 % laktózy) a vyšší obsah bílkovin              

(3,2-3,6 %), obsahuje asi 3,5 %-6,5 % mléčného tuku, 8,5 %-9,0 % tukuprosté sušiny             

a asi 88 % vody. Jeho hlavní protein (80 %) je sýrovina (kasein), zatímco syrovátka tvoří 

většinu zbytku. 

 

Kravské mléko je produktem mléčných žláz krávy. Mléčné výrobky patří k základním 

potravinám člověka. Obsahují živiny a látky potřebné nejen pro rostoucí organismus dítěte      

a mladého člověka, ale také látky potřebné pro výživu v dospělosti. Význam mléka spočívá 

především v obsahu hodnotných bílkovin (3,2 %). Mléko obsahuje tuk, který je velmi lehce 

stravitelný. Mléčný cukr má nejen energetickou hodnotu, ale též příznivě podporuje činnost 

některých střevních mikroorganismů, a tím i využitelnost živin. 

 

Mléko je naším hlavním zdrojem vápníku. Obsahuje dále fosfor, draslík, hořčík, sodík, 

chlór, síru i řadu stopových prvků. Mléko obsahuje vitamíny B2, A, vitamín B1, B6, E a K. 

 

 

 

                                                 
15 Brakace – vyřazení  zvířat z důvodu nepoužitelnosti v chovu. 
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4.3.5 Kravská plemena 
 

Jelikož se zemědělec Herot rozhodl pro mléčnou produkci, musel také zvolit adekvátní 

kravské plemeno, které se bude vyznačovat vysokou dojivostí krav. Holštýnský skot 

černostrakatý patří mezi mléčná plemena skotu velkého tělesného rámce. Zbarvení tohoto 

plemene je černobílé. Původně toto plemeno pochází z oblasti Fríska, Holštýnska a oblasti 

Šlešvicka až po Jutsko na severovýchodě Německa. Jedná se o vysoce prošlechtěné kulturní 

plemeno, které má nejvyšší mléčnou užitkovost na světě. Je to taktéž nejpočetnější chované 

mléčné plemeno skotu, které se z důvodu své vysoké mléčné užitkovosti stále více prosazuje. 

Vzhledem k vysoké mléčné produkci, v průměru přes 8000 kg za laktaci, má mléko 

holštýnských krav nižší obsah mléčných složek než je tomu u jiných plemen. Bílkovina se 

pohybuje přibližně v intervalu od 3 do 3,5 % a obsah tuku v intervalu od 3,5 do 4,4 %.  

 

4.3.6 Stájový registr skotu Hradiš ťsko 
 

Každý chovatel musí být registrován Českomoravskou společností chovatelů a. s. 

(ČMSCH), která chovateli přidělí pro každé jeho hospodářství registrační číslo platné v rámci 

celé republiky. Registraci chovatele provede kontaktní pracoviště ústřední evidence. ČMSCH 

přidělí registrační čísla hospodářstvím, která jsou využívána i v oblasti reprodukce a kontroly 

užitkovosti skotu, orgány veterinární správy i dalšími organizacemi. 

 

Hlavními zásadami označování a evidence turů jsou: 

 

1) označování zvířat – dvě ušní známky, 

2) evidence vedená chovatelem – stájový registr, 

3) ústřední evidence – centrální databáze, 

4) průvodní list skotu – identifikační dokument. 
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4.3.7 Evidence skotu ve stájovém registru Hradiš ťsko  
 

Každý zemědělec, chovající hospodářská zvířata, má přidělené číslo hospodářství, které je 

8-místné.  

 

Každé zvíře, které je oficiálně chováno má přidělené identifikační číslo zvířete, to je       

9-místné.  

 

Na farmě Herot se věnují chovu hovězího skotu, kde všechny zvířata mají své 

identifikační čísla a průvodní listy skotů. Průvodní list putuje se zvířetem od jeho vystavení 

při narození až po jeho usmrcení, kdy se číslo i průvodní list odejme.  

 

Při hlášení narození se uvede :  

 

1) číslo hospodářství – číslo nově narozeného zvířete (přiděluje chovatel, který má   

      přidělenou sadu ušních známek s čísly), 

2) kód události – narození jalovičky16 kód 22, býčka kód 21, 

3) datum uskutečnění – číslo ušní známky matky. 

 

Na základě tohoto hlášení pošle Hradišťko průvodní list.  

 

Při hlášení o odsunu zvířete na jiné hospodářství – prodej, nákup, úhyn se hlásí tyto 

náležitosti: 

 

1) číslo hospodářství, kde je zvíře umístěno, 

2) číslo zvířete, 

3) kód události, 

4) datum uskutečnění. 

 

Tyto typy hlášení používají na farmě u pana Herota nejvíce. 

 

                                                 
16 Jalovice – je samice skotu starší 6 měsíců. Telata samičího pohlaví mladší 6 měsíců jsou označovány jako 

jalovičky. Po otelení (porodu) se z jalovice stane kráva. Před otelením není možné jalovice dojit, neboť 

k produkci mléka dochází právě až po narození prvního mláděte. 
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4.3.8 Dodávky a ceny mléka v roce 2009 
 
Tab. 4.1 

Měsíc Cena mléka Kč/l Tučnost v % Dodané litry Celkem v Kč 

1/2009 6,80 3,95 15.457 105.108 

2/2009 6,20 4,15 13.673 84.723 

3/2009 6,20 4,08 15.974 99.038 

4/2009 6,00 4,05 14.227 85.362 

5/2009 6,00 3,99 12.489 74.934 

6/2009 5,70 4,04 10.765 61.361 

7/2009 5,80 4,26 10.081 58.470 

8/2009 5,70 4,25 11.542 65.789 

9/2009 5,70 4,26 11.163 63.629 

10/2009 5,70 4,39 12.091 68.919 

11/2009 5,70 4,15 9.717 55.387 

12/2009 5,90 4,08 8.433 49.755 

 
Poznámka: Miroslav Herot dodává mléko do Mlékárny Kunín, cena je stanovena podle celorepublikového 

průměru17. 

