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Úvod 

 

V dnešním světě si řada malých zemědělců stále více uvědomuje potřebu a smysl společenské 

odpovědnosti, morálních hodnot, pravého myšlení a jednání. Taková jednání vedou k posílení 

konkurenceschopnosti firem, silnějšímu postavení na domácích i zahraničních trzích  

a v neposlední řadě k zajištění dlouhodobé perspektivy podniku. Ekologické zemědělství 

pomáhá měnit oblast hospodaření jako celku a stává se žádaným společníkem obdobně 

smýšlejících firem a zároveň lákavým zaměstnavatelem. Jedná se o trend, který aspiruje  

o změny v oblasti konvenčního zemědělství. Narůstá po celém světě a to zejména díky tlaku 

spotřebitelů a společnosti. 

Finanční analýza (oceňování aktiv) podniku představuje souhrnnou problematiku, 

k níž jsou zapotřebí veřejně dostupná data anebo údaje, které podnik poskytne. Vyjma 

rozličných tiskových zpráv či prohlášení se jedná především o výroční zprávu a v případě, že 

ji podnik nezveřejňuje, alespoň finanční výkazy, které však bývají značnou agregací 

autentických účtů nejasné (zejména položky ,,ostatní“ či ,,jiné“). Smyslem finanční analýzy 

podniku je stanovení jeho tržní hodnoty. V praxi neexistuje jediná, obecně platná a správná 

metoda ocenění, proto ji chápeme spíše jako základní komunikaci mezi zadavatelem 

(objednatel) finanční analýzy a jejím zpracovatelem (znalec, odhadce) a nebo jako nástroj 

regresivní kontroly vyjádření o hodnotě podniku. 

Cílem diplomové práce je určení tržní hodnoty ekologicko-hospodářského podniku. 

Konečná stanovená hodnota by měla představovat hodnotu při případném prodeji podniku. 

Součástí bude rovněž popis trendu ekologického zemědělství, jeho vývoj, rozkvět včetně 

statistických dat, jaké jsou podmínky pro získání dotací, koho se vývojové trendy 

ekologického zemědělství týkají, jaké má dopady, jak se využívají v podnikové praxi a na 

trhu spolu s konkrétním příkladem, jaké jsou přínosy a rizika tohoto trendu pro zaměstnance, 

firmy, zákazníky, dodavatele, společnost, ekologii a ekonomii, produkty ekologického 

zemědělství a jejich využití pro sportovce a pohybově aktivní lidi.  
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1  Teoretické vymezení pojmů 

 

1.1 Oceňování podniku 

 

Oceňování chápeme jako službu, kterou si zákazník objednává, protože mu přináší užitek. 

K objednávce dochází z různých iniciativ: 

• koupě či prodej podniku 

• po sjednocení a sloučení obchodních společností 

• změna právní formy podnikání 

• vklad podniku do nově zakládaných společností 

• uvedení společnosti na burzu 

• při žádosti podniku o úvěr 

• rozhodování o možnostech sanace a likvidace 

• náhrada za vyvlastnění 

• hodnocení reální bonity podniku 

• placení daní (např. z nemovitosti) 

 

Významem oceňování podniku je stanovení jeho tržní hodnoty. Oceňování se zabývá 

podnikem jako zbožím určeného ke směně. V praxi neexistuje žádné, obecně platné a správné 

ocenění (výsledek procesu oceňování), protože podnik sám o sobě nemá věcnou, 

zdokumentovanou a na faktorech a předpokladech nezávislou hodnotu. 

Dosud v České republice oceňování aktiv prochází etapou dynamické evoluce. 

V okruhu výpočtové modelování, metodologie a standardizace této aktivity jsme v závěsu za 

světovými trendy. Už náš pojem ,,oceňování“, který se během 90. let minulého století 

stabilizoval v oblasti běžné odborné diskuse, neodpovídá dlouhodobě stabilní zahraniční 

praxi. Oceňování nesouvisí s odhadem hodnoty, ale se stanovením ceny pro daný, faktický 

záměr (např. pro určení daňové povinnosti). V případech zvláštních předpisů obchodního 

práva se hodnota odhaduje a to nedohodnou-li se zúčastněné strany jinak nebo nemají-li 

rozhodující význam jiná specifika situace. Pokud je výsledek správný, terminologické rozdíly 

můžeme přehlížet. V praxi tomu tak naneštěstí není. Hledáme viníka, tvrdíme, že oceňovatelé 

neumí počítat nebo že většina oceňování je předem podvod. Klíčový argument však spočívá 

v nedostačujícím či chybném užívání standardů pro oceňování (ohodnocování) aktiv. Proto 

výsledkem majority oceňování podniků v České republice je autory různých publikací 
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považován za tržní hodnotu nebo za běžnou cenu tohoto podniku. Čeští teoretici tohoto oboru 

vnímají oceňování spíše jako obecný pojem, který zahrnuje v užším slova smyslu jak 

oceňování, tak ohodnocování. Výsledkem je určení částky formulované jednou hodnotou 

(nebo jako interval hodnot) týkající se konkrétního významu, pro který se toto ocenění 

zpracovává, popřípadě pro který ho zadavatel (objednatel) ocenění zamýšlí upotřebit. 

Subjekty ocenění mnohdy nemají ohledně výše určené sumy souhlasné vize, protože se 

například může jednat o případného kupujícího a prodávajícího. Tyto ,,strany konfrontace“ 

zůstávají podměty ocenění i v situaci, že ocenění realizuje externí oceňovatel (neutrální 

znalec) nebo pokuj je zadavatelem (objednatelem) ocenění třetí strana (soud či státní orgán).  

Oceňování je jakýsi koncept pro mezioborový rozbor objektu ocenění, jež provádí 

k tomu kompetentní oceňovatel: 

• Znalec – odborník příslušného oboru, který je zapsán do seznamu znalců. 

Vypracovává písemný znalecký posudek, jež má na základě jeho odborných znalostí 

vést k objasnění a znázornění faktů významných pro soudní  či správní řízení. Je 

využíván jako procesní účastník u soudu. Jmenován je Ministerstvem spravedlnosti 

nebo předsedou krajského soudu, kde je také evidován. Znalec podléhá systému 

zákona č. 36/1967 Sb., o   znalcích a tlumočnících, a dále Vyhlášce Ministerstva 

spravedlnosti ze dne 17. dubna 1967 k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. 

Znalcem může být jmenován pouze ten, kdo má české státní občanství, má potřebné 

znalosti a zkušenosti z oboru, v kterém má jako znalec působit a v prvé řadě pak toho, 

kdo absolvoval specifickou výuku pro znaleckou činnost, jedná-li se o jmenování pro 

obor, v němž je tato výuka zavedena. Vyžadovány jsou rovněž určité osobní vlastnosti 

jedince, jež nám dávají předpoklad, že znaleckou činnost bude vykonávat řádně,  

a který také se svým jmenováním souhlasí. Znalec je povinen předložit posudek, 

pokud byl ustanoven znalcem v řízení před státním orgánem. Odměnu znalce vytyčují 

úrovně odbornosti potřebné k vykonání úkonu a množství účelně vynaložené práce. 

Povinností každého znalce je vést si o vykonané práci deník. Státní správa zaručuje, že 

právní subjekty a občané naleznou znalce, když jej potřebují. 

• Odhadce – je v České republice podnikatel, jehož činnost podléhá živnostenskému 

zákonu a obchodnímu zákoníku. Jedná se o živnost koncesovanou a předpoklady pro 

poskytnutí a provozování koncese jsou uvedeny v živnostenském zákoně. Kromě 

dovršení věku 18 let, musí být odhadce právně způsobilý k právním úkonům, 

bezúhonný v oboru, mít vysokoškolské vzdělání ekonomické nebo právní a praxi 
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v oceňování. Zpravidla smluvní poměry odhadců podléhají režimu obchodního 

zákoníku, tedy že cena za jejich služby udávána na základě smlouvy s objednatelem  

a ručení za prohlášení nesou plně odhadci dle úpravy v obchodním zákoníku. 

Odpovědnost (ručení) oceňovatele spočívá ve výběru metody a adekvátnosti průběhu 

procesu. [10, Krabec] 

Dnes působí v České republice 12 spolků znalců a odhadců, hlavně Česká komora 

odhadců majetku, Komora soudních znalců a Asociace znalců a odhadců ČR. 

Významný dopad na tvorbu názvosloví oceňování má zákonná regulace a v ní 

zahrnutá terminologie (zákon o oceňování majetku, zákon o cenách), vědecká literatura  

a překlady zahraničních oceňovacích standardů, které jsou nicméně většinou nesprávné  

a nepřesné, což je zapříčiněno historicky a dlouhodobě zažitým názvoslovím vycházejícím ze 

zákonné regulace. V mezinárodní praxi se rozlišují dvě terminologické roviny: 

• oceňování – je převážně spojeno s daňovou regulací, oceňovatel specifickým 

způsobem skutečně určuje cenu platnou pro daný záměr (v ČR především znalecké 

posudky), 

• ohodnocování – je myšleno pro účely tržních obchodů, což znamená, že oceňovatel 

určuje hodnotu v očekávané výši nebo očekávatelné ceny obchodu, který vychází 

z předpokladů zadání či zjišťuje kategorii hodnoty, jež se změnou vlastnického práva 

nesouvisí. 

Proto je terminologicky správné užívat pojem ,,ohodnocování podniku“. Výsledkem bude 

předpoklad jisté kategorie hodnoty. V případě, že si oceňovatel zvolí kategorii hodnoty, musí 

být tento výběr v souladu se záměrem, pro který byl uskutečněn, protože kategorie hodnoty 

(nebo-li standard hodnoty, jehož součástí může být i více kategorií hodnoty) stanovuje 

vypovídací způsobilost, ztvárnění a užitečnost výsledku takového ocenění (ohodnocení).  

[10, Krabec] 

 

1.1.1 Podnik 

 

Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, 

nehmotná práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování 

podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.1  

                                                 
1 Zdroj: obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. 
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Podnik můžeme chápat jako samosprávný subjekt, který vyrábí výrobky či tvoří 

služby, čímž uspokojuje potřeby své, svých zaměstnanců, zákazníků a vnějšího okolí. Za 

tímto účelem také vznikl, protože lidské potřeby jsou na počátku každého podnikání. 

Koncovým záměrem všech lidských aktivit není zisk ani peníze, ale právě nejefektivnější 

uspokojování potřeb, kde podniky účelně slouží jako jejich nástroj. Sociologický pohled na 

věc ukazuje, jak se peníze vlastníků podniků, manažerů a zaměstnanců v konečné fázi opět 

použijí k uspokojení jejich potřeb. [5, Grublová] 

Podnik jakožto souhrn majetkových hodnot je podnikem tehdy, naplní-li svůj primární 

cíl a to dosáhnout zisku. Z toho lze vyvodit prioritu výnosových metod oceňování podniku. 

[11, Mařík] 

 

1.1.2 Zákon o oceňování majetku  

 

Zákon č. 151/1997 Sb., základní ustanovení § 1 upravuje způsoby oceňování věcí, práv  

a jiných majetkových hodnot a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy. Odkazují-li 

tyto předpisy na cenový nebo zvláštní předpis pro ocenění majetku či služby k jinému účelu 

než pro prodej, rozumí se tímto předpisem tento zákon. Zákon platí rovněž pro účely 

stanovené zvláštními předpisy uvedenými ve čtvrté až deváté části tohoto zákona a dále 

tehdy, stanoví-li tak příslušný orgán v rámci svého oprávnění nebo dohodnou-li se tak strany. 

Zákon se nevztahuje na sjednávání cen a neplatí pro oceňování přírodních zdrojů 

kromě lesů. 

Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí v případech, kdy zvláštní předpis stanoví 

odlišný způsob oceňování nebo při převádění majetku podle zvláštního předpisu. [33] 

 

1.1.3 Tržní hodnota 

 

Tržní hodnota (MV – Market Value)  je odhadnutá suma, za kterou by se aktivum směňovalo 

k datu oceňování mezi potenciálním prodejechtivým prodávajícím a koupěchtivým kupujícím 

při převodu nezávislých partnerů po patřičném marketingu, přičemž každá strana by jednala  

s věděním, rozumně a bez nátlaku. 

Otevřená tržní hodnota (OMV – Open Market Value) je představa o nejlepší sumě 

(ceně), za kterou by prodej podílu z majetku mohl být ukončen – bezvýhradně za hotové – ke 

dni ohodnocení, očekává:  

• ochotného prodávajícího,  
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• před datem ocenění uplynula dostatečná doba pro prodej podílu, pro odsouhlasení 

ceny a podmínek pro dokončení prodeje, 

• předpoklady trhu, stupeň hodnot a jiné faktory byly v kterékoliv předešlé době 

výměny kontraktu totožné jako v den ocenění, 

• nebude brán zřetel na jakýkoliv dodatečný námět kupujícího se zvláštním zájmem, 

• obě strany jednaly s věděním, obezřetně, bez omezení nebo pod nátlakem. 

Otevřená tržní hodnota očekává, že majetek byl objektem obchodu, podmínky byly vzájemně 

schváleny a tudíž představuje odhad směnné hodnoty, za níž by byl majetek téhož dne prodán. 

Dnes se tato hodnota může odlišovat od případu, kdy by totožné aktivum (majetek) byl 

prodán v pozdější době. Ve Velké Británii byla tato alternativní tržní hodnota formulována 

jako domnělá realizační cena (ERP). 

 Odhadní realizační cena (ERP – Estimated Realization Price) – pojetí o výši hotovosti 

před odpočtem prodejních výloh. Ke dni odhadu je bere odhadce v úvahu. Může být 

předpokládána až při následující realizaci nepodmíněného prodeje podílu z majetku subjektu 

za podmínky: 

• ochotného prodávajícího, 

• realizuje se k pozdějšímu datu, které vytyčí odhadce tak, aby uběhla přijatelná doba 

pro samotné uzavření obchodu (s ohledem na podmínky na trhu a stav majetku), 

• nebude brán zřetel na jakýkoliv dodatečný námět kupujícího se zvláštním zájmem, 

• obě strany jednaly s věděním, obezřetně, bez omezení nebo pod nátlakem. 

Dovětkem k formulaci ERP uvádí RICS (Appraisal and Valuation Manual) rovněž definici 

stanovující tržní cenu za předpokladu, že majetek byl na trh umístěn dnešního dne, ale doba 

prodeje byla omezena z důvodu nutnosti prodeje během krátkého času. Tato situace je 

nazývána odhadní restriktivní cenou (ERRP). 

 Odhadní restriktivní realizační cena (ERRP – Estimated Restricted Realizatin Price) – 

obraz o výši hotovosti určené před odpočtem prodejních výloh. Ke dni odhadu je bere 

odhadce v úvahu. Dá se očekávat, že bude dosažena až při příštím konkretizovaném 

nepodmíněném prodeji podílu z majetku subjektu a to za předpokladu: 

• ochotného prodávajícího, 

• realizuje se k pozdějšímu datu, které vytyčí klient (zaznamenaném ve zprávě odhadce) 

tak, aby uběhla přijatelná doba pro samotné uzavření obchodu (s ohledem na 

podmínky na trhu a druh majetku), 

• nebude brán zřetel na jakýkoliv dodatečný námět kupujícího se zvláštním zájmem, 
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• obě strany jednaly s věděním, obezřetně, bez omezení nebo pod nátlakem. 

Z těchto tří definic je očividné, že klíčovou diferencovaností je časový rámec, v němž probíhá 

transakce. Důležitý je poznatek, že odhad hodnoty, která se opírá o kteroukoli definici je vždy 

pouze odhadem. Tržní cena dnes a zítra se může odlišovat podle rizika na trhu. Spojitost ceny 

a času je nejzřetelnější na burze. Tam se cena akcie průběžné mění s trhem. Proto žádný 

odhadce nemůže ručit, že cena dosažená dnes bude aktuální i zítra a pozítří. Jádrem je 

budoucí trh stojící na odhadech rozumného chování investorů, jejichž očekávání jsou odlišná. 

Záštitou proti změnám probíhajících na trhu nemůže být ani jeden odhad. 

 Tržní cena tedy ztělesňuje hodnotu na burze, kterou by vynesl majetek v případě, že 

by byl nabídnut k prodeji na volném trhu v den odhadu nebo za okolnostech, jež uznávají 

postuláty definice tržní hodnoty. Při odhadu tržní ceny musí odhadce spekulovat o nejlepším 

či nejpravděpodobnějším využití majetku. Tržní cena tvoří cenu, za kterou by mohl být podíl 

na majetku prodán racionálním způsobem, a to podle smlouvy ke dni ocenění, za 

předpokladu:  

• ochotného prodávajícího,  

• racionálního období, v němž probíhalo vyjednávání o prodeji (s ohledem na podmínky 

na trhu a druh majetku), 

• nemění se hodnota v průběhu tohoto období, 

• majetek bude nezávisle vystaven na trhu a bude mu učiněna racionální pozornost, 

• nebude brán zřetel na jakoukoliv dodatečnou nabídku ze strany kupujícího se 

zvláštním zájmem. [9, Kislingerová] 

 

1.1.4 Metody oceňování 

 

Soudobá praxe oceňování podniků poskytuje odhadcům a znalcům rozsáhlou škálu metod  

a modelů s ještě různorodějšími a detailnějšími variantami, se kterými lze pracovat. 

Spekulativně jsou modely rozvinuté a pověstné. Hlavním aspektem ocenění podniku je záměr, 

pro který je podnik oceňován. Druhým, značně podstatným hlediskem ovlivňující konečné 

prohlášení o hodnotě podniku, jsou informace, se kterými odhadce pracuje, do jaké míry je 

dokáže správně analyzovat a uskutečnit následné slučování dat tak, aby jím použité vstupní 

parametry do dílčích modelů poskytovaly předpoklad, že výpočet bude co nejblíže reálné 

hodnotě.  
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Obecně platí, že ,,správná“ metoda oceňování podniku neexistuje. Odhadce si vybírá 

metodu ve spojení s cílem ocenění a obvykle zohledňuje i povahu aktiv, se kterými podnik 

volně nakládá. Aby byly závěry ocenění správné a korektní, používají se dvě a více metod. Až 

rozborem výsledků dílčích metod, porovnání s předpoklady, na kterých ocenění staví, lze 

dospět k definování jednoznačného závěru jak ve spojitosti k použité metodě, tak ke konečné 

hodnotě.  

Metody oceňování podniku lze rozdělit do dvou elementárních skupin, které se dále 

segmentují na podskupiny a jednotlivé metody. Hlavní kategorizace dělí metody na skupinu 

metod, které lze pojmenovat jako metody fundamentálně analytické a metody orientované na 

kapitálový trh. Fundamentálně analytické metody jsou postaveny na detailním rozboru 

podnikových informací a zpráv (aktiva, pasiva, výnosy, náklady, příjmy a výdaje). Do této 

skupiny metod spadají především výnosové metody, metoda substanční hodnoty a metody 

diskontu cash flow. V současnosti sem patří také nová metoda ekonomické přidané hodnoty. 

Druhá skupina je postavena na práci s informacemi kapitálového trhu, kde je hodnota podniku 

dedukována rovnou z aktuálních tržních cen nebo od tržní kapitalizace srovnatelných 

transakcí podniků kotovaných na kapitálových trzích (direct comparison approach), 

eventuálně komparací dle finanční struktury (stock and debt approach). Kterákoli z nich je 

založena na odlišném principu, a proto jsou použitelné tehdy, jsou-li cíl ocenění a princip, na 

kterých je metoda založena, ve shodě. [8, Kislingerová] 

 

1.1.4.1 Majetkové ocenění 

 

Tuto skupinu metod lze pojmenovat jako metody, jež fungují na základě analýzy 

majetku – majetkový princip, což znamená, že pracujeme se stavovými veličinami. Metody 

majetkového ocenění podchycují a sdělují stav majetku a závazků podniku k určitému 

časovému momentu. Na základě toho, v jakých hodnotách pracujeme, rozlišujeme metodu: 

• účetní hodnoty vlastního kapitálu na principu historických cen (hodnota aktiv celkem, 

hodnota vlastního kapitálu, hlavním zdrojem informací je účetní závěrka), 

• likvidační hodnota, 

• substanční hodnoty (hodnota substance brutto – podnik celkem, aktiva na provoz 

podniku; hodnota substance netto – hodnota majetku podniku celkem snížená  

o hodnotu závazků, tedy o hodnotu vlastního kapitálu), metoda substanční hodnoty se 

zakládá na principu reprodukčních cen a na principu úspory nákladů, 
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• majetkové ocenění na principu tržních hodnot. 