 

Mlékárna nastaví nákupní cenu mléka  a pak ji doúčtuje podle průměrné ceny v ČR, která 

je zjišťována zpětně. Může tak vzniknout přeplatek, kdy mlékárna vystaví dobropis na vrácení 

částky. V opačném případě vznikne nedoplatek a mlékárna doplatí chybějící částku tak, aby 

cena mléka byla na úrovni celorepublikové, jak je nastaveno ve smlouvě. 

 

V roce 2009 se musel zemědělec Herot vyrovnat s rapidním snížením dojivosti krav, které 

bylo zapříčiněno značným výskytem nemocí u krav, ale také špatným zabřezáváním18 krav. 

Spolu se snížením realizační ceny mléka se zisky z prodeje mléka snížily na méně než 

polovinu. V tomto období musel pan Herot produkci mléka dotovat z vlastních zdrojů, které 

bylo nutné získat diverzifikací své zemědělské činnosti. 

 

 
                                                 
17 Průměrná cena mléka v ČR – se stanoví podle cen, které jednotlivé mlékárny vyplatí zemědělcům v ČR. Tyto 

ceny se následně sečtou a vydělí počtem všech mlékáren působících na českém trhu. 
18 Zabřezávání tj. umělé oplodnění krávy. 
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4.4 Daňová evidence soukrom ě hospoda řícího zem ědělce 
Herota 

 
 

V daňové evidenci si pan Herot zaznamenává všechny operace, které souvisejí s jeho 

podnikáním. 

 

4.4.1 Peněžní deník 
 

Ukázka vedení peněžního deníku v období od 01. 01. 2009 – 31. 12. 2009 – vybrané 

účetní případy  

Tab. 4.2 (více viz příloha) 

Datum Text Doklad Operace Hotovost Banka 

Platby 

s vlivem 

na zisk 

Platby 

bez 

vlivu na 

zisk 

Průběžné 

položky 

05.02. 
Zdravotní 

pojištění 
b/2 ZPN  -1590  1590  

05.02. 
Sociální 

pojištění 
b/2 SPN  -1834  1834  

15.02. 
Osobní 

spotřeba 
V/25 OS -500   -500  

04.03. 
Ušní známky 

pro zvířata 
V/35 PR -21  -18 -3  

17.03. Zimní údržba f/1/09/b3 PS  11900 10000 1900  

01.07. Setí kukuřice V/66 PR -34689  
-

29150,5 
-5538,5  

02.07. 
Zelená nafta-
19Celní úřad 

b/7 PP  317 317   

24.07. Krmivo V/69 PR -305  -280 -25  

23.10. 
Hovězí 

porážka 
V/80 PR -1605  

-

1348,68 
-256,32  

Zkratky: ZPN – zdravotní pojištění podnikatele 
               SPN – sociální pojištění podnikatele 
               OS   – osobní spotřeba 

                                                 
19 Zelená nafta – je dotace, kdy stát vrací zemědělcům část spotřební daně z nafty. 



38 

               PR – provozní režie 
               PS – prodej služeb 
               PP – příjem z podnikání 
Tyto zkratky vygeneruje sám účetní program ÚČTO 2010, který používá účetní pana Herota. 
 
Zkratky dokladů: dle interní směrnice p. Herota 
               b  – takto se označují bankovní výpisy (s příslušným pořadovým číslem) 
               V – výdajové pokladní doklady (s příslušným pořadovým číslem) 
               f – faktury vydané (s příslušným pořadovým číslem) 
 
 

4.5 Dlouhodobý hmotný majetek v roce 2009  
 
 
Tab. 4.3 

Účetní položka 
Datum 

pořízení 

Vstupní cena 

v CZK 

Odepsáno 

v CZK 

Zůstatková cena 

v CZK 

Mulčovač 04.09.2002 85.000,- 21.250,- 63.750,- 

Traktor TCP 17.02.2003 53.066,- 4.511,- 48.555,- 

Hospodářské budovy 01.10.2003 129.220,- 0,- 129.220,- 

Nakladač 30.09.2004 169.078,- 157.640,- 11.438,- 

Traktor New 

Holland TL 100A 
15.12.2006 1.070.000,- 0,- 1.070.000,- 

Bazén na mléko 10.07.2007 152.998,- 50.873,- 102.125,- 

Plemenný býk 11.01.2008 51.000,- 15.300,- 35.700,- 

Traktor New 

Holland TL 
25.09.2008 1.338.000,- 401.400,- 936.600,- 

Štípačka 31.03.2009 100.000,- 0,- 100.000,- 

 

Pořizovací cena  dlouhodobého hmotného majetku, na který byla schválená dotace,         

se sníží o částku této dotace. 

 

Například štípačka byla pořízena za 100.000 Kč, výše dotace byla 48.000 Kč. Hodnota 

štípačky je tedy 52.000 Kč. 
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Součástí evidence majetku jsou taktéž karty hmotného dlouhodobého majetku. Podnikatel 

musí sepisovat rovněž protokoly o zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku do užívání. 

Protokoly se sepisují i pro drobný majetek zařazený do užívání. 

 

Zvláštní formou dlouhodobého nehmotného majetku je bezplatně převedená kvóta na 

mléko v povolené produkci 105.000 litrů mléka za kvótový rok20. Mléčná kvóta je 

přidělována státem a její nabytí je bezúplatné. Takto získaná mléčná kvóta nesmí ovlivnit 

výsledek hospodaření. 

 

4.6 Inventurní soupis drobného majetku 
 
 
Tab. 4.4 

Název Cena v CZK Počet v ks Umístění 

Sběrač 7.032,- 1 Sklad strojů 

Sekačka 6.713,- 1 Sklad strojů 

Napájecí žlab 6.700,- 1 Chlév 

Šlehač na zpracování 

mléka 
847,- 1 Mléčnice 

Obraceč 17.500,- 1 Sklad strojů 

 

Drobný hmotný majetek do 40 000 Kč je veden v operativní evidenci – samostatně na 

kartách drobného hmotného majetku.  

 

4.7 Úvěry a leasingové financování dlouhodobého 
hmotného majetku 

 
 

Miroslav Herot se rozhodl na své farmě pro modernizaci vozového parku – tedy 

především strojů a zemědělské techniky. Jeho finanční prostředky však tyto aktivity nemohou 

pokrýt z celé části. Proto musel využít úvěrového financování svých investičních akcí. 

V současné době splácí dva úvěry u GE Money bank. Tyto úvěry mu byly poskytnuty na 

nákup traktorů New Holand TL 100 a New Holand TL 5040. V zemědělství mají traktory 
                                                 
20 Kvótový rok  –  začátek 1. 4., konec 31. 3. 
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nezastupitelnou každodenní funkci. Zemědělec je využívá pro většinu svých prací, ať už na 

poli k orbě půdy, sekání trávy nebo na farmě k přípravě krmiva pro zvířata nebo odklízení       

a vyvážení hnoje na pole. V zimě tyto traktory spolu s radlicemi slouží k odhrnování sněhu. 

 

Přehled čerpaných úvěrů  

Tab. 4.5 

Předmět úvěru 
Počáteční výše 

úvěru 
Měsíční splátka Úrok v % 

Dotace úroků z 

fondu PGRLF 

Traktor TL100 963.000 Kč 13.570 Kč 9,25 % 6% 

Traktor TL5040 1.338.000 Kč 18.583 Kč 9,25 % 4% 

Poznámka: Úroková sazba úvěru je pohyblivá – 9,25 % stav k 31.12.2009. 

 

Výše nesplacené jistiny k 31. 12. 2009 u prvního úvěru činí 488 050 Kč a u druhého 

úvěru činí 1 096 421 Kč. 

 

Leasingové financování v současné době Miroslav Herot nevyužívá. 

 

V začátcích podnikání však bylo nutné, aby Miroslav Herot využil leasingového 

financování a úvěru. Leasing byl využit k nákupu zemědělského stroje lisu s baličkou.           

A úvěrem byl pokryt nákup traktoru značky Zetor 7341. 

 

Další zemědělskou techniku a stroje se snaží Miroslav Herot financovat z vlastních zdrojů, 

většinou vlastními finančními prostředky nebo s finanční výpomocí jeho blízké rodiny. 

 

4.8 Zásoby zem ědělského podnikatele 
 
 

Každý podnikatel musí disponovat určitým množstvím a strukturou zásob. Zásoby  

zemědělského podnikatele mají rovněž svá specifika. 

 

Materiál  –  specifickým materiálem u zemědělce mohou být osiva, hnojiva, krmiva, 

steliva, ale také ruční nářadí pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Dále zde patří drobné 

předměty postupné spotřeby. 
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Nedokončená výroba se vyskytuje většinou u rostlinné výroby. 

 

Zásoby k 31. 12. 2009  

Tab. 4.6 

Býci Seno Sláma Brambory Pšenice 

v ks v Kč v ks v Kč v ks v Kč v t v Kč v t v Kč 

15 ks  

232.000,- 

125 ks balíků  

33.500,- 

212 ks balíků  

25.000,- 

2 t  

10.000,- 

35 t 

145.000,- 

 

Silážní kukuřice Senáž21 Mladý dobytek Kravský hnůj Skot 

v t v Kč v t v Kč v ks v Kč v t v Kč v ks v Kč 

80 t 

60.000,- 

180 t 

216.000,- 

30 ks 

160.000,- 

50 t 

25.000,- 

62 ks 

675.000,- 

 

1) Zásoby nakupované – například brambory, pšenice, seno a sláma. 

2) Zásoby vytvořené vlastní činností – jsou to především zvířata, která nejsou účtována 

jako dlouhodobý hmotný majetek. 

 

K 31. 12. každého roku se na farmě provádí inventarizace dlouhodobého hmotného 

majetku, drobného hmotného majetku, pokladny, závazků a pohledávek. 

 

Inventura se porovná vždy s fyzickou kontrolou, popřípadě se zjistí rozdíly mezi 

skutečností a účetní evidencí. 

 

Zemědělská výroba je většinou výrobou sdruženou, kdy při jednom výrobním procesu 

vzniká současně více výrobků, například: obiloviny – zrno, sláma nebo zvířata – narozené 

mládě, přírůstek hmotnosti, mléko a chlévská mrva. 