 

1.1.4.2 Výnosové metody 

 

Druhá, značně rozsáhlá skupina je tvořena následujícími metodami, které jsou 

založeny na výnosovém principu: 

• metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

• dividendový diskontní model, 

• metody diskontovaného volného peněžního toku (DCF – Discounted Cash Flow) 

rozdělené na volný peněžní tok pro vlastníky (Free Cash Flow to the Equity) a volný 

peněžní tok pro vlastníky a věřitele (Free Cash Flow to the Firm), 

• metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA – Economic Value Added), 

• kombinované (korigované) výnosové metody.  

 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 

Je metodou netto nebo equity, což znamená, že výnosovou hodnotu získáme z výnosů jen pro 

majitele vlastního kapitálu a efektem je přímo hodnota vlastního kapitálu. S použitím této 

metody musíme brát v úvahu jisté zásady, jako např. že podnik oceňujeme jako hospodářskou 

jednotku, princip rozhodného dne (hodnota podniku se vztahuje k danému časovému 

momentu), že pro ocenění je rozhodující jeho účel, zásada transparentnosti posudku (jasné 

vymezení oceňovatelem, z jakých odhadů vycházel a proč vybral právě ty), ocenění provozně 

nutného majetku (objektivované ocenění – ocenění podniku v současné podobě, subjektivní 

ocenění – ocenění podniku z hlediska možností, jež má zadavatel k dispozici) a oddělené 

ocenění neprovozního majetku (veškeré majetkové položky, které podnik nutně nepotřebuje 

pro základní podnikatelskou funkci). 

 

Metoda ekonomické přidané hodnoty – EVA 

 

V současné době se metoda EVA stále více prosazuje jako prostředek řízení podle vytvářené 

hodnoty. Rovněž se používá jako nástroj při investičním rozhodování, měření výkonu, 

oceňování investičních projektů nebo řízení a motivování pracovníků. Je ukazatelem 
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výnosnosti, který překonává nedokonalosti ostatních ukazatelů, jež se doposud pro tento 

záměr používaly. Charakteristickými ukazateli jsou ukazatele rentability ROA, ROE apod. 

U podniků tvořících hodnotu (kladná EVA) existuje větší pravděpodobnost, že jí 

budou schopni dosáhnout i v budoucnu. Tato vytvořená hodnota přitahuje nový kapitál, díky 

němuž může podnik inovovat, vytvářet nové výrobky či služby a pronikat na nové trhy. Lze 

tedy říci: je-li EVA > 0, podnik je úspěšný, v opačném případě, EVA < 0, dochází k úbytku 

bohatství majitelů podniku.  

EVA = NOPAT – Capital × WACC  

 

 

 

 

NOPAT = EBIT × (1 – t) 

 

WACC	 = 	 r ∗ 	  + r ∗ 1 − T ∗	     

 

 

 

 

Metoda diskontovaných peněžních toků – DCF  

 

V praxi je velmi rozšířenou metodou, převážně v anglosaských zemích. Ale i u nás získává na 

významu, vzhledem k růstu českého podnikového sektoru, který se stále více přibližuje 

vyspělejším ekonomikám. Jednotnou vlastností výnosových metod je dedukování hodnoty 

podniku ze soudobé hodnoty budoucích výnosů (příjmů). 

 U metody DCF je nutné určit, co bude diskontovat (jakou formu budoucího výnosu), 

jakým způsobem bude diskontovat (jaký model aplikuje) a čím bude diskontovat (jak určí 

diskontní míru). Metoda DCF se vyskytuje ve třech variantách: 

• metoda ,,entity“ (Entity Approach) – entity (jednotka označuje podnik jako celek), 

k výpočtu používá volný peněžní tok FCF; oceňovatel stanoví celkovou hodnotu 

podniku jako součet hodnoty vlastního (pomocí FCF) a cizího (pouze úročený) 

kapitálu; odhadce určí výnosovou hodnotu vlastního kapitálu (celkovou hodnotu 

NOPAT – Net Operating Profit After Taxes, zisk z operační 
činnosti (hlavního provozu) podniku po zdanění 
Capital – kapitál vázaný v aktivech sloužící hlavnímu 
provozu podniku 
NOA – Net Operating Assets, čistá operační aktiva 
WACC – Weighted Average Cost of Capital, průměrné 
vážené náklady kapitálu 
 

EBIT – zisk před úrokem a zdaněním 
t – daňová sazba 

CK – cizí úročený kapitál 
VK – vlastní kapitál 
C – celkový kapitál 
T – sazba daně z příjmů právnických osob 
rd  – Return of Debt,  náklady na cizí kapitál, úroková míra 
cizího kapitálu;  
re  – Return of Equity,  náklady na vlastní kapitál, výnosnost 
vlastního kapitálu 



18 
 

poníží o úročené dluhy k datu ocenění); DFC počítá s plným financováním pomocí 

vlastních zdrojů; výpočet volného cash flow: 

+ upravený provozní hospodářský výsledek před zdaněním (KPVD) 

– upravená daň z příjmu (KPVD × daňová sazba) 

= upravený provozní hospodářský výsledek po zdanění (KPV) 

+ odpisy 

+ ostatní náklady započtené v provozním HV, které nejsou výdaji v běžném období 

= předběžný peněžní tok z provozu 

– investice do upraveného pracovního kapitálu a do pořízení dlouhodobého majetku  

  (provozně nutného) 

= volný peněžní tok (FCF) 

 

• metoda ,,equity“ (Equity Approach) – equity (vlastní kapitál), přímo vyčísluje hodnotu 

vlastního kapitálu na základě volných peněžních toků pro vlastníky FCFE (vyšší míra 

rizika), 

Upravený provozní hospodářský výsledek po zdanění (ZP) 

+ odpisy 

+ ostatní náklady, jež v daném období nemají povahu výdajů 

– investice do upraveného pracovního kapitálu a do pořízení dlouhodobého majetku 

(provozně nutného) 

= FCF na úrovni podnikatelské jednotky (entity) 

– úroky z cizího kapitálu ponížené o daňový štít: úrok (1 – daňová sazba) 

– splátka úročeného cizího kapitálu 

+ nově přijatý úročený cizí kapitál 

= FCFE 

 

• metoda ,,APV“ (Adjusted Present Value) – upravená současná hodnota je pohyblivou 

metodou diskontovaných peněžních toků (DCF), jež počítá s daňovými štíty včetně 

úroků; používají ji podniky s nezaplacenými pohledávkami a fixním ukazatelem 

pohybu tržní hodnoty. [9, Kislingerová] 
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Kombinované (korigované) metody 

 

Jedná se o metody, které kombinují obvykle výsledky dosažené aplikací metod 

výnosových a metod pracujících na majetkovém základu: 

• Schmalenbachova metoda střední hodnoty (metoda praktiků) – používá se převážně  

u podniků, jejichž podnikatelská činnost je závislá na vybavenosti aktivy; pro získání 

tržní hodnoty podniku se aplikuje výpočet prosté střední hodnoty budoucích výnosů  

a majetkové kvintesence zjištěné výnosovou a substanční metodou. Hodnota vlastního 

kapitálu se určuje dle vztahu: 

H 	= 	 	 

• model diferenciální renty (nadzisku, superzisku), 

• švýcarská metoda, 

• zákon č. 151/1997 Sb., na jehož základě se určí pro administrativní záměry cena 

obvyklá kombinací metod. 

 

1.1.4.3 Tržní metody 

 

Poslední skupinu metod představují metody, které pracující na tržním principu: 

• ocenění na základě tržní kapitalizace, 

• ocenění na základě srovnatelných podniků, 

• ocenění na základě srovnatelných transakcí, 

• ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu, 

• ocenění na základě odvětvových tržních multiplikátorů. 

Čistě samostatnou skupinu tvoří metody označené jako oceňování reálných opcí. 

V České republice zatím nejsou příliš využívány, ale lze předpokládat, že v budoucnu 

naleznou většího rozšíření.  

 

 

 

  

Hv – tržní hodnota vlastního kapitálu 
Hs – hodnota čisté substanční hodnoty podniku 
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Obr. 1.1: Grafické kompendium tradičních metod pro oceňování podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kislingerová, Oceňování podniku, str. 24. 
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1.1.5 Základní průběh při oceňování podniku 

 

Oceňování podniku představuje pro zpracovatele velice náročný úkol, v rámci kterého řeší 

celou řadu záležitostí a problémů dříve, než dojde k závěrečnému výroku o hodnotě podniku. 

Na začátku ocenění je jedním z klíčových problémů definování účelu, pro který se provádí. 

Cílem je také volba modelů, se kterými zpracovatel následně pracuje a kromě toho vyjadřuje 

svou vizi o lhůtě řešení. Každému úspěšnému ocenění předchází tvorba jistých předpokladů. 

  Zpracování ocenění podniku se účastní tým odborníků, který je složen z vedoucího 

týmu řídící práce na ocenění, ze specialistů a asistentů za podmínky, že je ocenění 

zpracováváno externistou. Základním principem je podíl zástupců top managementu v týmu, 

protože ti většinou definují nejen zadání práce, ale především jsou dodavateli informací 

z podniku. Pro hodnotné ocenění je nicméně nutné mít k dispozici informace z podniku,  

o prostředí, ve kterém funguje (makroprostředí) a o odvětví (mikroprostředí), do kterého patří. 

Po shromažďování dat přichází fáze analytická, která zahrnuje analýzu makroekonomickou, 

analýzu odvětví a finanční analýzu podniku. Na analýzy navazuje samotná aplikace modelů, 

jejichž výběr se řídí cílem práce. Při pracích na ocenění podniku musí tedy odhadce:  

1. analyzovat vývoj makroprostředí podniku, 

2. analyzovat vývoj mikroprostředí podniku,  

3. analyzovat finanční stav podniku, 

4. posoudit podnikatelský záměr podniku.  
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1.1.5.1 Fáze oceňování podniku dle Kislingerové 

 

1. Formulace zadání práce 

 

2. Vytvoření pracovního týmu 

 

 

 

3. Projekt práce 

 

 

4. Sběr vnitřních a vnějších informací 

 

 

 

 

5. Analýza dat 

 

6. Volba metod oceňování 

 

 

7. Analýza ocenění 

 

 

8. Syntéza výsledků 

 

 

9. Závěr 

 

 

 

 

 

 

Upřesnění záměru ocenění 
formulace zadání 

Tým: vedoucí týmu 
zástupci poradenské firmy 

zástupci podniku 

Závazné termíny prací ve 
vazbě na cíl a lhůta řešení 

Okolí podniku 
(makroprostředí, 
mikroprostředí) 

Podnik (minulost, 
přítomnost, budoucnost)  

 

Finanční a strategická 
analýza (3 – 5 let) 

Metodologická oprávněnost, 
syntéza proměnných,  

volba modelů 

Použití vybraného 
metodického aparátu ve 
vazbě na účel ocenění 

Analýza a syntéza výsledku 
Příprava závěrečného 

prohlášení 

Prohlášení o tržní hodnotě 
podniku k datu ocenění 
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1.1.5.2 Fáze oceňování podniku dle Maříka 

 

1. Sběr vstupních dat 

2. Analýza dat  

• strategická analýza 

• finanční analýza pro posudek finančního zdraví podniku 

• rozdělení aktiv podniku na provozně nutná a nepotřebná 

• analýza a prognóza generátorů hodnoty 

• orientační ocenění na základě generátorů hodnoty 

3. Sestavení finančního plánu 

4. Ocenění podniku 

• výběr metody ocenění 

• samotné ocenění dle zvolené metody či více metod 

• souhrnné ocenění 

 

1.2 Analýza makroprostředí 

 

Posouzení vývoje podmínek makroprostředí, ve němž podniky fungovaly v minulosti, fungují 

dnes a budou fungovat v budoucnu, má značný vliv na jejich výkonnost a pomáhají v práci 

odhadce při posuzování vlastní výkonnosti podniku v minulosti a posouzení reálnosti cílů 

zahrnutých v podnikatelském záměru.  

V makroprostředí je velice důležité sledovat určité veličiny, u kterých existuje největší 

součinnost v teoretické i praktické oblasti: 

• tempo růstu hrubého domácího produktu, 

• fiskální politika státu – vývoj daňového zatížení fyzických i právnických osob, které 

může pozitivně či negativně ovlivnit vývoj v podnikové hospodářské oblasti; daně 

mají přímý dopad na formování disponibilních důchodů investorů a proto jsou velmi 

významné z hlediska tvorby poptávky,  

• vývoj inflace – v podnicích se projevuje na vstupech i výstupech; podstatné je, jak 

podnik dokáže na inflaci reagovat a do jaké míry se inflace projeví; v období inflace 

jsou odpisy stálých aktiv prováděny z historických pořizovacích cen, proto jsou 

podhodnocené a vedou k podhodnocení nákladů spojených s obnovením kapacit, 
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• vývoj peněžní nabídky – projevuje se chováním investorů a má přímý dopad na vývoj 

akciových kurzů (efekt likvidity); zvýšení peněžní nabídky vyvolá vzestup akciových 

kurzů a snížení úrokových sazeb a naopak,  

• vývoj úrokových sazeb – mají bezprostřední vliv na vývoj hodnoty jednotlivých 

společností prostřednictvím bezrizikového výnosu (v případě jeho růstu roste rovněž 

potřeba akcionářů na vyšší míru výnosu), změnou zájmu investorů a vývojem nákladů 

na kapitál pro financování podniků; růst úrokových sazeb přivodí pokles kurzů akcií  

a naopak, 

• vývoj devizových kurzů, 

• ekonomické a politické šoky – zásadním způsobem se promítají do podnikové sféry 

(negativní vliv demise vlády, vývoj nezaměstnanosti či volební výsledky).  

 

Obr. 1.2: Postavení podniku v rámci makroprostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kislingerová, Oceňování podniku, str. 29. 

 

Makroekonomické analýzy nejsou primárně vlastní analytické postupy, ale přebírání 

už zpracovaných analytických materiálů od různých profesionálních institucí, konkrétně od 

statistických úřadů, České národní banky nebo investičních a makléřských společností. 

Těžiště práce pak spočívá v jejich správné interpretaci v konkrétním podniku.  
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1.3 Analýza mikroprostředí 

 

Kompetentnost podniku k určitému úseku  je velmi významná a identifikace hlavních znaků 

poskytuje investorovi přesnější obraz o zamýšlené investici. Proto má tato analýza při 

oceňování podniku mimořádný význam, kde se jedná o vymezení dvou základních okruhů 

problémů: 

• identifikace základních příznačných znaků odvětví – citlivost na změny 

hospodářského cyklu, míra státní regulace, struktura odvětví (vstup nových 

konkurentů, hrozba nových nebo náhradních výrobků a služeb, rivalita mezi 

stávajícími konkurenty a dohadovací schopnost kupujících a dodavatelů), 

• prognóza vývoje odvětví – základem je historický vývoj, který se soustřeďuje na 

srovnání minulého vývoje tržeb, zisků a cen akcií. 

 

Znalost mikroprostředí pomáhá objektivizovat pohled na podnik, jeho minulost  

a budoucnost. 

 

1.4 Finanční analýza 

 

Finanční analýza je nedílnou součástí prací při oceňování podniku. Jejím úkolem je podat 

informaci o finančním zdraví podniku, tedy v jakém stavu se nachází v momentu ocenění a co 

lze předpokládat do budoucna. V souvislosti s dalšími informacemi dále finanční analýza 

slouží jako jedno z východisek pro posouzení provozního a finančního rizika, které je důležité 

pro stanovení diskontní či kapitalizační míry v jednotlivých modelech použitelných pro 

výpočet tržní hodnoty podniku. [9, Kislingerová] 

 

1.4.1 Hlavní zdroje informací pro finanční analýzu 

 

Právní rámec vymezuje tyto zdroje: obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon o cenných 

papírech, zákon o účetnictví a daňové zákony. Finanční analýza pro své účely využívá 

převážně informace z účetní závěrky podniku. 

 

 

 

 



26 
 

1.4.1.1 Účetní závěrka 

 

Obsah účetní závěrky upravuje Ministerstvo financí vycházející ze zákona  č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a z postupů účtování. Účetní závěrku v soustavě 

podvojného účetnictví tvoří podle § 18 odst. 1.: 

• rozvaha, 

• výkaz zisků a ztrát, 

• příloha – obecné údaje o účetní jednotce (název, sídlo, právní forma podnikání, 

předmět činnosti, struktura vlastníků, organizační struktura, vznik, složení statutárních 

orgánů, podíly v jiných subjektech vyšší než 20 %, průměrný počet pracovníků  

a jejich složení, výše úvěrů či rozsah záruk), informace o účetních metodách, 

postupech, zásadách a způsobech oceňování, doplňující informace k rozvaze a výkazu 

zisků a ztrát (popis jevu, který může mít dopad na výsledky hospodaření  

v budoucnosti; závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti nebo závazky, které nejsou 

vyúčtované a uvedené v účetnictví), výkaz o peněžních tocích (cash flow – přehled 

příjmů a výdajů za sledované účetní období). 

 

1.4.1.2 Audit 

 

Audit je jedním z důležitých dokumentů tvořící podklad při přípravě ocenění podniku. 

Záměrem je vyjádřit názor auditora na účetní závěrku. 

Vlastní audit je proces, kde auditor shromažďuje a dokládá informace pro testy věcné 

správnosti existence aktiv a pasiv, správnosti ocenění, úplnosti evidence, správnost zobrazení 

i zveřejnění. Výsledek tohoto procesu sděluje auditor pomocí formalizovaného výstupu, který 

se nazývá závěrečná zpráva. Zákon o auditorech stanovuje náležitosti zprávy auditora, která 

musí zahrnovat: 

• obchodní jméno účetní jednotky,  

• předmět ověření, 

• ověřovací období, 

• datum vyhotovení zprávy, 

• jméno a číslo ediktu auditora nebo obchodní jméno a číslo licence (v případě ověření 

právnickou osobou), 

• výrok a podpis auditora odpovědného za podání zprávy. 
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1.4.1.3 Ostatní zdroje informací  

 

Řada subjektů (především makléřské firmy, ratingové agentury, investiční společnosti) se 

zajímá o informace jednotlivých společností. S těmito informacemi dále pracují pro potřeby 

investorů či jiných zájemců. 

Informace týkající se emitentů cenných papírů, což znamená, že pro zpracování 

finanční analýzy je důležité znát minimálně informace o množství emitovaných cenných 

papírů, jejich nominální hodnotě, velikosti základního jmění, vývoji tržní ceny akcie  

a některého globálního indexu.  

 

1.4.2 Rozvaha 

 

Rozvaha (bilance) jakožto účetní výkaz, který zachycuje písemný přehled o majetku podniku 

(aktiva) a jeho zdrojích (pasiva) k určitému datu, je z pohledu finanční analýzy ústředním 

zdrojem informací. Obsahuje část identifikační a tabulkovou. Názvy jednotlivých položek  

a jejich obsahová náplň navazuje na jednotlivé účty účtové osnovy a postupy účtování. 

Z rozvahy lze vytvářet závěry ve vztahu k finančnímu zdraví podniku. Elementární vztah 

v rozvaze je vyjádřen prostřednictvím této rovnice: 

aktiva = vlastní kapitál + dluhy 

Aktiva jsou vložené prostředky, které vznikly na základě minulých rozhodnutí a od 

kterých se očekává, že budou podniku přinášet jistý ekonomický efekt. 

Dluhy jsou současné závazky podniku, které vznikly v minulosti a které v budoucnosti 

budou naopak ekonomický efekt získaný zapojením aktiv do podnikatelské činnosti podniku 

snižovat. 

Vlastní kapitál je rozdílem mezi aktivy a dluhy (cizími zdroji). 

 

1.4.2.1 Aktiva 

 

Majetek je v rozvaze seřazen z pohledu funkce, kterou v podniku plní, z pohledu času, po 

který je vázán a užíván a z pohledu likvidity. 

 První položkou na straně aktiv jsou pohledávky za upsaný základní kapitál. Pak se 

majetek rozděluje na tři základní skupiny – stálá aktiva, krátkodobý oběžný majetek (oběžná 

aktiva) a přechodná aktiva. 
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Stálá aktiva 

 

• Dlouhodobý nehmotný majetek – majetkové položky, jejichž použitelnost je delší než 

jeden rok (doba, po kterou je majetek použitelný nebo uchovatelný pro současnou či 

jinou činnost) a v ocenění jedné položky převyšují 60 000 Kč; nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje, zřizovací výdaje, software, licence, patenty, ocenitelná práva.  