                                                 
21 Senáž  –  je termín, který se zavedl pro siláž s vysokým obsahem sušiny. Neexistuje přesná hranice, která by 
rozlišovala senáž od siláže, ale pokud obsah sušiny přesáhne 50%, obvykle se o takovém krmivu hovoří jako o 
senáži. Protože senáž obsahuje méně vody než siláž, dochází zde k poklesu tvorby kyseliny mléčné. Bakterie 
produkující kyselinu mléčnou potřebují ke své činnosti cukr. Senáž je tudíž druh konzervace, která je založena 
spíše na prostředí bez přítomnosti kyslíku než na produkci kyseliny mléčné. 
Siláž je způsob konzervace krmiva, stejně jako například sušení sena. Silážování uchovává krmivo ve šťavnatém 
stavu. Konzervace probíhá působením mléčného kvašení cukrů obsažených v píci. Celý proces musí probíhat 
bez přístupu vzduchu. 
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Sezónní charakter zemědělské výroby nasvědčuje tomu, že podnikatel by mohl zvolit za 

účetní období hospodářský rok – tzn. začátek roku by byl jindy než 1. 1. Ovšem Miroslav 

Herot účtuje v řádném kalendářním roce. 

 

4.9   Pohledávky a závazky v zem ědělské činnosti 
 
 

Zemědělství se od ostatních oborů podnikání liší mnoha zvláštnostmi. Jednou z nich je i 

skladba pohledávek a závazků. 

 

Zemědělec Miroslav Herot se nejčastěji setkává s pohledávkami za Mlékárnou Kunín      

a. s., která je odběratelem jeho mléka. Podle slov Miroslava Herota je s platbami mlékárny 

Kunín velice spokojen, protože platí včas a ve správné výši, která je sjednána ve smlouvě.  

 

Dále strukturu pohledávek tvoří jatka Petřvald, kterým Miroslav Herot dodává své býky 

nebo krávy na jatka. Ovšem zde už není situace s platbami tak příznivá. Své peníze 

nedostanou zemědělci takřka nikdy včas a musejí na ně dlouho čekat. Někdy i v řádech 

měsíců. To ovšem nepříznivě ovlivňuje jejich další finanční rozhodování a komplikuje již tak 

nepříznivou situaci v zemědělství. Tuto zkušenost má nejen Miroslav Herot, ale i ostatní 

zemědělci, kteří na jatka dodávají svá zvířata. Proto pan Herot zvažuje odprodej skotu 

obchodníkům s dobytkem. 

 

Dalším zdrojem pohledávek zemědělce Herota jsou služby – v létě například kosení trávy 

a mulčování,22 v zimě odhrnování sněhu. Většinou tyto práce vykonává pro obec Pržno, ale         

i pro soukromé osoby. 

 

Struktura závazků Miroslava Herota je tvořena především závazky vznikajícími z titulu 

jeho hlavní činnosti – a to jsou mléčné krávy. Nemalou částku tvoří platby veterinářům za 

léčiva a inseminátorům. Krávy jsou náchylné na záněty vemene, které se léčí antibiotiky, ale  

i na další zvířecí nemoci a telata trpí především průjmy.  

                                                 
22  Mulčování - drcení trávy různého vzrůstu, přičemž se tráva nesbírá do koše, ale zůstává na trávníku, tím 

dochází i k částečnému hnojení půdy. 
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Kdyby se kráva neotelila, neměla by tele a tudíž by nemohla dojit mléko, které je pro 

Miroslava Herota hlavním zdrojem příjmů. Proto pan Herot zvolil způsob připuštění krávy 

inseminací,23 kterou provádí speciální pracovník veterináře. Cena inseminace se v dnešní 

době pohybuje okolo 350 – 500 Kč za jeden zákrok. 

 

Dalšími neméně zanedbatelnými závazky jsou platby za naftu, na kterou jezdí zemědělská 

mechanizace, náhradní díly do zemědělských strojů, nákup služeb, opravy a krmné doplňky 

pro krávy. Pořizování nezbytných provozních součástek do strojů, které se v dnešní době 

nevyznačují dlouhou trvanlivostí, jak mnohdy slibují prodejci zemědělské techniky. 

 

4.10   Byrokracie českého zem ědělství 
 
 

Mnoho zemědělců odrazuje od žádosti o dotace velká administrativní náročnost, která se v 

zemědělství ostatně projevuje všeobecně. Velkým problémem je především u menších 

rodinných farem, jako je i Mléčná farma Herot. Pracuje zde menší množství lidí, tudíž mnoho 

zbytečných úředních povinností logicky snižuje efektivitu práce a podnikání. Místo času, 

který by mohli strávit prací v zemědělství, se musí věnovat náročné administrativě, hlášením, 

zprávám a podobným záležitostem. 

 

Pro zajímavost Asociace soukromého zemědělce zpracovala v lednu r. 2006 základní 

přehled povinností zemědělců vyplývajících z resortních a obecných zákonů jdoucích nad 

rámec podmínek podnikání jako takového, přičemž došla k číslu 143 povinností navíc – a to 

asociace upozorňuje, že dokument není zdaleka komplexním přehledem, řada specifických,     

a o to nesmyslnějších povinností vyplývá z konkrétní specializace podnikatelů. 