• Dlouhodobý hmotný majetek – provozní kapacitu, kterou má podnik k dispozici; 

stavby včetně budov, pozemky, byty a nebytové prostory, umělecká díla, sbírky, 

movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty (bez ohledu na jejich pořizovací 

cenu), samostatné movité věci (zařízení, stroje, soubory movitých věcí se 

samostatným technicko-ekonomickým určením, doba použitelnosti je delší než jeden 

rok a pořizovací cena je v individuálních případech vyšší než 40 000 Kč), pěstitelské 

celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky (ovocné stromy vysázené 

na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě minimálně 90 stromů na 1 ha, 

ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě 

minimálně 1 000 keřů na 1 ha, vinice a chmelnice), základní stádo a tažná zvířata bez 

ohledu na jejich pořizovací cenu, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, ložiska 

nerostných surovin, technické rekultivace a technické zhodnocení (modernizace  

a rekonstrukce), nejsou-li součástí pořizovací ceny jiného hmotného dlouhodobého 

majetku.  

• Dlouhodobý finanční majetek – dlouhodobé cenné papíry a vklady (budou-li v držení 

účetní jednotky déle než jeden rok), půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve 

skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok  (např. vklad tichého 

společníka do společnosti), ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady (nakoupené 

obligace a jiné dluhopisy, vkladové listy a termínované vklady se splatností delší než 

jeden rok, pokladniční poukázky). 

 

Oběžný majetek  

 

Do oběžného majetku patří zásoby, pohledávky a finanční majetek. Jak už z názvu vyplývá, 

tyto majetkové části obíhají, což znamená, že postupně mění svou formu od peněžních 

prostředků, přes suroviny a materiál, nedokončenou výrobu, hotové výrobky, pohledávky až 

po peněžní prostředky. Oběžný (krátkodobý) majetek zajišťuje plynulost činnosti podniku. 

V podniku se oběžná aktiva vyskytují ve dvou základních podobách: 
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• peněžní – peníze v pokladně, peníze na účtu, pohledávky a cenné papíry, 

• věcná – suroviny, materiál, rozpracovaná výroba a hotové výrobky. 

Následující položkou jsou krátkodobé a dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů, 

pohledávky z poskytnutých provozních záloh, směnečné pohledávky, pohledávky za 

zaměstnanci, za státem, pohledávky ze sociálního zabezpečení, pohledávky za společníky  

a sdružení či jiné pohledávky.  

Oběžný majetek je v podniku seřazen podle své likvidity, od nejméně likvidních, až po 

ty nejvíce likvidní majetkové části. Nejlikvidnější položkou je finanční majetek: 

• peníze v hotovosti, šeky, poukázky a ceniny (známky, kolky, stravenky, telefonní  

a jiné karty), 

• peníze na účtech v bankách, 

• krátkodobý finanční majetek (majetkové cenné papíry splatné do jednoho roku, 

vkladové listy, směnky, pokladniční poukázky). 

 

Ostatní aktiva 

 

Mezi ostatní aktiva jsou zahrnuty dvě položky, a to časové rozlišení aktivní a dohadné účty 

aktivní. 

• Časové rozlišení aktivní – náklady příštích období (např. nájemné placené předem), 

komplexní náklady příštích období (např. náklady na propagaci, na technický rozvoj, 

na předzásobení), příjmy příštích období (výnosy běžného období, které ještě nebyly 

přijaty, např. plnění pojistných smluv) a kurzové rozdíly aktivní. 

• Dohadné účty aktivní – účetní případy, kdy není možné postupovat podle běžných 

postupů a účtovat pohledávky (např. neuzavřená pojistná událost, propočtené a zatím 

nepřijaté úroky z vkladů banky). 

 

1.4.2.2 Pasiva 

 

Pasiva dělíme na dvě základní skupiny zdrojů, z nichž podnik financuje majetkové části: 

• vlastní kapitál, 

• dluhy (cizí zdroje). 
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Vlastní kapitál 

 

• Základní kapitál – sděluje prvotní přímou investici vlastníků do společnosti. Výše 

základního kapitálu je pro věřitele jakýmsi signálem o míře vybavenosti vlastním 

kapitálem, o síle společnosti. 

• Kapitálové fondy – zahrnují emisní ážio (rozdíl mezi uhrazeným kapitálem  

a nominální hodnotou upsaných akcií), fondy vytvářené ze zisku (zákonný rezervní 

fond a ostatní fakultativní fondy) a ostatní kapitálové fondy.  

• Hospodářský výsledek minulých let – nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta 

minulých let.  

• Hospodářský výsledek běžného účetního období – zisk po zdanění stanovený 

k rozdělení. 

 

Cizí kapitál 

 

Zdroje, které podnik nabyl od jiných fyzických či právnických osob a které mu byly 

zapůjčeny na určitou dobu. Primární skladba cizího kapitálu: 

• Rezervy – jsou určeny pro případ neočekávaných situací v hospodaření nebo pro 

případ ztráty v podnikatelské činnosti. Rezervy jako zdroj krytí podnik vytváří také 

v případě, že do budoucna předpokládá jednorázový rozsáhlý výdaj, který by mohl mít 

negativní vliv na průběh hospodaření. Rezervy obecné (krytí případných ztrát 

z podnikatelské činnosti), rezervy účelové (opravy hmotného majetku, kurzové ztráty), 

rezervy zákonné (dle zákona o daních z příjmů a obecně platných předpisů) a ostatní 

rezervy (na sanaci pozemků dotčených těžbou, na vypořádání důlních škod). Tvorba 

rezerv probíhá na vrub nákladů, čímž snižuje hospodářský výsledek, avšak jejich 

použití je ve prospěch výnosů, tedy zvyšují hospodářský výsledek.  

• Dlouhodobé a krátkodobé závazky – závazky z obchodního styku, závazky ke 

společníkům a sdružení, vůči státu, vůči zaměstnancům, vůči podnikům 

s rozhodujícím vlivem, závazky ze sociálního zabezpečení, dluhopisy (obligace, 

dlouhodobé závazky) a jiné závazky. Závazky se v rozvaze vykazují stejně jako úvěry, 

a to v zůstatkové hodnotě doby jejich splatnosti ke dni sestavení účetní závěrky. 

• Bankovní úvěry a finanční výpomoci – v rozvaze se dělí z pohledu času na 

krátkodobé, dlouhodobé a finanční výpomoci. 



31 
 

Z pohledu financování podniku platí, že cizí kapitál má ve srovnání s vlastním 

kapitálem podstatnou prioritu, kterou je zařazení ceny (nákladových úroků) těchto zdrojů 

financování podniku do nákladových položek (finanční náklady). Díky tomu vzniká  

v podniku úspora a efekt, tzv. leverage efekt.  

leverage efekt = úrok (1 – t)   t – sazba daně z příjmu 

 

Ostatní pasiva  

 

Mezi ostatní (přechodná) pasiva jsou zahrnuty dvě položky, a to pasivní účty časového 

rozlišení a dohadné účty pasivní. 

• Časové rozlišení pasivní – výdaje příštích období (např. nájemné placené pozadu, 

prémie a odměny vyplácené pozadu, provize), výnosy příštích období (předem přijaté 

nájemné a veškeré služby hrazené předem) a kursové rozdíly pasivní (rozdíl 

z přepočtu kursů – ziskové, kladné). 

• Dohadné účty pasivní – představují dluh, který nelze vyúčtovat (např. chybně 

vyúčtované položky závazků, nevyfakturované dodávky výrobků a služeb). 

 

Ve finanční analýze a především k odhadu potenciálních rizik je potřeba provádět 

z informací uvedených v rozvaze kvalifikované závěry. Důležité je vědět, jak byly jednotlivé 

majetkové části oceněny. Zákon o účetnictví v § 25 definuje následující ceny: 

• cena pořízení – cena pořízení, která nezahrnuje náklady na pořízení, 

• pořizovací cena – cena pořízení, který zahrnuje náklady na pořízení, 

• reprodukční cena – cena pořízení v době účtování, 

• nominální hodnota – přiřazená položka aktiv, 

• vlastní náklady u zásob pořízení vlastní činností, 

• vlastní náklady u hmotného majetku s výjimkou zásob a nehmotného majetku vyjma 

pohledávek vytvořeného vlastní činností. 
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Způsob ocenění: 

• dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovacími nebo reprodukčními  

pořizovacími cenami,  

• hmotný majetek vytvořený vlastní činností (s výjimkou zásob) se oceňuje vlastními 

náklady, 

• nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady nebo 

reprodukčními pořizovacími cenami, 

• zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, 

• nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami, 

• cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení, 

• peníze a ceniny se oceňují nominální hodnotou, 

• nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami. 

 

1.4.3 Výkaz zisků a ztrát – výsledovka  

 

Obsah účetního výkazu zisků a ztrát tvoří rozdíl výnosů a nákladů, což je výsledek 

hospodaření. 

tržby (výnosy) – náklady = zisk 

 

Výkaz zisků a ztrát sděluje, jak podnik úspěšně využíval svůj majetek a zdroje, které měl 

v hodnoceném období k dispozici. Vyjadřuje, jakého hospodářského výsledku (efektu), bylo 

docíleno. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek jsou tokovými veličinami.  

 

1.4.3.1 Výnosy 

 

Výnosy kromě tržeb zahrnují např. přijaté poplatky, příjmy z prodeje majetkových částí, 

dividendy nebo úroky. 

Jádro výnosů u průmyslových podniků představují tržby z prodeje, převážně z prodeje 

vlastních výrobků a služeb. Ty dále tvoří těžiště tvorby hospodářského výsledku, protože se 

jedná o provozní výnosy úzce spojené s výrobní kapacitou. 
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1.4.3.2 Náklady 

 

Provozní náklady mají přímou vazbu na výnosy a tržby. Část provozních nákladů, která 

rozhoduje, je výkonová spotřeba, do které patří spotřebu materiálu, energie a služby.  

Přidaná hodnota je rozdílem mezi sumou obchodní marže a výkonů (výkonová 

spotřeba) a je důležitým stanoviskem pro měření produktivity práce. Z tohoto důvodu je její 

vývoj z pohledu absolutní velikosti i na jednoho pracovníka předmětem zájmu managementu.  

Významnou položkou z hlediska složení provozních nákladů jsou odpisy hmotného  

a nehmotného investičního majetku včetně ročního morálního a fyzického opotřebení. 

 

1.4.3.3 Hospodářský výsledek 

 

Provozní hospodářský výsledek je rozdílem provozních výnosů a provozních nákladů a tvoří 

základ hospodářského výsledku v průmyslových podnicích (měl by mít kladnou hodnotu). 

Jádro tvorby hospodářského výsledku je právě v části provozní, která podává představu o tom, 

co podnik vyprodukoval z instalované výrobní kapacity. 

Finanční hospodářský výsledek je představován finanční výnosy a finanční náklady  

a dokresluje výsledek hospodaření o ,,obsluhu“ dluhů, tedy věřitelů. 

Poslední, mimořádný hospodářský je rozdílem mimořádných výnosů a nákladů  

a zachycuje všechny mimořádné okolnosti, které se v podniku ve sledovaném účetním období 

vyskytly. Právě tato část účetního výkazu je předmětem zájmu, chceme-li zjistit tržní hodnotu 

podniku.  

Součet těchto tří hospodářských výsledků vytváří hospodářský výsledek za účetní 

období, který podléhá zdanění (zákon o daních z příjmů).  

 

Úrovně hospodářského výsledku za účetní období: 

• provozní hospodářský výsledek, 

• hospodářský výsledek z finančních činností, 

• hospodářský výsledek za běžnou činnost, 

• mimořádný hospodářský výsledek, 

• hospodářský výsledek za účetní období, 

• hospodářský výsledek před zdaněním. 
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1.4.4 Cash flow – přehled o peněžních tocích  

 

Výkaz cash flow je rovněž součástí přílohy k účetní závěrce. Jsou-li ve výkazu zisků a ztrát 

zachyceny výnosy a náklady, ve výkazu cash flow jsou to příjmy a výdaje. Cílem cash flow je 

zachytit přehled o peněžních prostředcích, kde vznikly a je podnik užil. Zobrazuje 

prostřednictvím toku finančních prostředků jako implikací realizace a změnu stavu zásob.  

• Čistý peněžní tok z provozní činnosti vznikne po odečtení daně z příjmů a dalších 

obdobných položek.  

• Peněžní toky z investiční činnosti představují výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 

a úvěry a půjčky příbuzným osobám. Kladný peněžní tok z investiční činnosti je 

integrován s prodejem stálých aktiv.  

• Poslední část cash flow je tvořena peněžními toky z finanční činnosti. Zvýšení 

peněžních prostředků je spojeno se zvýšením krátkodobých a dlouhodobých závazků, 

základního jmění a s přijatými dividendami a podíly na zisku. 

Součet všech tří peněžních toků udává přehled o celkovém pohybu peněžních 

prostředků a o stavu na konci období.  

[8, 9, Kislingerová; 11,12 Mařík] 

 

1.4.5 Poměrová analýza 

 

Poměrových ukazatelů je velmi mnoho a proto záleží na jejich výběru a organizaci: 

 

1.4.5.1 Ukazatele likvidity 

 

Jednou z hlavních podmínek úspěšné existence podniku na trhu je stálá platební schopnost – 

likvidita podniku. Poměrové ukazatele platební schopnosti dedukují solventnost od poměru 

mezi oběžnými aktivy jako nejlikvidnější skupinou a krátkodobými závazky splatnými 

v blízké budoucnosti, zpravidla do jednoho roku. 

 

Okamžitá likvidita (1. stupeň) = peněžní prostředky / krátkodobý cizí kapitál 

Pohotová likvidita (2. stupeň) = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobý cizí kapitál 

Běžná likvidita (3. stupeň) = oběžná aktiva / krátkodobý cizí kapitál 

Pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobý cizí kapitál 
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Do krátkodobého cizího kapitálu patří veškeré povinnosti splatné do jednoho roku. 

Oběžná aktiva jsou ta, která lze do jednoho roku změnit na peněžní prostředky. Alespoň  

u běžné likvidity se do krátkodobého cizího kapitálu započítává část dlouhodobých rezerv, 

která má být v daném roce čerpána. Obdobně je vhodné propočítat také části dlouhodobého 

cizího kapitálu a přechodných pasiv, které v daném roce podnítí platby. Naopak do oběžných 

aktiv nenáleží dlouhodobé pohledávky, které účetní položka v rozvaze obsahuje.  

 

1.4.5.2 Ukazatele rentability 

 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu je mírou způsobilosti podniku tvořit nové 

zdroje a dosahovat zisku aplikací investovaného kapitálu. Jedná se o formulaci míry zisku, 

která v tržní ekonomice slouží jako zásadní kritérium pro rozdělení kapitálu. Rentabilita 

nemůže být záporná. 

 

Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu – ROCE  

 

Neboli rentabilita dlouhodobého (zpoplatněného) kapitálu měří kolik provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním podnik docílil z 1 Kč investované akcionáři a věřiteli.  

ROCE = 
	 	 .		

 × 100 

 

Ukazatel rentability aktiv – ROA (Return on Assets) 

 

ROA jako hlavní ukazatel (rentabilita celkového kapitálu) je poměrem zisku a aktiv  

a zohledňuje výnosnost z aktiv bez ohledu na finanční strukturu pasiv. Čím vyšší hodnota 

ukazatele je, tím větší je výnosnost.  

ROA =  ×100 =  × 100 =  × 100 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) 

 

Na tento ukazatel se soustřeďují převážně akcionáři, společníci a další věřitelé, protože měří, 

kolik čistého zisku připadá na 1 Kč investovaného kapitálu např. akcionářem. ROE je 

formulován jako poměr čistého zisku a vlastního kapitálu. Nejčastěji se porovnává 

s bezpečnostními finančními investicemi a v praxi s desetiletými státními dluhopisy. Při 
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výpočtu je zapotřebí, při definování vlastního kapitálu, brát v úvahu účel, pro který se 

provádí.  

ROE =  × 100 

 

Ukazatel rentability tržeb – ROS (Return on Sales) 

 

Rentabilita tržeb (obratu) představuje těžiště efektivnosti podniku. Jestliže analytik zjistí  

u tohoto ukazatele problém, lze předpokládat, že problém bude ve všech dalších oblastech. 

ROS udává, kolik korun čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb. Je-li jeho úroveň nízká, dokazuje 

to chybné řízení společnosti na trhu. Střední úroveň je známkou dobré práce managementu 

společnosti a dobrého jména na trhu a úroveň vysoká do budoucna naznačuje problémy 

s konkurenční společností, která se pokusí na základě snížení ziskovosti (tj. prodejních cen), 

vystrnadit hodnocenou společnost z trhu. 

ROS =  × 100 

 

1.4.5.3 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity (souhrnně nazývány relativní vázaností kapitálu v různých formách aktiv) 

měří účinnost podnikatelské činnosti a využití zdrojů dle rychlosti obratu zvolených položek 

rozvahy (rychlost obratu aktiv a jejich přiměřenost vzhledem k velikosti celkových výstupů 

podniku). Jejich analýza slouží k vytvoření představy, jak hospodaříme s aktivy, dílčími 

složkami aktiv a jak toto hospodaření ovlivňuje výnosnost a likviditu. 

Obrátka celkových aktiv za rok = 
č í	 ž

	
 

 

Doba obratu závazků – DOZ (Creditors Payment Period) 

 

Doba obratu závazků, neboli doba splatnosti závazků z obchodního styku stanovuje ve dnech 

dobu, která uplyne v čase nákupu zásob a jejich úhrady. Dosáhneme jí poměrem 

krátkodobých závazků k denním tržbám z prodeje vlastních výrobků a služeb a z prodeje 

zboží jako zdroje pro splácení krátkodobých závazků. 

DOZ =  
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Doba obratu zásob – DOZA (Inventory Turnover) 

 

Hodnotu tohoto ukazatele (považován také za ukazatele intenzity využití zásob) získáme 

poměrem průměrného stavu zásob a průměrných denních nákladů nebo jednoduše vydělíme 

počet dnů v roce (365) obratovostí zásob. Vykazuje průměrný časový úsek (ve dnech), po 

který jsou zásoby v podniku poutány do doby jejich prodeje (u zásob vlastní výroby) či 

spotřeby (u materiálů a surovin). Je nutné vzít v úvahu a připočítat náklady, které s pořízením 

zásob souvisí. Existuje jistý vztah mezi optimální velikostí zásob a rychlostí obratu zásob. 

Optimalizace zásob je nezávislou součástí finančního řízení podniku v rámci krátkodobého 

finančního řízení. 

DOZA =  =  

 

Doba obratu pohledávek – DOP (Average Collection Period) 

 

Doba obratu pohledávek představuje, kolik dní se majetek podniku vyskytuje v podobě 

pohledávek, čili za jak dlouhou dobu jsou pohledávky v průměru spláceny, tzv. průměrné 

inkasní období. Vyjadřuje se jako poměr průměrného stavu pohledávek a průměrných denních 

tržeb nebo jednodušeji počet dní v roce (365) vydělíme obratovostí pohledávek.  

DOP =  =  

 

1.4.5.4 Ukazatele zadlužení 

 

Používá-li podnik k financování svých aktiv a činností cizí zdroje, znamená to fakt, že se 

zadlužuje (dluh). Použití cizích zdrojů má vliv jak na výnosovost kapitálu akcionářů, tak  

i riziko. Podnik využívá cizího kapitálu proto, že výnos, který se jím dosáhne a rovněž 

výnosnost celkového vloženého kapitálu bude vyšší než jsou náklady spojené s jeho použitím 

(úrok placený z cizího kapitálu). Ukazatel zadlužení doplňuje dlouhodobé pohledávky, proto 

souvisí s likviditou. 
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Ukazatel věřitelského rizika – Total Debt to Total Assets 

 

Je hlavním ukazatelem celkové zadluženosti. Dosáhneme ho poměrem cizího kapitálu 

k celkovým aktivům a sděluje, kolikrát je krytá 1 Kč majetku cizími zdroji. Čím vyšší 

hodnota ukazatele je, tím vyšší je zadluženost podniku i riziko věřitelů a akcionářů. Ztvárnění 

ukazatele je důležité provádět v souvislosti s vývojem rentability, úrokového krytí  

a s ohledem na řadu jiných faktorů (struktura majetku firmy, předmět činnosti, cena cizího 

kapitálu apod.). Čím vyšší je zadluženost, tím vyšší je finanční riziko.  

VR =  × 100 =  × 100 =  × 100 

 

Ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech 

 

Představuje finanční samostatnost podniku a svědčí o tom, kolikrát vlastní zdroje participují 

na krytí majetku firmy, tedy kolik korun vlastního kapitálu náleží na 1 Kč aktiv. Čím vyšší,  je 

ukazatel, tím je situace pro podnik příznivější, protože je dostatečně finančně stabilní. Avšak 

příliš vysoký ukazatel může zapříčinit zpomalení růstu podniku. Rozmezí zadluženosti tohoto 

ukazatele se pohybuje od 0 do 1 (zadluženost roste lineárně a hranice je 100 %). 

FSF =  × 100 

Inverzní hodnotou ukazatele podílu vlastních zdrojů na aktivech je tzv. finanční páka 

vyjadřující, kolik korun majetku (aktiv) náleží na 1 Kč vlastních zdrojů. Jeho ztvárnění je 

však komplikovanější. Pro finančně zdravý podnik je přijatelné a žádoucí, aby byla finanční 

páka dlouhodobě stabilní nebo přinejmenším neklesající. 

FP =  

 

Ukazatel úrokového krytí – TIE (Times Interest Earned Ratio) 

 

TIE vypovídá, kolikrát celkový efekt produkce pokryje úrokové platby. Ukazatele úrokového 

krytí využívají především ratingové agentury. Rozhranní hodnotou ukazatele investice  

a úvahy je hodnota 3. Čím vyšší je, tím vyšší je zisk a rentabilita a nižší zadluženost. 

V případě, že stále klesá, stává se podnik více insolventním. 

UK =  × 100 
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Opačnou hodnotou ukazatele úrokového krytí je ukazatel úrokového zatížení. 

UZ =  × 100 

 

Ukazatele stupně krytí 

 

Následující ukazatel souvisí s poměry mezi složením aktiv a pasiv v rozvaze. 

• Stupeň krytí stálých aktiv vlastním kapitálem (stupeň krytí I.) =  × 100 

• Stupeň krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji (stupeň krytí II.) = 
.		

 × 100 

 

1.5 Ekologické zemědělství 

 
Ekologické zemědělství je moderní forma obhospodařování půdy bez použití chemických 

přísad, jež mají dopad nejen na životní prostředí, ale také na lidský organismus. Tento 

zemědělský produkční systém umožňuje produkovat vysoce kvalitní potraviny (dále jen 

biopotraviny) a přispívá k lepším životním podmínkám chovaných zvířat a ke zvýšení 

biodiverzity prostředí. Bioprodukce také snižuje naši závislost na neobnovitelných zdrojích.  

Garantem dodržování pravidel pro ekologické zemědělství, jak na národní, tak  

i evropské legislativy, je Ministerstvo zemědělství, které dále administruje státní podporu pro 

ekologické zemědělce v rámci národních dotací a Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. 

Aktivně se podílí na rozvoji marketingu, inovací, vzdělávání a snaží se zkvalitnit 

informovanost spotřebitelů o biopotravinách. 

V legislativě na národní úrovni se ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin řídí 

zákonem č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, který spravuje procesy registrace pro 

ekologické zemědělství, kontrolní systém a systém sankcí za porušení pravidel a musí být 

registrováni u Ministerstva zemědělství České republiky (dále jen ČR). Předpisy pro 

ekologické zemědělství jsou však dány především evropskou legislativou, konkrétně 

nařízením Rady (EHS) č. 2092/91, nařízením Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci  

a značení ekologických produktů a nařízení Komise (ES) 889/2008, který stanovuje pravidla 

nařízení Rady (ES) 834/2007. Nová legislativa je doplněna o nařízení Komise (ES) 

1235/2008, kterými se stanovují pravidla pro dovoz biopotravin ze třetích zemí, nařízení 

Komise 710/2009, která upravují podmínky ekoakvakultury (vodstvo, rybolov) a nařízení 

Komise (ES) 271/2010 pro nové evropské logo biopotravin. 
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Na dodržování právních norem pro ekologické zemědělství v ČR dohlíží tři kontrolní 

organizace: KEZ (Kontrola ekologického zemědělství), ABCERT a BIOKONT, které byly 

pověřeny Ministerstvem zemědělství ČR. Tyto kontrolní organizace vydávají certifikáty 

osvědčující původ výrobků producentů a zároveň i odebírají osvědčení, popřípadě pokutují za 

neoprávněné označení výrobku v řádu statisíců korun. Na medicinální nezávadnost 

biopotravin, chemické, fyzikální a senzuální nároky na kvalitu, úplnost a správnost označení 

spolu s datem použitelnosti dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 

 

1.6 Biopotraviny 

 

Biopotraviny jsou zdravotně nezávadné a kvalitní potraviny, díky nimž nechráníme jen své 

zdraví, ale také životní prostředí. Na rozdíl od klasických potravin neobsahují konzervační 

látky, chemická aditiva (látky, které se přidávají do potravin z důvodu vylepšení nebo 

zachování jejich trvanlivosti či vzhledu, konzistence, chutě a vůně), stabilizátory ani umělá 

barviva, mají vyšší obsah prospěšných mastných kyselin v mase a mléce, až o 50 % nižší 

obsah dusičnanů a o více než 90 % nižší obsah pesticidů. Je prokázáno, že biopotraviny mají 

lepší výživovou hodnotu (vyšší obsah vitamínů, zejména vitamínů C a E a vyšší obsah 

minerálních látek).  

Pro biopotraviny platí stejná pravidla jako pro běžné potraviny. Musí splňovat 

potravinářské předpisy a navíc podmínky, které upravují zákony pro ekologické zemědělství  

a biopotraviny. Důležitými pravidly pro zpracování bioproduktů jsou přísná omezení užívání 

aditiv a pomocných látek při zpracování, chemických syntetických vstupů a zákaz používání 

geneticky modifikovaných organismů (GMO), ochucovadel a barviv. Výrobci biopotravin 

musí produkovat zboží pouze ze surovin ekologického zemědělství nebo surovin konvenčního 

zemědělství, které jsou schválené Komisí a členskými státy Evropské Unie. [18, 20] 
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Graf 1.1: Počet výrobců biopotravin v ČR v letech 2001 – 2010 

 

 

 

Důvody proč jíst biopotraviny 

V běžném zemědělství se na velké rozloze pěstují stále stejné plodiny a to způsobuje 

vyčerpání živin z půdy. Na místech, kde se naopak hospodaří ekologickým způsobem, se 

rozšiřuje druhová pestrost v pěstování, ale také rostlin, hmyzu a ptáků. Kvůli zvýšení 

úrodnosti ekologičtí zemědělci neznečišťují vzduch, půdu a vodu chemickými jedy (pesticidy, 

herbicidy, insekticidy) ani umělými hnojivy. Zvířatům se snaží poskytnout stejné podmínky, 

jako by žila ve volné přírodě. Nejsou krmena masokostní moučkou, růstovými hormony ani 

antibiotiky. Mají přirozenou obranyschopnost a oproti konvenčnímu zemědělství je zde téměř 

nulová úmrtnost. 

Ekologické zemědělství nepoužívá masokostní moučku, růstové hormony ani 

antibiotika, která přecházejí do masa a mléka a následně do organismu těch, kteří tyto 

potraviny konzumují. Biopotraviny jsou nutričně bohatší (obsahují o 50 % více vitaminů, 

minerálních látek, enzymů a dalších živin oproti běžné produkci) a neobsahují geneticky 

modifikované organismy. 

Bio ovoce a zelenina obsahují méně vody, více sušiny a aromatických látek, proto 

mají lepší a výraznější chuť. Zvířata chovaná v přirozených podmínkách a bez stresu mají 

kvalitnější, chutnější a hodnotnější maso, mléko či vejce.  
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Konvenční produkce je zaplacena ještě vícekrát než biopotraviny, skrytě. Platí se 

škody na řekách znečištěných hnojivy, výzkumy a testy na nemoci, vyvíjení nových pesticidů, 

likvidaci nebezpečných odpadů a důsledky znečištění životního prostředí.  

Americký analytik životního prostředí a autor desítek knih o globálních otázkách 

životního prostředí Laster Russel Brown tvrdí, že ,,naši Zemi jsme nezdědili od našich předků, 

ale půjčujeme si ji od našich potomků.“ Což v překladu znamená, že náš výběr potravin dnes 

má velký význam na život a zdraví našich dětí v budoucnu. Ekologické farmy také chrání 

biodiverzitu (jakési bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů, mikroorganismů, 

včetně jejich genů a složité ekosystémy vytvářející životní prostředí). 

 

1.7 Vývojové trendy v oblasti ekologického zemědělství 

 

Vývoj ekologického zemědělství zaznamenal od svého počátku velký pokrok. Posílila důvěra 

zákazníka, podpořilo se zpracování biopotravin, propagace, marketing, informovanost, 

výzkum, vzdělávání, evropská a národní legislativa, poradenství, společenská odpovědnost, 

sledují se data, ceny, výroba, zpracování, spotřeba, welfare zvířat, zavádějí se nové 

technologie a metody, šíří se data a informace, zakládají se nové podniky, jsou poskytovány 

dotace atd. Trend ekologického zemědělství narůstá po celém světě, zejména díky tlaku 

spotřebitelů a rostoucímu globálnímu propojování světa. Z mého pohledu se tak ekologické 

zemědělství stalo žádaným trendem v oblasti hospodaření. 

 

Společenská odpovědnost 

Integrální součástí tohoto trendu je také společenská odpovědnost.2 Odpovědné chování 

zvyšuje produktivitu práce, věrnost zaměstnanců a poskytuje podniku dlouhodobě udržitelnou 

konkurenční výhodu. Podnik musí volit takové obchodní strategie, jednání, myšlení  

a hodnoty, které odpovídají etickému přesvědčení vedení i zaměstnanců. Laurens Van Den 

Muyzenberg, společně s Jeho Svatostí Dalajlamou, ve své knize Cesta pravého vůdce píše: 

,,svět dnes čelí mnohým výzvám. Naše celkové bohatství obrovsky vzrostlo a využíváme 

přínosů technologických zázraků, avšak zároveň miliardy lidí žijí v nejhlubší chudobě  

                                                 
2 Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR) je dobrovolné sjednocování  
sociálních, ekologických a environmentálních hledisek do každodenních firemních operací (odmítnutí korupce, 
průhlednost, udržování dobrých vztahů, ochrana duševního vlastnictví, dobročinnost, dodržování lidských práv  
a pracovních zvyklostí, komunikace se stakeholdery, ohleduplná produkce, ekologická politika a ochrana 
přírodních zdrojů. 
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a čelíme bezprostřední hrozbě environmentální pohromy. Skutečné vedení si uvědomuje 

nevyhnutelnost změny, potřebu smyslu pro univerzální odpovědnost a význam spojování 

ekonomického systému s morálními hodnotami. Díky zvyšování kvality rozhodnutí vůdčích 

osobností budeme moci žít ve světě, který bude lepší pro všechny“ [7, Jeho Svatost Dalajlama, 

str. 15]. 

 

Rozmach ekologického zemědělství v Evropě vypukl v 60. letech minulého století, jako 

odezva na problémy konvenčního zemědělství, u kterého se zhoršovala kvalita produkce, 

životní prostředí, zdraví konzumentů, špatně se využívaly zdroje a mnohé bylo energeticky 

náročnější. Ekologické zemědělství, které vyústilo jako jedna z alternativ konvenčního 

zemědělství, nabídlo možná řešení těchto problémů. I přesto si procházelo různými fázemi 

přístupů ze stran vědecké a laické veřejnosti. Od zesměšňování, vědomého přehlížení, 

útočného nepřátelství, přes tiché akceptování, až po formální uznání a prudký rozkvět. 

V posledním desetiletí byl v Evropě rozvoj ekologického zemědělství velmi rychlý  

a expanzivní. Dnes je ekologické zemědělství přesně určeným, legislativně zakotveným  

a uznávaným odvětvím ke konvenčnímu zemědělství. Je stěžejním pilířem trvale udržitelného 

zemědělství. Neustále se zvyšuje počet Evropanů upřednostňujících produkty ekologického 

zemědělství před konvenčními, čemuž přispěly i potravinové krize v minulosti, jako např. 

BSE, dioxiny nebo PCB.  

BSE (Bovinní spongiformní encefalopatie, lidově nemoc šílených krav) byla u skotu 

poprvé zjištěna v roce 1986 a v následujících letech byla objevena přítomnost také u jiných 

druhů zvířat.  

Dioxiny jsou velmi nebezpečné, toxické látky, které ve větších dávkách způsobují 

trvalé poškození pokožky známé jako chlorakné. V roce 2008 muselo Irsko, kvůli 

kontaminaci dioxinem, stáhnout z trhu všechny produkty z vepřového masa [34]. Koncem 

roku 2010 byl objeven zvýšený obsah dioxinů v průmyslově vyráběných krmivech pro 

zvířata. Tento dioxinový skandál zasáhl i Českou Republiku, která odebírá z Německa velké 

množství potravinářského zboží. 

PCB neboli polychlorované bifenyly se začaly masově používat ve 30. letech 20. 

století v USA a odtud se rozšířily do celého světa. Používaly se jako běžná aditiva v barvách, 

lacích, teplonosných médiích, hydraulických zařízeních, byly náplní transformátorů, 

kondenzátorů a jiných přístrojů. V 60. letech se však začaly objevovat v tkáních organismů, 

zejména pak v mléce a mase krav, koz a dalších podobných živočichů. Nebezpečím je 

chronické vystavení nízkým dávkám, způsobuje rakovinu slinivky břišní a jater, negativně 
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ovlivňuje činnost imunitního systému, poškozuje játra a snižuje plodnost. V Československu 

byla jejich výroba zastavena v roce 1984 a poslední legální použití výrobků obsahujících větší 

množství PCB bylo možné ještě v roce 1986. 

Nejdynamičtější rozvoj ekologického zemědělství v Evropě nastal v 90. letech 

minulého století. Nejsilnější sektor zastupovalo Rakousko, Dánsko, Finsko, Itálie a Švédsko. 

V České republice byl rozvoj ekologického zemědělství umožněn až po roce 1989, 

kdy ve společnosti nastoupil demokratický systém. Nyní je na vrcholu mezi novými zeměmi 

EU a ve světě se nachází na předním místě v rozsahu ploch, jež jsou zařazeny do 

ekologického hospodářství (přibližně 6 % celkové výměry zemědělské půdy, průměr zemí EU 

jsou 4 %) [22]. První biopotraviny se na českém trhu objevily zhruba v roce 1991. 

 

Tab. 1.1: Vývoj výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ČR 

 

Rok Celkový počet 
podniků 

Výměra zemědělské 
půdy v hektarech 

Procentuální podíl ze 
zemědělského půdního 

fondu 
1990 3 480 –  
1991 132              17 507 0,41 
1992 135              15 371 0,36 
1993 141              15 667 0,37 
1994 187              15 818 0,37 
1995 181              14 982 0,35 
1996 182              17 022 0,40 
1997 211              20 239 0,47 
1998 348              71 621 1,67 
1999 473            110 756 2,58 
2000 563            165 699 3,86 
2001 654            217 869 5,09 
2002 721            235 136 5,50 
2003 810            254 995 5,97 
2004 836            263 299 6,16 
2005 829            254 982 5,98 
2006 963            281 535 6,61 
2007               1 318            312 890 7,35 
2008               1 946            341 632 8,04 
2009               2 689            398 407 9,38 
2010               3 517            448 202                10,55 
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Největší konjunkturu zažilo české ekologické zemědělství po vstupu do EU k 1. 

květnu 2004, kdy se příslušná legislativ ČR sloučila s nařízením Rady (EHS) č. 2092/1991 ze 

dne 24. června 1991. 17. března 2004 přijala Evropská komise Evropský akční plán pro 

organické potraviny a zemědělství, jehož cílem bylo umožnit rozvoj ekologického 

zemědělství v EU, zlepšení informovanosti, podpora z veřejných financí prostřednictvím 

programů rozvoje venkova, vylepšení výrobních norem a posílení výzkumu. Ministerstvo 

zemědělství ČR vypracovalo Akční plán do roku 2010, který sloužil pro rozvoj ekologického 

zemědělství (ČR naplnila svůj Akční plán, který předpokládal zvýšení zastoupení 

ekologického zemědělství na 10 % do roku 2010, současné zastoupení je 10,5 %), podporu 

spolupráce ekologického zemědělství k životnímu prostředí a pohodě zvířat, zvýšení 

informovanosti veřejnosti a důvěry spotřebitele. Plán reagoval na rychlý růst ekologických 

zemědělců a na silnou poptávku spotřebitelů. V posledních letech se poptávka po 

biopotravinách zvýšila (sortiment českých biopotravin je poměrně široký a zahrnuje 

především mléko a mléčné výrobky, pečivo, čaje, koření, mouku, těstoviny, dětskou výživu, 

vejce, vepřové, hovězí a kuřecí maso, ovoce, zeleninu, sušené ovoce, víno apod.) a s ní i počet 

jejich výrobců (včetně českých), kteří využili možnosti podnikání v tomto oboru.  

Kromě toho je ekologické zemědělství vnímáno jako alternativa pro řešení problému 

vylidňování venkova a odchodu zaměstnanců ze zemědělské prvovýroby. K vytvoření nových 

pracovních pozic a možností rovněž přispěl rozvoj agroturistiky na ekologických farmách. 

Agroturistika představuje jedinečnou symbiózu turistiky a zemědělství, přičemž farmě 

zároveň přináší dodatečný, mnohdy významný výdělek. Klíčovým přínosem agroturistiky je 

stabilizace pracovních míst na venkově a nabídka pracovních příležitostí ženám.  

Dnes je ekologické zemědělství ustáleným zemědělským systémem na vysoké úrovni. 

Je prostředkem k produkování hodnotných potravin a chytrým nástrojem k financování 

takových zemědělských oblastí, které by neměly v nedotovaných tržních podmínkách šanci 

přežít.  

 

Dotace v ekologickém zemědělství ČR 

Další rozvoj ekologického zemědělství v České republice byl umožněn především díky titulu 

Agroenvironmentálního opatření ,,Ekologické zemědělství“. Od roku 2010 se ročně 

prostřednictvím těchto dotací vyplácí až miliarda korun. Dotace na plochu zařazenou do 

ekologického zemědělství dosahovaly v roce 1998 výše 48 091 000 Kč, v roce 1999 – 

84 168 000 Kč, 2000 – 89 101 971 Kč, 2001 – 167 966 104 Kč, 2002 – 210 861 131 Kč, 2003 
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– 230 810 809 Kč, 2004 – 292 200 000 Kč, 2005 – 285 828 855 Kč, 2006 – 304 995 064 Kč, 

2007 – 536 410 176 Kč, 2008 – 687 594 517 Kč, 2009 – 980 809 000 Kč. 

Od roku 2007 jsou dotace na plochu zařazenou do ekologického zemědělství také 

vypláceny v rámci Programu rozvoje venkova 2007 – 2013, kde jsou ekologičtí zemědělci  

a výrobci biopotravin též bodově zvýhodněni v pěti investičních opatřeních (inovace podniků 

ekologického zemědělství, zavádění provozu mladých ekozemědělců, přidávání důležitosti  

a hodnoty ekologickým a biopotravinářským výrobkům, subvence cestovního ruchu  

a rozlišování činností nezemědělské povahy). Za rok 2010 byly dotace Programu rozvoje 

venkova 2007 – 2013 následující:  

Hospodaření na orné půdě, s výjimkou pěstování zeleniny či 
speciálních bylin 

155 EUR/ hektar 

Pěstování zeleniny či speciálních bylin na orné půdě 564 EUR/ hektar 
Hospodaření na trvalých travních porostech pro stoprocentního 
ekologického zemědělce (bez souběhu s konvenčním zemědělstvím) 

  89 EUR/ hektar 

Hospodaření na trvalých travních porostech pro stoprocentního 
ekologického zemědělce (se souběhem s konvenčním zemědělstvím) 

  71 EUR/ hektar 

Obhospodařování vinic, ovocných sadů či chmelnic 849 EUR/ hektar 
Obhospodařování extenzivních (rozsáhlých) ovocných sadů 510 EUR/ hektar 

 

 

Podmínky pro získání dotací 

Nejprve se musí podnikatel v oblasti ekologického zemědělství registrovat v systému 

ekologického zemědělství dle zákona 242/2000 Sb. Po celou dobu závazku dodržovat platná 

právní nařízení upravující oblast ekologického zemědělství. V případě žádosti o dotaci na 

kulturu travních porostů, musí podnikatel udržovat velikost chovu hospodářských zvířat  

v rozmezí 0,2 VDJ (velká dobytčí jednotka)/ ha travních porostů až 1,5 VDJ/ ha půdy. Žádá-li 

o dotaci na kulturu sad, musí uvést, zda požaduje částku 849 EUR/ ha či nižší. Při požadování 

dotací na kulturu R je důležité uvést, zda na PB budu jakožto podnikatel pěstovat speciální 

byliny, zeleninu, nebo ostatní plodiny. Titul ekologické zemědělství je na jednom PB 

kombinovatelný s kterýmkoli Agroenvironmentálním opatřením (AEO) titulem vyjma titulu 

integrované produkce (IP). V případě slučování s titulem Biopásy je dotace na ekologické 

zemědělství udělena výhradně na plochu PB bez plochy biopásu. [27] 
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Základní statistické údaje ekologického zemědělství v ČR k 31. 12. 2010 

K 31. 12. 2010 hospodařilo v České republice 3 517 ekologických zemědělců na celkové 

výměře 448 202 hektarů, což představuje podíl více než 10,55 % z celkové výměry 

zemědělské půdy. Výměra orné půdy se stabilně zvyšuje a za rok 2010 dosáhla 54 937 

hektarů, což znamená nárůst zhruba o 10 000 hektarů oproti roku 2009. Také se zvýšila 

výměra trvalých travních porostů, sadů a vinic v ekologickém zemědělství. Počet ekofarem se 

tak za jeden rok (leden – prosinec 2010) zvýšil o celých 31 %, počet výrobců biopotravin  

o 26 %  a dosáhl již 626 provozoven.  