 

V sousedním Německu provedl podobný výzkum Zemědělský svaz. Z výsledků vyplývá, 

že nad podáním žádostí o dotace strávili farmáři ročně celkem 6,7 mil. hodin. Evidence 

spojená s chovem dobytka jim zabere ročně 10,4 mil. hodin. V ČR podobné statistiky 

neexistují, ale je evidentní, že ztráty vyplývající z papírování jsou stejné, ne-li vyšší. 

 

                                                 
23  Připuštění krávy inseminací: umělé oplodnění krávy. 
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Ovšem místo snižování administrativy se přidaly k dalším metodickým pokynům či 

prováděcím vyhláškám k obecným bruselským povinnostem tuzemská nadstandardní 

specifika. Dva příklady za všechny – povinnost zemědělce evidovat pohyb zvířat na pastvině 

a přepočítávat jejich výkaly na obsah dusíku, podle počtu dní na pastvě. Dále pak 

v souvislosti s legislativou upravující výrobu krmiv stanovili úředníci zemědělcům povinnost 

zpracovat plán kritických bodů v provozu a jejich evidenci. To v praxi obnáší evidovat každý 

vstup a výstup krmiva v podniku a všechny tzv. škodlivé činitele – např. každou ve skladu 

krmiv chycenou či viděnou myš. 

 

Dalším neméně úsměvným příkladem může být značkování dobytka, který musí mít 

v každém uchu značku. Zapínací aparát na značkách se dá ovšem snadno sundat, například 

když se zvířata škrábou nebo se o sebe třou. Jenže vysvětlit úředníkovi, že pustit se do ohrady, 

kde máte x počet býků, kteří by vám mohli ublížit nebo vážně ohrozit vaše zdraví, jen aby měl 

značku v uchu, je poněkud obtížné.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Zdroj:Asociace českého zemědělce www.asz.cz 
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4.11  Srovnání hospodá řských výsledk ů  
 
 
Tab. 4.7 

V Kč Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

Dlouhodobý hmotný majetek 1.983.214,- 2.228.712,- 3.128.732,- 

Peněžní prostředky v hotovosti 6.000,- 11.866,- 10.985,- 

Peněžní prostředky na bankovních 

účtech 
31.415,- -15.551,- 47.950,- 

Zásoby 317.500,- 600.100,- 729.520,- 

Pohledávky, včetně poskytnutých 

úvěrů a půjček 
122.519,- 91.701,- 332.226,- 

Závazky, včetně přijatých úvěrů a 

půjček 
2.071.983,- 2.001.483,- 2.903.188,- 

 

Porovnání odpisů 0,- 838.980,- 648.312,- 

 

Příjmy podle § 7 735.616,- 2.468.874,- 2.100.491,- 

Výdaje podle § 7 614.494,- 1.500.570,- 1.311.691,- 

Výsledek hospodaření 

po odečtení odpisů 
121.122,- 129.324,- 140.488,- 

Zdroj: dle daňových přiznání za jednotlivé roky. 
 
 

4.12   Zelená nafta 
 
 

Zelená nafta je neoficiální, ale obecně užívané označení pro naftu, u níž mají právnické     

a fyzické osoby provozující zemědělskou prvovýrobu nebo lesní školky na obnovu či 

výchovu lesa nárok na vrácení části daně z minerálních olejů. 

 

Nárok na vrácení daně je ve výši 60 % spotřební daně, která byla zahrnuta do ceny 

nakoupené motorové nafty a do výše 80 % u bionafty. Nárok na vrácení daně subjekt 

prokazuje dokladem o prodeji nafty a evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků. Musí také 

při prvním uplatnění nároků na vrácení daně předložit doklad o výměře zemědělských            
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a lesních pozemků, na nichž hospodaří na základě vlastnického práva nebo písemné nájemní 

smlouvy. V současné době už je celní úřad elektronicky propojen se SZIF, tudíž může 

získávat informace o výměrách z jejich evidence. Jde-li o fyzickou osobu, jako je případ 

zemědělce Herota, je požadován i doklad o zapsání do evidence samostatně hospodařících 

rolníků. 

 

Tato část spotřební daně, kterou prodejci nafty odvedli celnímu úřadu, je následně vrácena 

zemědělcům, kteří mají nárok na vrácení daně a kteří o toto vrácení požádali. 

 

Nárok na vrácení lze uplatnit v daňovém přiznání do 25. dne následujícího po měsíci, 

v němž nárok vznikl. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Vznikne-li nárok na vrácení 

daně, vratitelný přeplatek se vrátí bez žádosti do 30 dnů ode dne následujícího po jeho vzniku. 

 

Uplatňování odpočtu zelené nafty lze použít pouze na stanovené zemědělské činnosti. U 

zemědělce Herota je to například na kosení travních porostů, odvoz balíků na úložiště, sklizeň 

píce, sušení sena, senáže, obracení a setí obilovin. 

 

4.13   IAS 41 Zemědělství 
 
 

Dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, konkrétně standardu IAS 4125 

zemědělství, mají aktiva používaná v zemědělství biologický charakter, tato vlastnost 

umožňuje jejich biologickou přeměnu, což zahrnuje procesy růstu, produkce, rozmnožování a 

degenerace. V rámci zemědělské výroby je tato vlastnost vědomě využívána. Tyto procesy je 

však velice obtížné zachytit v účetnictví. 

 

Předmětem standardu jsou biologická aktiva v okamžiku sklizně a státní dotace, pokud 

ovšem souvisejí se zemědělskou činností. 