 

Tab. 1.2: Srovnání základních statistických ukazatelů ekologického zemědělství v letech  

2009 – 2010 

 

Srovnání základních statistických 
ukazatelů ekologického zemědělství  

v ČR 

K 31. 12. 
2009 

K 31. 12. 
2010 

Nárůst za 
rok 2010 

v procentech 
 

Počet výrobců biopotravin 497 626 26 % 
Počet ekofarem 2 689 3 517 31 % 
Výměra zemědělské půdy 
v ekozemědělství 

398 407 ha 448 202 ha 13 % 

Podíl ekozemědělství na celkové 
výměře zemědělské půdy 

9,38 % 10,55 % –  

Výměra orné půdy 44 906 ha 54 937 ha 22 % 
Výměra trvalých travních porostů 329 232 ha 369 272 ha 12 % 
Výměra trvalých kultur (sady) 3 678 ha 5 128 ha 39 % 
Výměra trvalých kultur (vinice) 645 ha 803 ha 25 % 
Výměra trvalých kultur (chmelnice) 8 ha 8 ha   0 % 
Ostatní plochy 19 890 ha 18 054 ha – 9 % 
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Tab. 1.3: Počet certifikovaných registrovaných subjektů EU působících v ekologickém 

zemědělství v letech 2001 – 2010 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Belgie 1380 1498 1310 1210 1282 1481 1558 1662  

Bulharsko      214 339 311  

Česko   1095 1123 1234 1167 1693 2228  

Dánsko 4338 4611 4285 3875 3757 3584 3563 3792  

Estonsko     1026 1190 1244 1292  

Finsko 5440 5586 5471 5324 4646 4443 4402 4343  

Francie 15764 16670 16327 16082 16566  18561 20877 25203 

Irsko 996 1010 878 946 1066 1208 1334 1410  

Itálie 60545 55902 48353 41357 49469 51065 50267 49654  

Kypr          

Litva   718 1202 1817 2358 2861 2812  

Lotyšsko   556 1050 2883 4105 4120 4218  

Lucembursko 77 84 89 104 110  119   

Malta    1 7 11    

Maďarsko   1495 1898   2020 1994  

Německo 18111 19244 20367 20909 22032 23978 26820 29244  

Nizozemsko  2388 2299 2216 2234 2316 2417 2616  

Polsko        15040  

Portugalsko 955 1145 1226 1461 1660     

Rakousko   20527 21235 21455     

Rumunsko      3409 3273 2901  

Řecko 6933 6299 6642 9885 16399 24654 24729 24860  

Slovensko  93 100 127 210 298 338 418  

Slovinsko   1434 1615 1758 1992 2063 2142  

Spojené 
království 

5995 5929 5954 5947 6356 6889 7631 7896  

Španělsko 16521 17751 18505 17688 16790 18318 20031 23253 27627 

Švédsko 5929 4456 4294 5406 3456 6230 3358 4686  

Zdroj: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database>. 
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Tab. 1.4: Počet certifikovaných registrovaných subjektů ekologického zemědělství EU na 

zpracování a dovoz výrobků v letech 2001 – 2010 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Belgie   64 53 62  43  57  

Bulharsko       0 1 0 1 

Česko   26 10 15 28 20 72 63 65 

Dánsko     66 51  53 131 128 

Estonsko     1 1 2 2 2 3 

Finsko      1 41 33 53 51 

Francie  225 226 263  387  391  575 

Irsko       36 33 22  

Itálie   141 197 266 296 285 308 383 320 

Kypr           

Litva    0  1 1 3 2 3 

Lotyšsko    2 2 2 3 3 6 5 

Lucembursko  3 3 4       

Malta     0 0     

Maďarsko  7       30 19 

Nizozemsko 86 50 54 113 100 95 96 138 151 151 

Polsko         17 11 

Portugalsko     12      

Rakousko     318      

Rumunsko       0 0 3 3 

Řecko  18 32 35  40 60 72 96 56 

Slovensko   0 0 2 2 1(s) 5 5 3 

Slovinsko    976 4 7 6 10 8 11 

Spojené 
království 

    461 525 455 650 542 464 

Španělsko 47 60 104 143 152 125 244 220 223 255 

Švédsko      35 61 71 128 64 

Zdroj: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database>. 
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Tab. 1. 5: Certifikovaná výroba živočišných produktů ekologického zemědělství v rámci EU 

v letech 2001 – 2010 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Belgie           

Bulharsko      0 0    

Česko    724 6715 4830 5894 7266 7176  

Dánsko           

Estonsko      1067 1158 987 1217  

Finsko           

Irsko      1375 1565 1740   

Litva         9009 773 

Lotyšsko     552 1383 1758 5343 2767 2407 

Lucembursko  33         

Malta     0      

Maďarsko  74         

Nizozemsko           

Polsko         1459 2894 

Rumunsko        0   

Řecko         1346  

Slovensko   16 6  6 12   443 

Slovinsko    1272 5432  1161 1040 153 68 

Španělsko          25039 

Zdroj: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database>. 
 

Graf 1. 2: Počet registrovaných ekologických farem v EU v letech 1995 – 2002 
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Ekologicky obhospodařovaná půda 

Nejvíce se vytýčenému cíli v EU, 20 % podílu ekologicky obhospodařované půdy, podařilo 

přiblížit Rakousku s 19,4 % ploch (včetně horských luk). V celé Evropě má tento největší 

podíl Lichtenštejnsko 26,87 % a ve světě Falklandské ostrovy 35,68 %. Průměr v EU se 

pohybuje okolo 4,8 % zemědělské půdy a celoevropský průměr včetně Turecka činí pouhých 

1,9 %.  

Dle směrnice o ekologickém zemědělství v roce 2009 hospodařilo v EU přibližně 209 

000 farem (převážně ve Španělsku, Francii, Itálii, Švédsku a Belgii) na ploše 8,2 milionu 

hektarů, což v meziroční komparaci ukazovalo nárůst o 700 000 hektarů, čili 9 %. Rovněž 

došlo k poklesu v Bulharsku, Slovinsku, Velké Británii, Litvě a Nizozemsku.  

Podle Výzkumného ústavu biologického zemědělství FiBL v roce 2009 hospodařilo ve 

světě přibližně 1,8 milionů ekologických zemědělců na ploše 37,2 milionů hektarů. [30] 

 

Trh s biopotravinami 

V roce 2009 vzrostl celkový obrat biopotravin v EU v meziročním srovnání o 5 % a to na 18,4 

mld. €. Největší obrat biotrhu, ve výši 5,8 mld. €, zastupovalo Německo, poté Francie (3,04 

mld. €), Velká Británie (2,07 mld. €) a Itálie (1,5 mld. €). 

Graf 1.3: Podíl produktů nakoupených z ekologické produkce – Německo 2009. 
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V celoevropském měřítku zastupovalo největší podíl biopotravin Dánsko (7,2 %), 

Rakousko (6,0 %), Švýcarsko (4,9 %) a Německo (3,4 %).   

 Větší obrat biopotravin byl v roce 2009 zastoupen z 96 % Evropou a Severní 

Amerikou a podle odhadů Organic Monitor činil 54,9 mld. USD, v roce 2010 dokonce 60 

mld. USD. 

 

Graf 1.4: Obrat biopotravin v Evropě 2009 

 

 
 

Graf 1.5: Obrat biopotravin v Evropě 2009 na jednoho obyvatele 
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Evropský vývoj roku 2010 je obdobný jako rok 2009. Německo si polepšilo o 2 % na 

celkový obrat 5,9 mld. €. Velké Británii naopak obrat klesal na 5,9 % (2,02 mld. €), což není 

tak razantní, jako tomu bylo v minulosti. Dánové výrazně zvýšili výdaje na nákup biopotravin 

a to až na 900 mil. €. Švýcarsko zesílilo celkový obrat o 6,1 %, tedy na 1,19 mld. € a také 

Francie, která byla podle odhadů v roce 2010 druhým největším trhem, zaznamenala více než 

10-ti % nárůst celkového obratu.  

Trh s biopotravinami byl, je a bude v mnoha zemích různý. Výrobky jsou sice na 

vzestupu, ale prozatím nehrají velkou roli, jako tomu je u produktů konvenčního zemědělství. 

Snížení růstu obratu v roce 2009 a 2010 bylo částečně následkem spotřebitelského chování 

ovlivněného hospodářskou krizí. Začátek roku 2011 opět urychlil hospodářský růst a rovněž 

stoupla kvantita zákazníků, pro které je při výběru potravin podstatný regionalismus, rovnost, 

chuť a zdraví. Biopotraviny se tak staly trendem v oblasti stravování. [30] 

 

1.7.1 Koho se trend ekologického zemědělství týká 

 

Hlavní roli pro rozvoj a koncepci ekologického zemědělství v České republice má stát, 

respektive Ministerstvo zemědělství ČR, kde byl založen samostatný obor pro ochranu 

životního prostředí a ekologické zemědělství s pěti specializovanými pracovníky. Nyní je 

programem rozvoje ekologického zemědělství Akční plán do roku 2015, který byl vládou 

schválen v prosinci 2010. Za vyplácení dotací ručí Ministerstvo zemědělství stejně jako jinde 

v EU v rámci Programu rozvoje venkova. Patří zde dotační programy, jako Evropský akční 

plán pro organické potraviny a zemědělství, Akční plán ČR, Program rozvoje venkova 2007 – 

2013 nebo Agroenvironmentální opatření Ekologického zemědělství, díky nimž je umožněn 

rozvoj ekologického zemědělství, zlepšení informovanosti spotřebitelů, zlepšování výrobních 

norem, posílení výzkumu a jiné. Dozor nad vyplácenými dotacemi provádí akreditovaná 

platební agentura SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) jednající jako zprostředkovatel 

peněžní subvence, kterou EU v rámci zajištění Společné zemědělské politiky poskytuje České 

republice z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Pro SZIF od roku 

2010 kontroly vykonává ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský), včetně 

kontrol úředních. Na dodržování právních norem pro ekologické zemědělství v ČR dohlíží tři 

státem prověřené privátní kontrolní a certifikační organizace: KEZ, ABCERT a BIOKONT. 

Medicinální nezávadnost biopotravin, chemické, fyzikální a senzuální nároky na kvalitu, 

úplnost a správnost označení spolu s datem použitelnosti kontroluje Státní zemědělská  
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a potravinářská inspekce. Ministerstvo zemědělství také ustanovilo specializovaný ústav pro 

ekologické zemědělství – Bioinstitut o. p. s. pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj 

krajiny, jež spolupracuje jako partnerská organizace s výzkumným ústavem pro ekologické 

zemědělství FiBL Frick ve Švýcarsku, také s IFOAM EU Group (International Federation of 

Organic Agriculture Movements), SVWO (podpora struktur svazu PRO-BIO  

a biodynamického zemědělství), Avalon Foundation, Přírodovědeckou fakultou Univerzity 

Palackého (Olomouc), Mendelovou lesnickou a zemědělskou univerzitou (Brno), PRO-BIO 

svazem ekologických zemědělců. Výčet organizací v oblasti ekologického zemědělství, 

ochrany přírody a tvorby krajiny, obzvláště na evropské úrovni (Rada EU, Komise EU), je 

obrovský a působí zde i řada jiných. 

            Druhou, stejně podstatnou roli, zastupují spotřebitelé (zákazníci, konzumenti) 

biopotravin včetně potenciálních, kteří jsou nejčastějšími příjemci nových trendů v oblasti 

ekologického zemědělství a biopotravin. Neustále se zvyšující počet lidí a jejich rostoucí 

životní úroveň nutí, v pozitivním slova smyslu, ekologické zemědělce, za pomoci výzkumu 

a techniky, rozšiřovat sortiment zboží, zvyšovat kvalitu a snažit se snižovat ceny. Je důležité 

zákazníky zaujmout, přilákat, aby se více spříznili s firmou či danou oblastí podnikání. 

            Trend se samozřejmě týká samotných ekologických zemědělců a jejich podniků 

(biofarem) včetně zaměstnanců a managementu. Rovněž dodavatelských řetězců, odběratelů, 

jakožto zprostředkovatelských obchodníků a celé společnosti v oblasti ekologie, životního 

prostředí, společenské odpovědnosti i ekonomice. 

 

1.7.2 Jaké má trend ekologického zemědělství dopady 

 

Vývojové trendy ekologického zemědělství mají jednoznačně pozitivní dopad na krajinu, 

životní prostředí a welfare (v překladu ,,blaho“) chovu zvířat. Respektuje přírodní systémy  

a režimy, zachovává a zlepšuje kvalitu půd a vod, snižuje náchylnost půdy k erozi, klade 

důraz na zdraví zvířat a rostlin, zkvalitňuje potraviny a tím zdravotní stav populace, snižuje 

nadprodukci způsobem omezeného užívání intenzifikačních činitelů při zachování příjmové 

úrovně pro zemědělskou produkci, odpovědně využívá přírodních zdrojů (takové statky, které 

člověk odejme z přírody a přetvoří je v jiné produkty), šetří energii a neobnovitelné zdroje, 

udržuje přírodní rámec krajiny a stabilitu osídlení, je vhodné pro hospodaření v chráněných 

oblastech, z dlouhodobého hlediska je ekonomicky výhodnější a v neposlední řadě se snaží 

podporovat biologickou rozmanitost (Úmluva o biologické rozmanitosti – CBD – Convention 

on Biological Diversity, jež patří k nejvýznamnějším mezinárodním dohodám v oblasti 
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životního prostředí). Právě tato pozitiva jsou hlavním přínosem ekologického zemědělství. 

Přibližně 30 let trvající výzkumy amerického výzkumného pracoviště Rodale Institute 

dokazují, že ekologické zemědělství může pomoci čelit klimatickým změnám a může přispět 

k řešení globálního oteplování. Využíváním krycích plodin, kompostováním, střídáním 

pěstovaných rostlin a využíváním recyklace, se snižuje množství oxidu uhličitého 

v atmosféře, který se v půdě ukládá v podobě uhlíku. V roce 2007 další výzkum Výzkumného 

ústavu pro ekologické zemědělství ve Švýcarsku FiBL zjistil, že ekologické zemědělství 

podstatně zvyšuje schopnosti půdy vázat dusík. [25] 

Negativní stránkou ekologického zemědělství a především bioproduktů je fakt, že 

nepoužíváním některých konzervačních látek při výrobě může dojít k rozvoji plísní 

představujících pro člověka riziko. Ekologické zemědělství vykazuje také mnohem vyšší 

vstupní náklady oproti zemědělství konvenčnímu (ruční práce, náročnější zpracování). Dalším 

ohrožením je výskyt konkurence, převážně v podobě konvenčního zemědělství či nekvalitně 

vyrobených produktů, což může mít za následek vyvolání nezájmu ze strany spotřebitele nebo 

ztrátu goodwill. Vytváří-li management firmy propagační reklamu, musí dbát na to, aby 

v jejím kontextu zachoval Etický kodex reklamy. Porušení zákona o regulaci reklamy vede 

k vysokým sankcím. Od jedinců můžeme očekávat podvádění či zneužívání finančních 

prostředků, ale ve své podstatě myšlenka tohoto oboru podnikání nemá záporný charakter,  

a proto v ekologickém zemědělství žádné zásadní negativní dopady neshledávám. 

 

1.7.3 Jak se trend ekologického zemědělství využívá v podnikové praxi a na trhu 

 

V podnikové praxi byla posuzována ziskovost podniků ekologického zemědělství a ukázala,  

že podniky jsou ziskové a u některých výrobků dokonce i bez dotací. Je důležité podporovat 

spolupráci výrobců, zpracovatelů a obchodníků a omezit, dnes velmi masivní, import, aby se 

zajistila stabilita ekologického zemědělství na národní úrovni a byla posílena místní spotřeba. 

Agrární politika je stále z velké části orientovaná na podporu konvenční výroby, a proto ji 

svým způsobem upřednostňuje. Pro rozvoj ekologického zemědělství je zpravidla důležitý stát 

a spolupráce všech přítomných aktérů, kteří se rovněž podílejí na rozvoji trhu a potřebného 

zařízení (burzy, logistika zabývající se fyzickými toky zboží nebo jiných druhů zásob  

a informačními toky od dodavatele k odběrateli, schopnost obsáhnout nároky na zpracování 

atd.) v ekologickém zemědělství.  

Ekologické zemědělství je podporováno i v případě, že neuplatní své výrobky na trhu, 

jelikož se při jeho hospodaření vytváří pozitivní efekty pro přírodní zdroje, krajinu, zvířata  
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a tím i společnost. Redukce různých omezení a nařízení nejen na úrovni Evropské Unie, ale 

také celosvětové, bude, zejména pro fungující a mnohotvárné farmy, příznivá (za 

předpokladu, že přetrvají platby v ekologickém zemědělství na plochu). Základem úspěchu 

ekologických farem, výrobců biopotravin a obchodníků je profesionální vedení, inovace, 

školení, kurzy, informovanost, motivace, snižování nákladů a jiné. [26] 

Ústřední problém na trhu s českými biopotravinami, v minulosti a z části i dnes, je 

nedostačující propagace produktů. Pro další expanzi je zapotřebí politické subvence, růst 

zpracovatelského průmyslu a dostupné informace včetně poradenství (nové vzdělávací kurzy 

v rámci projektu e-Ecofarming, kde výuka probíhá pomocí e-learningu, e-mailů nebo skype-

hovorů). Aby spotřeba narůstala,  je nezbytná výchova spotřebitelů a opatření lepší 

dostupnosti bioproduktů (např. zavedením biopotravin do škol a nemocnic). Druhým 

problémem je vysoká cena biopotravin, která je vyšší o 10 – 100 % oproti běžným 

potravinám. Důvodem je složitější výroba s velkým podílem ruční práce a náročnějšího 

zpracování (např. plevel se ničí ručně, nikoli chemickými postřiky). Z mého pohledu může 

vést ke zvyšování prodeje biopotravin a ke změně chování spotřebitele reklama  

a informovanost. Jak jsem již v úvodu uvedla, tento zemědělský produkční systém umožňuje 

produkovat vysoce kvalitní potraviny a přispívá k lepším životním podmínkám chovaných 

zvířat a ke zvýšení biodiverzity prostředí. Konvenční zemědělství zvířatům upírá byť jen 

minimálně slušný život. Tato chovná zvířata žijí v otřesných podmínkách, bez volných 

výběhů, jsou krmena zbytky ryb, podestýlkami zvířat včetně trusu nebo odpadem z jatek. Při 

produkci takzvaného ,,bílého telecího“ masa jsou novorozená telata odloučena od matek, 

záměrně je u nich podnícena chudokrevnost, nejsou krmena a žijí v úzkých stáních, kde 

nemohou chodit ani se otáčet. Brojleři jsou po desetitisících chováni při slabém světle a umělé 

ventilaci v uzavřených halách, bez podestýlky. Čtvrtina tráví třetinu svého života 

v chronických bolestech vyvolaných poškozením kostí a kloubů. Růstové hormony způsobí, 

že jejich nezralé a slabé kosti neudrží váhu těla a přerůstají do znetvořených podob. Miliardy 

brojlerů jsou poráženy 45 dní po vylíhnutí a nikdy se nedostanou ven. Nosnice jsou, někdy  

i po čtyřech, namačkány do nepřístupných a malých klecí, kde neroztáhnou ani křídla a ty 

agresivnější slabší kusy uklovou. Aby tomu chovatelé zabránili, opalují všem ptákům zobáky 

rozžhavenou čepelí. Pokud se jedná o prasata, jsou to jedna z  nejinteligentnějších  

a nejcitlivějších zvířat, která pojídáme. Březí prasnice jsou chovány, na holém betonu bez 

podestýlky, v úzkých klecích, kde se nemohou otočit, ba ani udělat více než jeden krok 

dopředu či dozadu. Selata jsou matce rychle odejmuta, aby mohla prasnice znovu otěhotnět, 

ale přitom až do porážky nikdy neopustí vepřín. Navíc jsou velmi náchylná k nemocem a mají 
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vysokou úmrtnost nejen při porodu, ale také během růstu. Kontinuita bude výsledkem utrpení 

zvířat, větších ekologických škod a nárůstu srdečních onemocnění a rakovin zažívacího 

traktu. Jako spotřebitelé máme morální povinnost odmítnout metody chovu, které jsou ke 

zvířatům kruté a špatné pro nás. Slova docentky Temple Grandin hovoří jasně: ,,příroda je 

krutá, ale my nemusíme být“. Ekologické zemědělství se snaží chovat ke zvířatům tak, jak by 

sama žila ve volné přírodě. Skot žije celoročně na velkých pastvinách, což mu umožňuje jíst 

pouze to, co je pro něj přirozené. Díky tomu mají ekologičtí zemědělci téměř nulovou 

úmrtnost. Zvířata jsou maximálně otužilá a odolná vůči nemocem.  

 

Pro zvýšení povědomí a informovanosti jsem vytvořila reklamní ukázku, viz příloha č. 

2, která by mohla podpořit prodej bioproduktů, především bio masa. Podotýkám, že tato 

reklamní propaganda není srovnávací reklamou3, která je zákonem pro regulaci reklamy 

zakázána. [31] 

 

1.7.4 Konkrétní příklad využívání trendu ekologického zemědělství v podnikové praxi 

 

Pro konkrétní příklad využívání trendu ekologického zemědělství jsem si vybrala biofarmu 

Sasov, která byla jako farma založena v roce 1991 v areálu Školního statku Střední odborné 

školy v Jihlavě. Poctivou prací a mnohdy s obrovským vypětím z areálu se starými 

technologiemi a zařízením, bez zaměstnanců a v době hospodářského poklesu, vybudovali 

jednu z nejlépe prosperujících ekofarem v ČR. Na začátku chovali pouze koně, postupně 

přidali chov prasat, skotu, ovcí a koz. Většinu nemovitostí areálu a okolních pozemků 

nabývali do pronájmu nebo vlastnictví, když je Školní statek uvolňoval a rušil jednotlivé 

druhy zemědělské výroby. Zároveň se jim podařilo prolomit hranice areálu v souvislosti 

s restitučními nároky a požadavky restituentů. Krok za krokem zvětšovali výměru pronajaté 

zemědělské půdy, která dnes činí přibližně 500 hektarů. Za úspěchy farmy, jak řekl majitel 

pan Josef Sklenář pro časopis Svět potravin, vděčí svým zaměstnancům, pro které je práce na 

farmě víc než jen zaměstnáním. Teprve v roce 1999 byla farma a její produkty certifikována 

jako podnik ekologického zemědělství. Pro ještě větší welfare a zmírnění stresu při dopravě 

na porážku, otevřeli počátkem roku 2010 vlastní bio jatka.  

                                                 
3 Výslovně či nepřímo určuje totožnost konkurenta, nesmí být klamavá, může srovnávat pouze zboží či služby 
stejného účelu nebo potřeby, musí porovnávat jen podstatné, relevantní, representativní a ověřitelné symboly, 
nesmí vyvolat nebezpečí záměny, nesmí uvádět lživá data, nesmí vést k nečestnému zužitkování z dobré pověsti 
srovnávaného a nesmí nabízet zboží či služby jako napodobeninu nebo reprodukci značkového zboží. 
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Na biofarmě se každý rok, v rámci pestrých osevních metod, které jsou jádrem pro 

kvalitu půdy, pěstuje zhruba dvacet různorodých rostlin (brambory, cibule, sója, lupina, 

ječmen, pšenice, hrách, peluška, vikev, pohanka, řepka, technické konopí, světlice barvířská  

a další) nejen pro lidi (spotřebitele), ale také jako krmivo pro zvířata (vlastní míchárna 

krmných směsí). V rostlinných i masných produktech nepoužívají dusitanové solicí směsi ani 

povolená syntetická aditiva (tzv. éčka). Živočišná výroba zahrnuje chov skotu (masné 

plemeno Charollais) bez tržní produkce mléka s přirozenou plemenitbou a prodejem telat na 

zástav, chov prasat s přirozenou plemenitbou, prodejem jatečných prasat a omezeným 

prodejem selat na zástav, chov koní (český teplokrevník) včetně možnosti ustájení 

soukromých koní, výcviky, vyjížďky a hipoterapie, dále chov ovcí a koz. Unikátem je 

rodinový chov prasat, kde jsou prasata chována ve skupině šesti kojících prasnic se svými 

selaty včetně kance, díky čemuž jsou zapuštěny a stihnou dva porody do roka. Tímto mají 

selata zajištěn přísun mateřského mléka po dobu tří měsíců a odpadá stres z odstavu, který 

v konvenčním zemědělství nastává už po měsíci. 

Své výrobky (vepřové a hovězí maso, bio šunka, trvanlivý biouherák, kančí 

biolovečák – biopotravina roku 2010, uzené biomaso, bio bramborové výrobky nesoucí 

značku ,,Regionální produkt Vysočiny“: zmrazené bramborové tolárky, hranolky, bio 

bramborový knedlík – vítěz v kategorii ,,Pochutiny a ostatní potravinářské výrobky“ v soutěži 

Česká biopotravina roku 2008, loupané brambory vakuované, vařené brambory vakuované) 

dodávají do obchodů se zdravou výživou a biopotravinami. Vlastními závozy pravidelně 

zásobují obchody v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Pardubicích, Hradci Králové, 

Olomouci a dalších městech. Umožňují nákupy přímo ze dvora nebo prostřednictvím e-shopu. 

Pořádají ,,dny otevřených vrat“ společně s jezdeckými závody, prohlídky biofarmy pro školy, 

školky a skupin zájemců. Na internetových stránkách najdete seznam prodejců, restaurací  

a jídelen, kterým jsou produkty z biofarmy dodávány. 

Biofarma Sasov spolupracuje s místní střední zemědělskou školou a s vysokou 

zemědělskou školou v Brně a Praze, s Výzkumnými ústavy v Čechách i zahraničí a realizuje 

vzdělávací projekty v kooperaci s Bioinstitutem, o. p. s. Realizovaným výzkumným 

projektem spolu s Výzkumným ústavem v Uhříněvsi se stal návrh nekastrovat selata 

(kanečky). Kastrace je rutinní drastický způsob odstranění pohlavních žláz, které produkují 

pohlavní hormony. Důvodem je vymizení samčího zápachu masa, změna temperamentu 

zvířete a bezpečnější manipulace. Pan Josef Sklenář tvrdí, že je tento zákrok do značné míry 

zbytečný a částečně kanečky nekastrují. Charakteristický kančí pach se v mase takřka 

nevyskytuje nebo pouze v neznatelné míře, protože se už nevykrmuje do velkých hmotností  
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a věku. Na Biofarmě Sasov se také testují různé způsoby zrání masa a porovnává se jeho 

kvalita u venkovních chovů (bioprasat) oproti konvenčním (uzavřeným) chovům. [28] 

Biofarma Sasov však nenabízí, lidmi tolik konzumované, kuřecí maso. Proto jsem do 

konkrétního příkladu využívání trendu v podnikové praxi ještě zahrnula společnost Biopark s. 

r. o., která je nejvýznamnějším českým producentem biokuřecího, biohovězího a biojehněčího 

masa (dlouhodobá strategie – tvorba potravin s vyšší přidanou hodnotou) vlastněným českými 

zemědělci. Biopark je obchodní a zpracovatelská firma opatřující pro ekologické zemědělce 

společný odbyt a finalitu zemědělských bio produktů. Dnes patří k největším dodavatelům 

českých biopotravin do prodejen zdravé výživy i obchodních řetězců v ČR a na Slovensku. 

[32]      

V rámci dlouhodobého záměru činnosti k dosažení lepší finanční a lokální dostupnosti 

biopotravin, je společnost Biopark zařazena do projektu „Biopotraviny pro všechny“. Do 

programu zdravého bio kuřecího je zapojeno dvacet českých ekologických farem převážně  

z podhorských oblastí.  

Obecně platí, že největším přínosem biopotravin, tentokrát bio kuřecího, je zdraví 

konzumentů (špatné životní podmínky kuřat se odráží na kvalitě jejich masa, kde je 

nejdůležitější jeho nutriční hodnota). Konkrétně děti konzumují více potravin, ve srovnání na 

kilogram lidské váhy, než dospělí a jsou tedy mnohem choulostivější na jejich nepříznivé 

účinky (vliv na vývoj orgánů, imunitního a nervového systému). Konvenční, běžné potraviny 

s sebou přinášejí řadu civilizačních i genetických onemocnění. Pozůstatky škodlivých látek  

v běžných potravinách představují význačná zdravotní rizika, zahrnují především mužskou 

impotenci, různé druhy alergií díky geneticky upravovaným potravinám, následkem 

klonování poškození imunitního systému, nákazu salmonelou, poruchy nervového systému, 

autismus, nesoustředěnost, civilizační choroby (ateroskleróza, infarkt, mozková příhoda, 

vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka, syndrom vyhoření, revmatická onemocnění, předčasné 

porody a potraty, vrozené vývojové vady, deprese, Alzheimer, únavový syndrom, zácpa)  

a v těch nejhorších případech rakovinu.  

Druhým negativem, jež s sebou konvenční chov kuřat (brojlerů) nese, jsou špatné 

životní podmínky, které se navíc odráží na kvalitě masa. V roce 1993 Farm Animal Welfare 

Council společně s britskou vládou uznali koncept Pěti práv pohody zvířat: 

• právo netrpět žízní a hladem (krmná dávka, bez růstových hormonů a jiných 

chemických látek, musí zvíře uspokojit tak, aby o potravu nemuselo soupeřit, musí mít 

neustálý přístup k čisté vodě),  
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• právo netrpět bolestí (ochrana před poraněním a okolnostmi, jež by mohly způsobit 

bolest či zdravotní problémy, včetně veterinární péče), 

• právo netrpět strachem a stresem (při přehánění, nakládání a vykládání), 

• právo projevit přirozené chování (možnost protřepat křídla, snášení v oddělených 

hnízdech, popelit se a hrabat), 

• právo na odpočinek (čisté, suché a pohodlné místo včetně úkrytu). 

 

Žádné z těchto Pěti práv konvenční zemědělství nesplňuje.  

 

1.7.5 Přínosy a rizika trendu ekologického zemědělství 

 

1.7.5.1 Pro zaměstnance  

 

Zvýšenou poptávkou spotřebitelů roste produkce a pro kvalitní produkci potřebuje  

i ekologické zemědělství náležitě kvalifikované zaměstnance. Zaměstnanci podniků 

ekologického zemědělství, ať už se jedná o chov zvířat, pěstování plodin nebo výrobu 

bioproduktů, by měli uctívat jisté morální hodnoty. Také z tohoto důvodu se lidé 

k ekologickému zemědělství vracejí. Mimo jiné musí být velmi dobře vyškoleni a poučeni  

o cílech ekologického sektoru, oplývat schopnostmi, znalostmi a neustále se zdokonalovat, 

což vyžaduje Nařízení EU a je jedna z podmínek k užívání loga EU pro ekologického 

zemědělství. 

Jejich zdraví není ohroženo chemickými látkami, které se používají v zemědělství 

konvenčním. Díky inovacím mohou pracovat s novými technikami a zařízením, jež by mělo 

práci ulehčovat. Přesto si dovolím tvrdit, že práce v jakémkoliv zemědělství je tvrdá a těžká, 

obzvláště u ekologického zemědělství, které vyžaduje velký podíl ruční práce a náročnější 

zpracování (např. plevel se ničí ručně, nikoli chemickými postřiky). Pro mnohé však tato 

práce přináší mnohem více – morální uspokojení.  

 

1.7.5.2 Pro firmy 

 

V posledních letech se poptávka po biopotravinách zvýšila a s ní i počet jejich výrobců 

(včetně českých), kteří využili možnosti podnikání v tomto oboru. Pomocí výzkumů a inovací 

mohou svou podnikatelskou činnost dále rozvíjet a vylepšovat. Značným přínosem pro 
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ekologické farmáře jsou podpory ve formě dotací a rovněž možnost expandovat do zahraničí. 

Díky dobrému image, péče o životní prostředí a přírodu, vznikají nové možnosti pro 

podnikání v agroturistice, ekoagroturistice, pořádání dnů otevřených dveří a zřizování 

ukázkových farem. Kromě toho může tento trend přinést prospěch podnikatelům pracujících 

v pohostinství, ubytovacích službách, marketingu či turismu. 

Ohrožením je výskyt konkurence, převážně v podobě konvenčního zemědělství či 

nekvalitně vyrobených produktů, což může mít za následek vyvolání nezájmu ze strany 

spotřebitele nebo ztrátu goodwill. Vytváří-li management firmy propagační reklamu, musí 

dbát na to, aby v jejím kontextu zachoval Etický kodex reklamy. Porušení zákona o regulaci 

reklamy vede k vysokým sankcím. 

 

1.7.5.3 Pro dodavatele 

 

Dodavatelský řetězec v odvětví ekologického zemědělství je vysoce specializovaný. 

Ekologičtí farmáři aspirují o větší začlenění venkovských komunit do dodavatelského řetězce 

biopotravin prostřednictvím různorodých forem prodeje (prodej ze dvora, obchůdky na 

farmách, zemědělské a farmářské trhy, on-line nákup přes internet či eko bedýnky4 systémem 

dodávky do domu nebo na odběrové místo), nových marketingových příležitostí nebo 

upřednostňování dopravy s kratší vzdáleností přepravy na trh. 

Pro dodavatele bio produktů jsou rizikem jejich konkurenti a právě často to jsou 

samotní zemědělci, kteří si své produkty sami vyrábějí a prodávají. 

 

1.7.5.4 Pro zákazníky 

 

Pro zákazníky představuje trend ekologického zemědělství v prvé řadě možnost volby. Je 

pouze na nás, spotřebitelích, zda-li ho podpoříme či nikoliv. Jak již bylo výše zmíněno 

ekologické zemědělství nepoužívá geneticky modifikované organismy, umělá hnojiva, 

chemické látky, masokostní moučku, růstové hormony ani antibiotika, která přecházejí do 

masa a mléka a následně do organismu těch, kteří tyto potraviny konzumují. Proto jsou 

biopotraviny přirozeně zdravější, nutričně bohatší, mají lepší chuť, podporují zdravý životní 

styl a především jsou zástupci morálních hodnot (způsob zacházení se zvířaty, s přírodou  

                                                 
4 Bedýnky jsou jednou z nejkratších cest kvalitních potravin od zemědělce (může a nemusí být ekologický) do 
vaší kuchyně. Bedýnka nebo taška obsahuje různé druhy čerstvé sezónní zeleniny, ke které se obvykle přidávají  
i mléčné výrobky, maso,  med, víno nebo pečivo. Hlavními znaky jsou lokálnost, sezónnost, vysoká kvalita, 
přiměřená cena, rozmanitost a pravidelnost. Zdroj: <http://www.bedynky.cz/>. 
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a životním prostředím).  

Negativní stránkou ekologického zemědělství a především bioproduktů je fakt, že 

nepoužíváním některých konzervačních látek při výrobě může dojít k rozvoji plísní 

představující pro člověka riziko. 

 

1.7.5.5 Pro společnost a ekologii 

 

Vývojové trendy ekologického zemědělství mají výslovně pozitivní dopad na krajinu, životní 

prostředí, welfare hospodářských zvířat a tudíž i ekologii a celou společnost. Snaží se 

pracovat v souladu s přírodou, respektovat její systémy a režimy. Ekologické zemědělství 

zachovává a zlepšuje kvalitu půd a vod, snižuje náchylnost půdy k erozi, klade důraz na 

zdraví zvířat a rostlin, chrání biodiverzitu pro budoucí generace, zkvalitňuje potraviny a tím 

zdravotní stav populace, šetří energii a neobnovitelné zdroje, udržuje přírodní rámec krajiny  

a stabilitu osídlení, je vhodné pro hospodaření v chráněných oblastech, vytváří atraktivnější 

krajinu díky vysazování křovinných pásů a zakládání luk, z dlouhodobého hlediska je 

ekonomicky výhodnější a v neposlední řadě se snaží podporovat biologickou rozmanitost.  

Obecnou zákonitostí je biologický koloběh: zdravá půda ⇒ zdravé rostliny ⇒ zdravá 

zvířata ⇒ zdravé potraviny ⇒ zdraví lidé ⇒ nenarušená krajina. Od jedinců můžeme očekávat 

porušení zákona, podvádění, zneužívání finančních prostředků apod., ale ve své podstatě tato 

myšlenka nemá negativní charakter, a proto v ekologickém zemědělství žádné negativní 

dopady neshledávám. 

 

1.7.5.6 Pro ekonomii 

 

Ekologické zemědělství vytváří pevný vztah mezi venkovskými a městskými oblastmi nejen  

v Evropské Unii, ale snaží se rovněž z globálního měřítka. Pro členy těchto komunit je tato 

oblast hospodaření vysoce finančně i sociálně prospěšná. 
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2  Ekonomické zhodnocení firmy zabývající se ekologickou rostlinnou  

    a živočišnou výrobou 

 

2.1 Základní údaje 

 

Obchodní firma:   AGROMIKŠ a. s.  

Sídlo společnosti:   Komenského 245, Příbor, okres Nový Jičín. 

Právní forma:    akciová společnost. 

Základní kapitál:   94 521 tis. Kč.  

Datum vzniku:   7. května 1996. 

Identifikační číslo:   253 50 124. 

Předmět podnikání:  ekologické zemědělství včetně prodeje nezpracovaných 

zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího 

prodeje. 

2.2 Vlastní ocenění společnosti AGROMIKŠ a. s. 

 

K určení hodnoty majetku podniku AGROMIKŠ a. s.  byly užity následující podklady: 

• auditované účetní závěrky podniku AGROMIKŠ a. s.  za kalendářní roky 2008 – 

2010, 

• předběžná účetní závěrka podniku AGROMIKŠ a. s. za kalendářní rok 2010, 

• rozdělení pohledávek podle časové struktury do splatnosti,  

• soupis dlouhodobého hmotného majetku a drobného majetku. 

 

Z účetních závěrek za kalendářní roky 2008 až 2010 jsem zjistila, že společnost 

v těchto letech dosahovala kladného čistého zisku. Dle informací společnosti, je zisk 

očekáván i v příštím roce.  

Ocenění společnosti jsem prováděla na základě substanční metody. Cílem tohoto 

ocenění je nalézt odpověď na zdánlivě elementární otázku, kolik by stálo znovuvybudování 

podniku. 
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2.3 Majetkové ocenění společnosti AGROMIKŠ a. s.  

 

Pro určení aktuální tržní hodnoty majetku jsem vycházela především z propůjčených údajů 

ekonomické evidence podniku AGROMIKŠ a. s.   

Jednotlivé druhy obchodního majetku a závazků podniku AGROMIKŠ a. s. jsem 

ocenila ve struktuře podle rozvahové evidence ke dni 31. 12. 2010. Při ocenění dílčích skupin 

majetku jsem využila paušálních srážek a přirážek k účetnímu ocenění.  

 

2.3.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Tržní hodnota pozemků je několikanásobně vyšší než hodnota účetní, která je ve výši 

pořizovací ceny. Tyto pozemky jsem ocenila, s ohledem k zásadě opatrnosti, paušálně 

v úrovni dvounásobku účetní ceny. Důvodem je stále se zvyšující hodnota nemovitostí na trhu 

nemovitostí.5 Také tržní hodnota staveb je vyšší než odpovídá zůstatkové ceně vedené 

v účetnictví a proto jsem jejich tržní cenu navýšila o 10 % vzhledem k účetní zůstatkové ceně. 