 

                                                 
25 IAS 41 – International Accounting Standard, Mezinárodní účetní standard. Standard IAS 41 – Zemědělství byl 

schválen v prosinci roku 2000 a v platnost vstoupil pro účetní závěrku zahrnující období začínající prvním 

lednem 2003. Cílem standardu je především upravit účetní zachycení a vykázání biologických aktiv v účetní 

závěrce. 
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Zemědělská činnost je podnikem řízená biologická přeměna biologických aktiv určených 

k prodeji pro zemědělskou produkci nebo ke vzniku dalších biologických aktiv. Zemědělská 

činnost zahrnuje rozmanitou řadu činností, například chov dobytka, lesnictví, jednoletou nebo 

víceletou sklizeň, setí, obdělávání ovocných sadů a plantáží, pěstování květin a vodní 

hospodářství.  

 

Charakteristickými rysy zemědělské výroby jsou : 

 

a) zemědělská činnost je založena na schopnosti biologické přeměny živých zvířat          

a rostlin, 

 

b) biologická přeměna je řízená člověkem. Řízení usnadňuje biologickou přeměnu 

zlepšením, nebo přinejmenším stabilizací podmínek nutných k realizaci daného 

procesu (např. úrovní výživy, vlhkostí, teplotou, hnojením a světelnými podmínkami). 

Právě řízení odlišuje zemědělskou činnost od jiných činností, např. od extenzivního 

využívání zdrojů vzniklých ve volné přírodě, 

 

c) měření změn. Změny v kvalitě (genetické vlastnosti, hustota, zralost, obsah cukru, 

tuková vrstva, obsah bílkovin a síla vlákna) nebo v kvantitě (potomstvo, váha, metry 

krychlové, délka vlákna nebo průměr a množství poupat) způsobené biologickou 

přeměnou jsou měřeny a běžně sledovány. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

5 Praktický p říklad ú čtování dotací 

 
 

Běžné dotace se u soukromě hospodařících rolníků v zemědělství, jako například dotace 

na pozemky nebo skot, zaúčtují po obdržení jako příjem z podnikání – tzn. příjem zdanitelný. 

Když zemědělec obdrží rozhodnutí ze SZIFu, v jaké výši bude tato částka poskytnuta, 

zaznamená tuto částku do pohledávek. Jakmile bude platba přijata, zaevidujeme tuto částku 

do příjmů – tzn. uhrazení pohledávky. 

 

U dotací na hmotný dlouhodobý majetek většinou přijde od SZIFu část dotace, obvykle 

500.000 Kč (samozřejmě záleží na ceně majetku, ale ve většině případů zemědělské stroje 

nejdou pod 1.000.000 Kč), tato položka se zaeviduje jako nezdanitelný příjem v peněžním 

deníku, tedy jako jiný příjem neovlivňující základ daně. 

 

Pak nakoupíme DHM, např. traktor za 1.200.000 Kč, celková cena s 20% DPH                    

je 1.440.000 Kč. Fakturu za traktor zavedeme do knihy závazků a postupně, s částečnými 

platbami faktur, zaúčtujeme částečnou úhradu v příslušné výši. 

 

Poté zaevidujeme dlouhodobý majetek na kartu majetku, kde uvedeme také umístění 

stroje (například sklad strojů) a určíme odpisovou skupinu a způsob odepisování.  

 

Obvykle jsou zemědělské stroje ve 2. odpisové skupině, tzn. 5 let odepisování. Pokud se 

jedná o stroj, který je určen ke hnojení statkovými hnojivy nebo k postřikům, tak se podle 

přílohy zákona o daních z příjmů, stroj zařadí do 1. odpisové skupiny. 

 

Pokud neobdržíme zbytek dotace do konce roku, bude hodnota stroje snížena v den 

obdržení dotace 500.000 Kč o dotaci ze SZIFu ve výši 500.000 Kč. Pokud ovšem obdržíme 

zbytek dotace, snížíme hodnotu stroje i o zbývající část dotace. Zůstatková cena je tedy 

nákupní cena mínus dotace obdržená v daném roce. Může se stát, že zbývající část dotace 

bude uhrazena až v roce následujícím, pak snížíme hodnotu stroje na inventární kartě až 

v roce následujícím. 

 

Stroj tedy odepisujeme ze zbývající části, v našem případě, pokud bychom obdrželi 

celkovou dotaci 1.060.000 Kč budeme odepisovat 5 let částku 140.000 Kč                
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(1.200.000 Kč – 1.060.000 Kč). Odepisování není povinné, takže si můžeme odepisování 

upravit tak, že jej v některých letech přerušíme. Podle toho, jak na konci roku budeme 

potřebovat optimalizovat hospodářský výsledek. Toto je rozdíl mezi daňovou evidencí            

a účetnictvím. Například začneme odepisovat v roce 2010, ale v roce 2011 a 2012 jsme se 

dostali do ztráty, tak odepisování přerušíme. Pokud bychom ovšem stroj chtěli prodat, 

musíme dát celou zůstatkovou cenu do odpisu v příslušném roce prodeje. 