I přes fakt, že strojové zařízení společnosti prošlo v posledních letech modernizací, společnost 

stále vlastní a aktivně používá stroje, které jsou již zcela nebo téměř zcela, odepsané. Účetní 

hodnota těchto plně odepsaných strojů je nulová, ale tržní hodnota je kladná. Po zohlednění 

struktury strojového zařízení společnosti a zahrnutí také drobného majetku do této položky 

jsem tržní hodnotu zvýšila o jednu čtvrtinu ve srovnání s účetní zůstatkovou cenou. V rámci 

dlouhodobého hmotného majetku společnost vykazuje dojnice, které jsou oceňovány ve 

vlastních nákladech (při vlastním odchovu) popřípadě v pořizovací ceně (při nákupu),  

a následně odepisovány 3 roky. Na konci roku je posuzován stav a využitelnost dojnic a je 

zvažována případná opravná položka. U jiného dlouhodobého majetku jsem neshledala 

argumenty k jeho přecenění.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 Investoři vnímají Českou republiku jako investiční trh s nižším rizikem, jež je přijatelný k rozšíření jejich 
portfolia. Důkazem toho je fakt, že během prvních třech čtvrtletí roku 2011 byly realizovány investice v celkové 
hodnotě 1,78 milionů EUR, což představuje 183 % nárůst oproti celému roku. Největší podíl na celkovém 
objemu investic dosáhly investice do maloobchodních nemovitostí (46%), následovaly investice do 
kancelářských prostor (26%) a průmyslových nemovitostí (15%). Zdroj: <http://www.czechinvest.org/trh-
nemovitosti>. 
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2.3.2 Dlouhodobý finanční majetek 

 

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí majetkové účasti a podíly. Cenné papíry  

a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. K datu pořízení cenných papírů  

a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek společností klasifikován dle 

povahy jako podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem nebo dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry  

a podíly. Podíly ve společnostech s majetkovou účastí > 20 %, jejichž finanční toky  

a provozní procesy může společnost řídit s cílem získat přínosy z jejich činnosti, jsou 

klasifikovány jako podíly v ovládaných a řízených osobách. I přes vysokou bonitu jsem tyto 

z opatrnostního hlediska ocenila ve výši 90 %. 

 

2.3.3 Zásoby 

 

Materiál (především osiva, hnojiva, ochranné prostředky, oleje, pohonné hmoty) je hůře 

prodejný, a proto jsem jeho tržní hodnotu stanovila ve výši 65 % jeho účetní hodnoty. Totéž 

se týká nedokončené výroby, kterou jsem vzhledem k specifičnosti a komplikované 

prodejnosti ocenila ve výši 75 % účetní hodnoty. Výrobky jsem shledala dobře prodejnými, 

ale z opatrnostního důvodu jsem jejich hodnotu ponížila o 5 %. V rámci zásob společnost 

vykazuje tzv. mladá zvířata (telata, býci, chovné jalovice a vysokobřezí jalovice). Zvířata jsou 

oceňována ve vlastních nákladech (při vlastním odchovu) eventuálně v pořizovací ceně (při 

nákupu). Na konci roku je posuzována prodejní cena jednotlivých zvířat a je zvažována 

případná opravná položka.  

 

2.3.4 Krátkodobé pohledávky 

 

Společnost tvoří k pohledávkám po lhůtě splatnosti opravné položky a není tudíž důvod jejich 

hodnotu radikálně snižovat. Ocenění jsem tedy provedla v úrovni 85 % účetní hodnoty 

pohledávek, vzhledem k riziku, že část pohledávek, které jsou nyní do splatnosti, se může stát 

hůře vymahatelnými.  

 

2.3.5 Krátkodobý finanční majetek 

 

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v pokladnách a na bankovních účtech.  
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Postup stanovení čistého obchodního majetku společnosti substanční metodou při použití výše 

popsaných koeficientů je uveden v následující tabulce.  

Výše uvedeným postupem jsem dospěla k závěru, že k 31. prosinci 2010 činí tržní 

hodnota společnosti 164 472 650 Kč. 

 

 Účetní hodnota  
ke dni  

31. 12. 2010 

 
Koeficient 

Stanovená tržní 
hodnota ke dni 

31. 12. 2010 
Dlouhodobý majetek 120 269 000  154 117 350 
Dlouhodobý hmotný 

majetek 

110 957 000  145 736 550 

Pozemky 27 037 000 2,00 54 074 000 
Stavby 73 773 000 1,10 81 150 300 
Samostatné movité  
a soubory movitých věcí 

1 461 000 1,25 1 826 250 

Základní stádo a tažná 
zvířata 

8 686 000 1,00 8 686 000 

Dlouhodobý finanční 

majetek 

9 312 000  8 380 800 

Podíly v ovládaných  
a řízených osobách 

9 307 000 0,90 8 376 300 

Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 

5 000 0,90 4 500 

Oběžná aktiva 64 450 000  58 125 300 
Zásoby 36 377 000  32 485 800 
Materiál 3 646 000 0,65 2 369 900 
Nedokončená výroba  
a polotovary 

7 279 000 0,75 5 459 250 

Výrobky 15 907 000 0,95 15 111 650 
Zvířata 9 545 000 1,00 9 545 000 
Krátkodobé pohledávky 17 850 000  15 416 500 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 

16 090 000 0,85 13 676 500 

Stát – daňové pohledávky 1 560 000 1,00 1 560 000 
Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 

200 000 0,90 180 000 

Krátkodobý finanční 

majetek 

10 223 000  10 223 000 

Peníze 27 000 1,00 27 000 
Účty v bankách 10 196 000 1,00 10 196 000 
Časové rozlišení 1 600 000  1 600 000 
Náklady příštích období 669 000 1,00 669 000 
Příjmy příštích období 931 000 1,00 931 000 
Aktiva celkem 186 319 000  213 842 650 
Cizí zdroje celkem 49 370 000  49 370 000 
Čistý obchodní majetek 136 949 000  164 472 650 
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3  Produkty ekologického zemědělství a jejich využití pro sportovce 

Profesionální, amatérští sportovci nebo lidé, kteří jen kondičně cvičí, musí do svého tréninku 

zahrnout správný stravovací systém. Pokud chceme zvýšit výkonnost a zlepšit zdraví, je 

důležité naučit se něco o svém těle. Často jsme zmateni v džungli potravinových doplňků, 

preparátů zvyšujících výkonnost, nárůst svalové hmoty apod. A přitom stačí konzumovat 

vhodné potraviny ve správném množství a čase. 

Měli bychom mít vždy na paměti, že výživa je nedílnou součástí každé sportovní 

aktivity a je důležité, jaké potraviny si pro to vybereme. Proto jsem zvolila ty, které byly 

vypěstovány nebo chovány v ekologickém zemědělství, poněvadž přinášejí vysokou kvalitu. 

V posledních letech se poptávka po biopotravinách zvýšila a s ní i počet jejich výrobců 

(včetně českých), kteří využili možnosti podnikání v tomto oboru. Sortiment českých 

biopotravin je poměrně široký a zahrnuje především mléko a mléčné výrobky (jogurty, sýry, 

tvaroh apod.), pečivo, čaje, koření, mouku, těstoviny, dětskou výživu, vejce, vepřové, hovězí 

a kuřecí maso, ovoce, zeleninu, sušené ovoce, víno atd. Proto je pro spotřebitele velice 

jednoduché, si svého výrobce nebo prodejce biopotravin vyhledat nebo nakupovat 

v biokoutcích supermarketů. 

Obecně platí, že největším přínosem biopotravin, ať už pro amatérské či profesionální 

sportovce, je zdraví konzumentů. Konkrétně aktivní děti konzumují více potravin, ve srovnání 

na kilogram lidské váhy, než dospělí a jsou tedy mnohem choulostivější na jejich nepříznivé 

účinky (vliv na vývoj orgánů, imunitního a nervového systému). Konvenční, běžné potraviny 

s sebou přinášejí řadu civilizačních i genetických onemocnění. Pozůstatky škodlivých látek v 

běžných potravinách představují význačná zdravotní rizika, zahrnují především mužskou 

impotenci, různé druhy alergií díky geneticky upravovaným potravinám, následkem 

klonování poškození imunitního systému, nákazu salmonelou, poruchy nervového systému, 

autismus, nesoustředěnost, civilizační choroby (ateroskleróza, infarkt, mozková příhoda, 

vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka, syndrom vyhoření, revmatická onemocnění, předčasné 

porody a potraty, vrozené vývojové vady, deprese, Alzheimer, únavový syndrom, zácpa)  

a v těch nejhorších případech rakovinu. Je velice důležité vybírat si dobré, zdravé a nutričně 

bohaté potraviny, protože ty tvoří základ zdravého těla. [2, Campbell] 
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3.1 Výživa a sport 

 

Jedním z klíčů úspěšné sportovní výživy je konzumace rozmanité a nutričně bohaté stravy, 

která je postavena na pěti základních potravinových kategorií – zelenina, ovoce, obiloviny, 

bílkoviny a mléčné výrobky a která je seřazena do potravinové pyramidy. Ta by měla 

obsahovat zhruba 1800 kcal (7500 kJ) energie (minimální množství energie pro majoritu 

sportovců nebo pro lidi, kteří chtějí zredukovat svůj tělesný tuk). Potravinová pyramida 

zahrnuje určité kvantum potravin. 

Zelenina organismu dodává důležité sacharidy (mimo to vitamin C, A, minerály, 

hořčík, draslík a jiné) a proto představuje podstatu sportovní výživy. Má o něco vyšší nutriční 

hodnotu a nižší obsah cukru než ovoce. Doporučená dávka je 400 g zeleniny na jeden den, 

více je pouze k užitku. Zelenina by se měla konzumovat v syrovém stavu, stejně jako ovoce, 

protože převařováním ztrácí všechny živiny a také ohříváním v mikrovlnné troubě jsou 

veškeré nutriční hodnoty zničeny.6 Tmavší a barevnější druhy zeleniny jsou nutričně bohatší 

než světlé a méně barevné. 

Ovoce slouží jako doplněk sacharidů a proto je také důležitou součástí sportovní 

výživy. Obsahuje vlákninu, draslík, mnoho vitaminů a živin důležitých pro zlepšení zdraví, 

regeneraci po cvičení, snížení rizika rakoviny a vysokého krevního tlaku a zvýšení imunity. 

Potravinová pyramida radí jíst 250 – 350 g ovoce denně nebo analogické množství 

stoprocentního džusu. Doporučuji ovoce snídat, svačit, čímž zvýšíte prevenci řady 

onemocnění. Do jídelníčku je důležité zařadit citrusové plody (obsahují provitamin A, vitamin 

C, D, E, B, vlákninu, sacharidy, vápník, draslík, fosfor, hořčík, železo a zinek), banány 

(nízkotučná potravina s vysokým obsahem vlákniny a draslíku), jablka (zdroj vlákniny, 

vitaminů, snižují krevní tlak, čistí střeva, stabilizují hladinu cukru v krvi, posilují imunitní 

systém a srdce), ananas (odvodňuje, ulevuje slinivce břišní, pomáhá rozpouštět krevní 

                                                 
6 V roce 1991Komisař EU, Karl van Miert, pro Spotřebitelskou Politiku v Bruselu varoval před používáním 
mikrovlnných trub. Mikrovlnné trouby byly vyvinuty za 2. světové války na Humboldtské Universitě v Berlíně. 
Účelem bylo kdekoliv poskytovat teplou stravu vojákům. Výzkumy ukázaly, že tento způsob přípravy jídel, 
ozářené v mikrovlnné troubě, vážně ohrožuje zdraví člověka. Výroba a používání mikrovlnných trub bylo na 
celém území Německa následně zakázáno. Totéž se po studiích uzákonilo i v Sovětském Svazu. Koncem 80. let 
byly provedeny nové studie ve Švýcarsku a ty potvrdily veliká rizika způsobená mikrvlnnými troubami (ztráta 
nutriční hodnoty potraviny tzv. mrtvé jídlo, přímé radiační poškození, trouby umístěné v oblasti prsou jsou 
nebezpečné pro oči, genitálie a srdce, zářením jsme postiženi i když trouba není zapnutá, způsobují rakovinu). 
Zdroj: <http://janoch.borec.cz/clanky/mikrovlnka.html>. 

Provedla jsem testování implikace na sukulentech. Patnáct sukulentů jsem zasadila do hlíny předem 
ohřáté v mikrovlnné troubě a dalších patnáct do hlíny, která neprošla mikrovlnnou troubou. Ani jeden sukulent 
z ohřáté hlíny nepřežil, ostatních patnáct ano. 
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sraženiny), kiwi (vysoký obsah vitaminu C, E, draslík), jahody (vitamin C, A, B, E, draslík, 

zinek, hořčík, síra, vápník, bór, fluór, kobalt, molybden), maliny (nejsilnější antioxidant)  

a ostružiny (vitamin C, draslík, hořčík, železo, vláknina, kyselina listová, jablečná, vinná  

a citronová kyselina, sacharidy). Každé ovoce v přiměřené míře, stejně jako zelenina, našemu 

tělu prospívá a pomáhá. Pro kterýkoli organismus je nejvíce to, co můžeme dostat z čisté 

přírody. 

Denní dávka obilovin (z toho více než polovina celozrnných) činí 175 g. Celozrnné 

pečivo, především pak celozrnný černý chléb, cereálie a jiné obiloviny jsou jádrem ideální 

zdravé výživy, zejména pak u sportovců. Musím však podotknout, že obiloviny, které jsou 

zpracovány průmyslově, nejsou dobrým, spíše špatným, zdrojem vlákniny, sacharidů  

a vitaminů, oproti výrobkům z ekologického zemědělství. V běžných potravinách téměř 

nenajdete nerafinované suroviny, které obsahují několikanásobně větší množství vlákniny. 

Rafinací jsou odstraněny obalové vrstvy u obilnin a zrnin a např. mouka je vyrobena pouze ze 

škrobnaté části zrna. Je to žádoucí z hlediska dosažení specifické chuti a barvy, ale potřebná 

vláknina, vitaminy a minerální látky jsou rafinací ztraceny. Výrobci biopotravin dbají na tuto 

podstatu a nabízejí produkty obou typů. Vláknina je důležitou složkou naší stravy, protože 

pomáhá udržovat zdravý zažívací trakt. Potraviny s vyšším obsahem vlákniny, zůstávají 

v žaludku déle a tím dochází k pomalejšímu trávení a uvolňování glukózy do krve než  

u sacharidových potravin bez vlákniny. Strava s přirozeným obsahem vlákniny dokáže 

vyvolat pocit plnosti, je nutričně bohatší a umožňuje udržovat vyšší hladinu krevního cukru, 

čímž předchází prudkým vzestupům inzulinu. Znalí sportovci toho využívají, aby takticky 

rozhodli, kdy potřebují hladinu inzulinu zvýšit a kdy ne.  

Pro sportovce je optimální bílkoviny konzumovat dvakrát až třikrát denně v malých 

dávkách (30 gramů masa se rovná jednomu vejci nebo 15-ti gramům ořechů). Konzumace 

bílkovin v živočišné podobě by měla být zcela organická. Drůbež z konvenčních chovů 

(antibiotika, barviva a růstové hormony v EU zakázány, přesto v jiných exportních zemích 

jako Čína, se stále přidávají do krmných směsí) je naprosto nepřijatelná. Budou-li dvě jídla 

denně obsahovat ¼ potraviny bohaté na bílkoviny (ryby, skot, drůbež, vejce, luštěniny, fazole, 

ořechy, tofu, lněné semínko), organismus dostane dostačující kvantum aminokyselin nutných 

pro tvorbu a regeneraci svalové hmoty a ostatních tkání. Případné nebezpečí anémie 

(chudokrevnost v důsledku nedostatku železa) zmírníme zvýšenou konzumací tmavého masa. 

Avšak nadměrné množství bílkovin se ve svalech neukládá ve formě svalové hmoty, nýbrž 

tuku. [3, Clark; 6, Chernus a Skolnik] 
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Nancy Clark tvrdí, že bychom měli konzumovat až 700 ml nízkotučného mléka nebo 

jogurtu. Mléčné výrobky jsou, také jako zdroj bílkovin, uváděny v Potravinové pyramidě, 

kterou každých pět let upravuje vláda Spojených států amerických.7 Stejně tak většina lidí 

věří, že jsou mléčné výrobky dobré pro jejich zdraví. Mlékárenské firmy nás svou propagací  

a úspěšnými reklamními kampaněmi uvádějí v omyl. Už pouze fakt, že jakýkoli živý tvor, 

savec, pije mléko jako mládě prvních pár měsíců až rok od narození. Žádný živočišný druh  

v přirozených podmínkách po odstavení mléko nepije. Kravské mléko neobsahuje dostačující 

množství vlákniny, železa, vitaminů ani kyseliny linoleové (snížené množství může vést 

k onemocněním nervového systému např. roztroušené sklerózy), aby pokrylo výživové 

nároky dospělých a dětí. Mlékárenský průmysl uměle do mléka přidává vitamin D, jak tvrdí, 

má předcházet křivici (deformace kostí). Tělo si tento vitamin, ve skutečnosti hormon, dokáže 

vyrobit samo vystavováním kůže slunci (stačí hodina denně). Ostatní živiny získáme snadněji 

z rostlinných zdrojů. Ani nízkotučné mléčné výrobky nemohou být součástí stravy, jež buduje 

zdraví. Odstraněním tuku se sice zvýší zastoupení bílkovin, ale s ním také laktózy (mléčný 

cukr), která má na svědomí řadu zdravotních problémů (potravinové alergie, laktózová 

intolerance – musí být z potravy vyloučena). A také o vápník se nemusíme obávat, protože 

jeho množství přítomné v potravě má nepatrný účinek na množství, které se do těla vstřebá. 

Střeva z potravy vstřebají dostatečné množství vápníku, které je nezbytné k pokrytí tělesných 

potřeb. Účinnost jeho vstřebávání se zvyšuje, když konzumujeme stravu s malým obsahem 

vápníku a naopak při stravě s vysokým obsahem vápníku se vstřebává méně [7]. Vápník 

získáme nejlépe z rostlinných zdrojů jako sojové boby, brokolice, květák, kapusta, listy 

z kedlubny, špenát, čerstvé červené zelí, fazole, hrách, nať petržele, pažitka, brambory, 

lískové a vlašské ořechy, arašídy, mandle, mák, ovesné vločky, některé druhy ovoce, 

sezamová a slunečnicová semínka. Z živočišných zdrojů zastupují největší obsah vápníku 

sardinky (354 mg/ 100 g) a vejce (187 mg/ 100 g) [35]. Proto zahrnete-li do svého zdravého 

jídelníčku mléčné výrobky, jeho výživová kvalita se mnohonásobně zhorší. 

Aby se tělo sportovce cítilo zdravě a bylo mnohem výkonnější, musí jíst rozmanitou  

a nutričně bohatou stravu, stravovat se pravidelně každé dvě hodiny v malých dávkách, 

nepřejídat se (jíst jen když má hlad a přestat jíst, když se cítí sytý) a každé sousto minimálně 

dvacetkrát žvýkat, studie uvádí až čtyřicetkrát (žvýkání usnadňuje a urychluje trávení). 

 

                                                 
7 Zdroj: podle Ministerstva zemědělství USA (USDA), www.mypyramid.gov. 
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Pro sportovce a aktivně žijící lidi je velmi důležitý rovnovážný příjem sacharidů, proteinů, 

tuků, minerálních látek, vitaminů a suplementů. 

 

3.1.1 Sacharidy 

 

Sacharidy též glycidy jsou organické sloučeniny, které patří do skupiny polyhydroxyderivátů 

karbonylových sloučenin. Živé organismy jsou závislé na jejich příjmu v potravě. Pro 

sportovce představují důležité funkce, jako zdroj energie, zásobní látky, stavební materiál 

nebo jako složka některých složitějších látek (nukleové kyseliny DNA a RNA, hormony8). 

Sacharidy rovněž poskytují živiny a vlákninu, přispívají k zajištění pocitu sytosti  

a zaručují požitek z jídla. 

Jsou životně důležité pro optimální výkon u všech typů sportovců. Všechny sacharidy 

jsou při trávení štěpeny a vstřebávány do krve jako glukóza. Té část zůstane v krvi v podobě 

krevní glukózy (krevní cukr), část je uložena v játrech, část plní energií mozek a jiné orgány  

a část putuje do svalů, kde se uloží. Uložená glukóza se nazývá glykogen. Při sportovním 

výkonu potřebujeme energii pro svalovou kontrakci (stah) a díky specifickým enzymům se 

glykogen rozloží opět na jednotlivé molekuly glukózy. Je důležité doplňovat sacharidy i po 

tréninku, protože nejenže ukládají zásoby energie, ale také podporují imunitní systém  

a předcházejí svalovému poškození. 