 

Může ovšem nastat i situace, kdy např. pořizovací cena traktoru bude 1.090.000 bez DPH, 

dostaneme dotaci 1.060.000 Kč. Zůstatková cena je tedy 30.000 Kč. Nastává tedy otázka,    

zda-li odepisovat nebo dát přímo do výdajů, zda je tedy traktor drobný hmotný majetek nebo 

dlouhodobý hmotný majetek. Traktor ovšem zůstává dlouhodobým majetkem, i kdyby jeho 

zůstatková cena byla 1 Kč, řídíme se totiž zařazením stroje v době nákupu. 
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6 Závěr 

Bakalářská práce se konkrétně zaměřuje na systém evidence zemědělského podnikatele 

včetně specifických okruhů, které se v zemědělství vyskytují. Vedení daňové evidence 

soukromě hospodařícího zemědělce Miroslava Herota jsem popsala v praktické části. Mým 

soukromým cílem a také hlavním podnětem, proč jsem si toto téma zvolila, bylo seznámení s 

činností zemědělského podnikatele a jeho vlivu na zemědělský sektor. Za dílčí cíl jsem si 

zvolila porozumět složité problematice účtování v zemědělství. Jelikož jsem v této oblasti 

doposud nedisponovala znalostmi, považovala jsem za důležité se jí začít zabývat, a to právě 

prostřednictvím této bakalářské práce. Na závěr mohu tedy konstatovat, že oba tyto cíle byly 

splněny. 

 

V první části mé práce jsem čerpala z odborné literatury nebo literatury a zdrojů 

zaměřených na zemědělství. Uvedla jsem obecné zásady vedení daňové evidence soukromě 

hospodařícího zemědělce. Dále se moje pozornost zaměřila na dotace pro zemědělce a to jak 

ze státního rozpočtu tak i z Evropské unie. Zmínila jsem se také o škodách, které 

v zemědělství často vznikají. Popsala jsem cestu pana Herota k zemědělství, způsob jeho 

hospodaření na farmě, systém vedení daňové evidence soukromě hospodařícího rolníka          

a specifické účetní případy, využívání dotací a přehled přijatých dotací na Mléčné farmě za 

roky 2005-2009. Zmínila jsem se také o byrokracii v českém zemědělství. 

 

Bakalářská práce na téma Daňová evidence soukromě hospodařícího rolníka a využití 

dotací v zemědělství byla pro mne velkým přínosem a obohacením o znalosti zemědělských 

specifik a zvláštností. Spolupracovala jsem s Miroslavem Herotem a jeho účetní. V mé práci 

se proto objevují subjektivní myšlenky a úvahy pana Herota, se kterými mne po dobu mé 

práce seznamoval. 

 

Zvoleným tématem práce jsem chtěla upozornit na to, že v České republice stále existují 

lidé, kterým záleží na tom, jak bude naše země a český venkov vypadat. Tudíž je zapotřebí se 

tímto tématem zabývat, nejen na úrovni teoretické, ale i praktické. Věřím, že se státní orgány 

k našim zemědělcům neotočí zády, ale budou se jim snažit vycházet vstříc a snažit se s nimi 

vzájemně komunikovat. Aby se časem nestalo, že na českém trhu nebudou k dostání výrobky 

a produkty českého zemědělství. 
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Projekt pro opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR  
 

 
PROJEKT DLE ZÁVAZNÉ OSNOVY 

 
 
 

1. Název projektu 

      Boudy pro telata 
 

 Název MAS: Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob 
 Fiche 
 Název Fiche:  Rozvoj zemědělského podnikání 
 Číselné označení:    3  
 Název hlavního opatření/podopatření:   I.1.1.1.  Modernizace zemědělských podniků 
 Vedlejší opatření/podopatření:  nejsou 
   

2. Žadatel 

Název žadatele:  Miroslav Herot 
Sídlo: Pržno č. 1 
IČ: 70629439 
Základní (nejdůležitější) přehled činností žadatele, které mají vztah k předmětu projektu: 

- Zemědělské hospodaření –  produkce mléka, odchov vlastních telat 

 

2.1. Zpracovatel projektu 

Žadatel 
Pržno č.1 
Tel.: 777 678 079                 
 
 

3. Popis projektu 
 

3.1. Zdůvodnění projektu 
 

Podstata problému a popis výchozího stavu 

1.9.2002 jsem začal podnikat jako soukromý zemědělec. Farma se nachází v obci Pržno č.p.1.  
Zabývám se produkci mléka do mlékárny a vlastním odchovem telat. V současném době jsou telata 
odchovávána skupinově. Zde však není možný individuální přístup k teleti a jsou zde problémy 
s přenosem nemocí. Ty se u telat do 2 měsíců ve skupinovém odchovu rychle šíří, protože se jim v této 
době teprve vytváří imunitní systém. Proto je zde riziko většího úhynu, než u venkovních individuálních 
budek.  

Vyřešení problému realizací projektu 
Problém výkrmu telat je v tom, že do 2 měsíců mají být ustájeny jednotlivě ve venkovních  boudách. Tím 
je zajištěn individuální přístup chovatele ke každému zvířeti, telata se stávají na čerstvém vzduchu 
odolnější proti různých nemocem. V případě nákazy, se nemoci nepřenáší. Po dovršení 2 měsíců, se 
tele přemístí do skupinové odchovny, kde se krmení mění z mléka na objemná krmiva. Venkovní bouda 
se vyčistí, dezinfikuje a je připravena na odchov dalšího telete. 

 
 



 

  3.1.1. Inovace projektu  
 

a) Moderní plastová budka s výběhem. 
b) Dlouhá životnost budky 
c) Lehká a odolná konstrukce  
d) Zamezení šíření nemoci 
e) Moderní odchov telat splňující welfare zvířat 
f) Individuální přístup 
g) Snadná údržba a desinfekce 

 
 

3.2. Realizace projektu 

Konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje 
Jako způsobilé výdaje v rámci projektu budou realizovány následující konkrétní činnosti: 
 
a) nákup 15  ks budek pro telata.  
 
Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu 
 
Příprava projektu:  07/2008 a 08/2008 
Podání Žádosti o dotaci  8/2008 
Realizace výběrového řízení 11/2008 a 12/2008 
Realizace projektu  01/2009, 02/2009 a 03/2009 
Podání žádosti o proplacení  04/2009 
 

 
Místo realizace projektu 
 Č.p.: 1 
 739 11, katastrální území Pržno 
 Okres: Frýdek – Místek 
  

3.3. Technické řešení projektu  

Věcný popis technického řešení projektu 
Technické řešení projektu spočívá v získaní informací.Na našem trhu se nachází několik výrobců, kteří 
vyrábějí  budky na odchov telat. Proto se chci zaměřit hlavně na kvalitu a jednoduchost výrobků, které 
porovnám a následně vyberu výrobek na svou farmu. Pro umístění budky není třeba žádných 
stavebních prací. Po dopravě na farmu budou smontovány a následně umístěny na venkovní plochu, 
kde bude prováděn odchov telat.   
 
Technická dokumentace ke stavebnímu řízení – realizace projektu nevyžaduje stavební řízení. 

 
Technické řešení stavby  
V rámci realizace projektu se nebudou muset provádět  stavební práce: 
Boudy jsou určeny pro individuální vzdušný odchov telat po narození do stáří dvou měsíců, přičemž 
ochraňují tele proti povětrnostním vlivům a odpovídají nejvyšším provozním nárokům. Tyto boudy 
poskytují bezpečný útulek telatům. Umísťují se na vhodných otevřených, upravených plochách. Bouda 
je vyrobena za zesíleného sklolaminátu odolného vůči UV záření, který zaručuje bezproblémové 
používání výrobku po mnoho let. Součásti boudy mohou i nemusí být kovové pruty, které mohou 
ukotvovat boudu k zemi a tím zlepšit její stabilitu. Boudy jsou vzhledem ke svému tvaru snadno 
přepravitelné, skladovatelné a umístitelné na libovolných místech. Úklid výkalů a přistýlání se provádí 
podle potřeby v každé budce. Prakticky se kompletně vyčistí a dezinfikuje až po přesunu telete do další 
chovné skupiny a před ustájením dalšího telete. Pravidelná kontrola zdravotního stavu telat, příjmu 
potravy a čistoty je jednoduchá a přehledná z prostoru manipulační plochy před boudami. Sestavené 



 

boudy tvoří polozavřený, dobře větratelný prostor bez průvanů. Oddělený lehací prostor- ležiště, má 
dostatečnou vrstvu čistého a suchého steliva, dobře chráněného i za nepříznivého počasí. V zadní části 
boudy může být větrací otvor s možností regulace. Každé tele má svůj kotec se samostatným krmítkem 
pro suchou krmnou směs, kbelík na mléčnou výživu. Provedení odpovídá současným požadavkům na 
způsob výživy telat. 
V přední části je pevná kovová ohrádka výběhu a krmiště, odkud má každé ustájené tele možnost 
výhledu a komunikace s jinými zvířaty. Výběh pro telata je vymezen plůtkem z pozinkovaného kovu, 
čímž je zajištěna dlouhá životnost. Celkové provedení umožňuje rychlé provedení důkladné sanitace 
celého telecího boxu. 
 

               Rozměry výrobku jsou ---   na délku  –  3,1 m 
                                                   ---   na šířku   –  1,3 m 
                                                   ---   na výšku  –  1,3 m 
 

 
 
 

3.4. Výsledky projektu 

Výsledkem projektu bude zkvalitnění odchovu telat do 2 měsíců stáří. Tento odchov bude splňovat 
moderní kritéria na welfare zvířat.  

- dojde ke zkvalitnění odchovu telat 

- zjednodušení prací s odchovem spojených 

- zlepšení zdravotního stavu 

- minimalizace úhynu telat 

- dlouhá životnost výrobků 

 
Realizací projektu nedojde k vytvoření nových pracovních míst.  

 

4. Rozpočet projektu 
 
 Celkové výdaje a rozpočet projektu 
 
Nákup 15 ks budek pro venkovní odchov telat  
s výběhem a příslušenstvím (napájecí kbelíky )                                                              120 000  Kč 
DPH                                                                                                                                   22 800  Kč                      
 

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU                                                                            142 800  Kč 
 

 



 

Celkové způsobilé výdaje projektu 
 
Způsobilé výdaje podle kódů: 
- kód  015, boudy pro telata                                                                         120 000  Kč                        

 
CELKOVÉ ZP ŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU               -                120 000  Kč 
 

 Způsobilé výdaje nejsou shodné s celkovými výdaji projektu, protože žadatel je plátcem DPH, 
které není způsobilým výdajem. 

  
 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace:  120 000  Kč 
 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou shodné jak co do výše, tak i členění dle 

kódů s celkovými způsobilými výdaji uvedenými v předcházející části.  
Projekt nebude využíván  pro jiné účely než jsou cíle a účel záměru. 
 
Nezpůsobilé výdaje projektu:     22 800  Kč 

  
 
5. Realizované projekty 

 
V současné době nerealizuji žádný projekt.  
V příštím roce plánuji realizaci tohoto projektu. 

 



 



 



 



 



 



 

 