 

3.1.2 Proteiny  

 

Proteiny (bílkoviny) jsou vysokomolekulární přírodní látky složené z aminokyselin. Patří 

mezi biopolymery (látky, které vznikly v organismu kondenzací z více stejných či rozličných 

nízkomolekulárních látek, jedná se o proteiny, nukleové kyseliny a polysacharidy) a jsou 

podstatou všech živých organismů, proto v nich plní různé funkce: 

• stavební materiál (kolagen9, elastin10, keratin11), 

• přenosní a skladovací funkce (hemoglobin12, transferin13), 

 

 
                                                 
8 Produkty žláz s vnitřní sekrecí či tkání, která tvoří hormony a jsou vylučovány do krevního oběhu. 
9 Základní stavební hmota pojivových tkání. 
10 Základní složka některých typů vaziva. 
11 Základní složka vlasů, chlupů a nehtů. 
12 Transport kyslíku z plic do tkání a odstraňování oxidu uhličitého z tkání do plic. 
13 Látková přeměna železa. 
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• zajišťující pohyb (aktin14, myosin15), 

• řídící a regulační funkce (enzymy16, hormony17), 

• ochranné a obranné funkce (imunoglobulin18, fibrin19, fibrinogen20). 

Bílkoviny živočišného původu jsou hodnotnější a lépe využitelné než bílkoviny 

z rostlinných zdrojů. Pokud je sportovec vegetarián, musí přijímat různé druhy rostlinných 

bílkovin (obilniny, luštěniny, mléčné výrobky, semena, ořechy apod.), aby mu kombinace 

neplnohodnotných (např. fazole mají nízký obsah methioninu21) dokázala poskytnout všechny 

esenciální aminokyseliny, ze kterých pak tělo dokáže, dle potřeby, vytvořit bílkoviny. 

Doporučená denní dávka, pro osobu starší 18 – ti let, je pouhých 0,8 gramu na kilogram 

hmotnosti. Pro děti ve věku od 4 do 13 let 0,95 g/ kg hmotnosti a pro věk v rozmezí 14 – 18 

let 0,85 g/ kg hmotnosti. Sportovci samozřejmě potřebují více a to 1,2 – 1,8 gramy bílkovin 

na kilogram tělesné hmotnosti. Organizace pro výživu a zemědělství (FAO – Food and 

Agriculture Organization) a Světová zdravotnická organizace (WHO – World Health 

Organization) stanovily míru proteinové stravitelnosti korigované aminokyselinové skóre 

(PDCAAS – Protein Digestibility – Corrected Amino Acid Score). Ta bere v potaz 

stravitelnost a to, jak daná potravina dokáže tělo zásobovat všemi devíti esenciálními 

aminokyselinami. Nejvýše hodnotí proteiny z kravského mléka, vejce, hovězího masa, sóji  

a ryb. 

 

3.1.3 Tuky 

 

Tuky jsou estery (organické sloučeniny, deriváty funkčních karboxylových kyselin, mnoho 

z nich se vyskytuje v přírodě, jako tuky, vosky, oleje, silice [1]) vyšších karboxylových tzv. 

mastných kyselin s trojmocným alkoholem glycerolem a řadí se mezi jednoduché lipidy. 

Přírodní tuky jsou tvořeny především třemi mastnými kyselinami – olejovou, linoleovou  

a palmitovou kyselinou.  

Ačkoli tuk dostává pomyslně špatnou nálepku, plní životně důležité funkce našeho 

organismu. Ve stravě je nepostradatelným zdrojem kalorií, obzvlášť pro sportovce. Strava 

                                                 
14 Determinuje tvar buňky, poskytuje jí oporu, umožňuje pohyb uvnitř buňky, při dělení umožňuje zaškrcení  
    a oddělení dceřiných buněk. 
15 Je zodpovědný za svalový stah, vytváří sílu a aktivní směrovaný pohyb v buňce. 
16 Řídí většinu biochemických procesů v těle. 
17 Slouží v těle mnohobuněčných organizmů jako chemický posel od jedné buňky pro jiné; receptory apod. 
18 Identifikuje a zneškodní bakterie a viry v těle. 
19 Je schopný záplatovat místo, kde např. došlo ke krvácení. 
20 Nezbytný při srážení krve. 
21 První aminokyselina v proteinu, ke které se další aminokyseliny připojují. 
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s příliš nízkým obsahem tuku může brzdit tvorbu svalové hmoty. Dále je důležitý pro tvorbu 

hormonů (estrogen a testosteron), pro vstřebávání živin a vitaminů (A, D, E, K) a pro pocit 

sytosti. Musíme však pochopit, že trávení a využívání tuků je mnohastupňový proces. Na 

rozdíl od sacharidů procházejí tuky řadou přeměn předtím, než svaly zásobí energií. 

Nasycené tuky se nalézají v mnoha potravinách živočišného (hovězí, vepřové i jehněčí 

maso, vodní drůbež, máslo, smetana, plnotučné mléko, sýry, smetanové jogurty, …) 

i rostlinného původu (palmový, kokosový olej, …). Tělo se s nasycenými tuky dokáže 

vypořádat jen v případě, není – li ho příliš. Konzumace velkého množství tuku zvyšuje riziko 

vzniku zánětů i hladinu cholesterolu v krvi, cukrovku a některé druhy rakoviny. 

Mononenasycené tuky (omega-9 mastné kyseliny) se nacházejí pouze v potravinách 

rostlinného původu (arašídy, avokádo, olivy, konopný olej, ořechy, …). Jsou považovány za 

,,dobré“ tuky, protože pomáhají udržovat zdravé srdce. 

Polynenasycené tuky se dělí na omega-3 (ryby, lněné semínko, vlašské ořechy atd.)  

a omega-6 mastné kyseliny (olej světlice lékařské, slunečnicový, kukuřičný, sójový, 

bavlníkový nebo sezamový olej). Tyto tuky jsou podstatné pro tvorbu eikosanoidů (tkáňové 

hormony), což jsou látky podobající se hormonům, které ovlivňují krevní tlak, imunitu, 

kontrakce hladké svaloviny (srdce), viskozitu (hustotu krve), zánětlivost apod. Malá množství 

těchto mastných kyselin musejí být denně dodávány stravou. 

 

3.1.4 Minerální látky 

 

Minerální látkou (solí) se rozumí látka nerostného (neorganického) původu. Mezi 

makrominerálie, jež jsou v těle obsaženy ve velkém množství, patří vápník, fosfor, sodík  

a hořčík. Ostatní minerální látky (stopové prvky) jsou v těle přítomny v extrémně malém 

množství. Jsou, stejně jako vitamíny, důležitou součástí lidské výživy a udržení zdraví. 

 

3.1.5 Vitaminy 

 

Vitamin je látka (mikroživina), která spolu s bílkovinami, sacharidy a tuky (makroživiny) 

patří k primárním složkám lidské potravy. V lidském organismu mají funkci katalyzátorů 

biochemických reakcí (neposkytují energii, ale aktivují uvolnění energie z potravy) a podílejí 

se na metabolismu bílkovin, tuků a cukrů. Jsou nezbytné pro mnoho tělesných funkcí  

a dokážou posilovat a udržovat imunitní reakce. Naše tělo si, až na některé výjimky, neumí 

vitamíny vyrobit samo, proto je musí získávat pomocí stravy. Při hypovitaminóze (nedostatku 
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vitamínů), se mohou objevovat poruchy funkcí organismu a jiná, vážná onemocnění. 

Sportovec si musí vybírat nutričně hodnotnější potraviny, aby si zajistil širokou škálu 

vitamínů a minerálních látek. Protože čím více potřebuje dostat z těla, tím více musí dostat 

z jídla. 

 

3.1.6 Suplementy 

 

Suplementy jsou látky perorálně užívané jako doplněk stravy, nikoli jako její náhrada. Dělí se 

na několik kategorií: 

• stimulanty zvyšující energii, 

• hormony či hormonální mimikry (látky simulující účinky hormonů), 

• posilovače imunitního systému poskytující imunitní ochranu, 

• sacharidové či proteinové koktejly obsahující čisté zdroje aminokyselin, proteinů nebo 

sacharidů. 

Průmysl vyrábějící suplementy generuje roční obrat více než 20 miliard dolarů. Řada 

sportovců hledá konkurenční výhodu ve zvyšování výkonnosti, síly nebo vytrvalosti a až 89 

% z nich užívá výživové doplňky. Proto při výběru těchto suplementů by měli dbát zvýšené 

pozornosti, protože ne všechny fungují, jak slibují. Řídící orgány škol, univerzit, olympijský 

výbor i profesionální týmy stanovují, že za to, jaký preparát sníme, jsme sami zodpovědní, 

bez ohledu na to, co uvádí obal produktu. Proto by se výživové doplňky měly vybírat pouze 

od ověřených, renomovaných a etablovaných výrobců, kteří nabízejí bezpečné a efektivní 

produkty. Suplement by měl mít vědecký základ (recenze, stanoviska a hodnocení ve 

vědeckých časopisech např. Medicine and Science in Sports nebo Exercise a International 

Journal of Sport Nutrition). Často bývá uvedeno, že prošel klinickými testy. Ty se ale 

provádějí ve vlastních laboratořích výrobce bez přítomnosti nezávislých osob. Podle zákona 

musí být všechny složky výrobku uvedené na obalu. Produkt, který prohlašuje, že je 

patentovanou směsí, je pouze marketingovým tahem. Musíte být o krok vpředu před různými 

tvrzeními, reklamou a sofistikovanými metodami, abyste dokázali oddělit prodejní techniky 

od skutečné vědy.  
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Snad  každý člověk chce být zdravý a každý by chtěl vypadat dobře. Rozdíl je v tom, že 

někomu na tom záleží více, někomu méně. Sportovci nebo lidé věnující se sportu ve svém 

volném čase se řadí mezi ty, kterým na jejich zdraví a vizáži záleží. A já nemám nejmenší 

pochyby o tom, že konzumace vhodných potravin ve správném množství a čase, zvyšuje 

nejen sportovní výkonnost, ale také zlepšuje zdraví, vitalitu a krásu. 

Bohužel dnes je žhavějším tématem nadváha a obezita, která v zemích Evropské Unie 

překročila 50-ti procentní hranici (zdroj: Evropská komise ve spolupráci s World Health 

Organization). V České republice trpí každé čtvrté dítě, ve věku 6 – 9 let, nadváhou. 

Z výsledků studie Společnosti pro výživu vyplynulo, že v roce 2010 mělo nadváhu 7,4 %   

a obezitu 7,5 % dětí ve věku 7 – 10 let. Ve věkové kategorii 10 – 14 let trpělo nadváhou 6,2 % 

a obezitou 6,0 % dětí.  Dětská obezita přechází do obezity dospělých. Výrazným způsobem 

působí na lidské zdraví a je přímo úměrná s nezdravým životním stylem. Rodiče se proto 

musí starat o zdravý životní styl svých dětí, který začíná v rodině a musí pokračovat ve škole 

i společnosti.  

A na závěr této kapitoly: při tvorbě svého jídelníčku je dobré dodržovat tři malé, ale 

cenné rady. 

1. Při každém jídle jíst odlišnější potraviny a svůj jídelníček, skládající se dnes z deseti 

až patnácti druhů potravin, zvýšit na dvojnásobek. Tím se rozšíří spektrum vitamínů, 

minerálů a jiných živin. 

2. Konzumace potraviny v jejich přirozeném stavu. Jíst například jablka místo 

jablečného džusu, ovoce místo energetických tyčinek, zeleninu v syrovém stavu apod. 

3. Jíst střídmě. Člověk může jíst ,,stále“, avšak v malém množství. Naše tělo by nemělo 

zažívat pocit hladu, ale ani pocit přesycenosti. 
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4  Shrnutí výsledků šetření, doporučení, náměty 

 

V podmínkách České republiky je oceňování podniku problematikou staronovou. Její 

nezbytnost se opět ukázala v kontextu s přeměnou ekonomiky a v prvé řadě s přeměnou 

vlastnických vztahů. Potřeba zase znát vedle účetní hodnoty aktiv podniku také hodnotu tržní, 

ožila po dlouhé odmlce trvající čtyřicet let, především v souvislosti s deetatizací a privatizací 

státního majetku. Interesantní se tržní hodnota stala zejména pro investory, vlastníky (obvykle 

akcionáře) i věřitele (obvykle banky). V době, kdy tato potřeba znovu vyvstala, ukázala se 

v České republice evidentní mezera a absence v ekonomické teorii i oceňovací praxi. I přes 

skutečnost, že jsme v oblasti výpočtové metodologie, modelování a standardizace oceňování 

v závěsu za světovým vývojem, se oceňování stalo vlivnou valuací společnosti. 

Ekologické zemědělství  vychází z tisíciletých zkušeností našich předků a bere si 

z nich jen to nejlepší – etický přístup vůči chovaným zvířatům, ochrana životního prostředí, 

šetření neobnovitelných zdrojů, záštita zdraví populace, udržení biodiverzity, ale  

i zaměstnanosti v zemědělství a na venkově. Bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti, 

díky čemuž umožňuje vypěstovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny. Hlavním smyslem 

tohoto projektu bylo přiblížit čtenáři aktivum a význam ekologického zemědělství, které dnes 

zaujímá značnou část celkového zemědělství a jeho vývojová tendence každým rokem roste. 

Jako stabilizovaný, státem podporovaný, zemědělský systém je vhodnou alternativou vývoje 

zemědělství do budoucna nejen u nás, ale také po celém světě. V konvenčním zemědělství 

dochází např. kvůli řepkovým polím k vytěsňování tradičních plodin a v některých 

rozvojových zemích to vede až k hladomoru, kácení pralesů, vysušování mokřadů a rašelinišť, 

což způsobuje větší klimatické změny. Bruselská zpráva potvrzuje, že výroba biopaliv je pro 

životní prostředí destruktivnější než spalování benzinu či nafty. Dostatek úrodné půdy je 

nezbytným předpokladem přežití budoucích generací. Obdělávaná či neobdělávaná půda je 

součástí přírodních procesů, zajišťuje koloběh vody a živin a umožňuje život ve všech jeho 

podobách.  

Díky ekologickému zemědělství, jeho produkci a ostatním přínosům se cítím fyzicky  

i duševně velmi dobře. Vidím důležitost a kladný přínos v tom, co podporuji. Ekologičtí 

zemědělci, jejich zaměstnanci, stakeholdeři a spotřebitelé, svou koupí bioproduktů, vytváří 

pozitivní hodnoty pro celou společnost. Konzumní společenství snad jednou pochopí, že 

nezáleží na kvantitě, ale především na kvalitě toho, co jí. Ekologické zemědělství se tak stane 

trendem moderní společnosti. 
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Závěr 

 

Závěr jsem věnovala stručnému souhrnu a specifikaci výše zmíněných údajů  

a informací. Diplomová práce byla rozdělena do tří klíčových kapitol, které na sebe jednotlivě 

navazují. Každá kapitola má svůj význam a pomáhá k naplnění stanoveného cíle. První 

kapitola nastiňuje pojmy vztahující se k podniku, teoretickým principům a postupům 

oceňování, charakteristice jednotlivých metod, ekologickému zemědělství, jeho vývoji včetně 

statistických dat, podmínkám pro získání dotací, vývojovým trendům v oblasti ekologického 

zemědělství, jejich důsledkům a využití v podnikové praxi a na trhu spolu s konkrétním 

příkladem, přínosům a rizikům pro zaměstnance, firmy, zákazníky, dodavatele, společnost, 

ekologii a ekonomii.  

V první polovině praktické části jsem se zaměřila na konkrétní případ ekonomického 

zhodnocení podniku zabývajícího se ekologickou rostlinnou a živočišnou výrobou, což byl cíl 

diplomové práce – stanovení hodnoty podniku pro jeho případný prodej. Při oceňování jsem 

aplikovala substanční metodu, která spadá do metod majetkových, spolu s účetními výkazy 

dané firmy. Součástí je popis společnosti, právní úprava a hlavní předmět podnikání. Tato 

společnost má stabilní postavení, není ve finančních potížích a na trhu působí již řadu let, 

proto jsem i při oceňování neshledala žádné významné pochybnosti a problémy. 

Druhý úsek praktické části splňuje požadavek oboru sportovního managementu, 

zaměřit se rovněž na oblast sportu, proto jsem, jako vhodný námět mého tématu  

o ekologickém zemědělství, zvolila výživu a sport. Soustředila jsem se na šest základních 

prvků výživy a to na sacharidy, proteiny, tuky, minerální látky, vitaminy a suplementy, 

přičemž zpravidla vycházím z oblasti ekologického zemědělství a jeho potřebu v potravinách, 

které sportovci a sportovně aktivní lidi konzumují. Součástí této práce jsou i doporučení, které 

složky a v jakém množství užívat (viz přílohy č. 5 a 6). 
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Seznam zkratek 

 

A – aktiva  

ABCERT, BIOKONT – kontrolní organizace pro ekologické zemědělství 

AEO – Agroenvironmentální opatření 

APV – upravená současná hodnota 

BSE – bovinní spongiformní encefalopatie, nemoc šílených krav 

CBD – Úmluva o biologické rozmanitosti 

C – celkový kapitál 

CK – cizí kapitál 

DCF – metoda diskontovaného peněžního toku 

DOP – doba obratu pohledávek 

DOZ – doba obratu závazků 

DOZA – doba obratu zásob 

EAT – čistý zisk 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

EBIT – zisk před úrokem a zdaněním 

ERP – odhadní realizační cena 

ERRP – odhadní restriktivní realizační cena 

ES – Evropské společenství 

EVA – metoda ekonomické přidané hodnoty 

FAO – Organizace pro výživu a zemědělství 

FCF – volný peněžní tok 

FCFE – volný peněžní tok pro vlastníky 

FCFF – volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele 

FiBL – Výzkumný ústav biologického zemědělství 

FP – finanční páka 

FSF – ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech (finanční samostatnost podniku) 

GMO – geneticky modifikované organismy 

HV – hospodářský výsledek 

IP – integrovaná produkce 

KEZ – Kontrola ekologického zemědělství 

KZ – krátkodobé závazky 

MV – tržní hodnota 
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OMV – otevřená tržní hodnota 

OP – obratovost pohledávek 

P – pasiva  

PCB – polychlorované bifenyly 

PO – průměrný stav pohledávek 

ROA – ukazatel rentability aktiv 

ROCE – ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

ROS – ukazatel rentability tržeb 

SVWO – podpora struktur svazu PRO-BIO a biodynamického zemědělství 

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond 

T – tržby  

TIE (UK)– ukazatel úrokového krytí 

U – úrok 

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

UZ – ukazatel úrokového zatížení 

VDJ – velká dobytčí jednotka 

VK – vlastní kapitál 

VR – ukazatel věřitelského rizika 

WHO – Světová zdravotnická organizace 

ZA – průměrný stav zásob 
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Příloha č. 2 

 

                                                                  

Běžná kuřata mají bolestivý a nešťastný život.  

Životní prostor jednoho kuřete je menší než velikost tohoto letáku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologické zemědělství Vám nabízí zdravá a šťastná Bio kuřata. 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 

     
S p o r t M a k r o ž i v i n y 

 Sacharidy Proteiny Tuky 
Baseball  
a softbal 

Nadhazovači a chytači: 6–
8 g/kg, polaři: 5–7 g/kg 
(50–60 % celkových kcal) 

1,2–1,7 g/kg  
(12–20 % celkových kcal) 

1,0 g/kg  
(< 30 % celkových kcal) 

Basketbal Nízká intenzita: 5–7 g/kg, 
vysoká intenzita: 8–10 
g/kg 

1,4–1,7 g/kg Dorovnání do celkové 
kalorické potřeby (25–35 
% celkových kcal) 

Běh na lyžích Lehký trénink: 5–7 g/kg, 
střední: 7–10 g/kg, těžký: 
10–12+ g/kg 

Nízká a střední intenzita: 
1,2–1,6 g/kg, vysoká 
intenzita: 1,2–2,0 g/kg 

Nízká intenzita: 1,0 g/kg, 
střední: 1,4 g/kg, vysoká: 
1,5–2,0 g/kg  

Cyklistika Střední intenzita: 6–8 g/kg, 
vysoká intenzita nebo 
dlouhá vzdálenost: 8–10+ 
g/kg (65 % celk. kcal) 

1,2–1,7 g/kg Dorovnání do celkové 
kalorické potřeby 

Krasobruslení 5–8 g/kg (50–55 % 
celkových kcal) 

1,2–1,8 g/kg Nejméně 1,0 g/kg (20–30 
% celkových kcal) 

Americký fotbal Tréninkový camp: 8-10 
g/kg (nižší hodnota pro 
lajnmeny), v sezoně: 5-8 
g/kg (nižší hodnota pro 
lajnmeny), mimo sezonu/ 
lehký trénink: 4–6 g/kg 

1,4–1,8 g/kg < 35 % celkový kcal 

Gymnastika 5–8 g/kg (60–65 % 
celkových kcal) 

1,2–1,8 g/kg Nejméně 0,8–1,0 g/kg (20–
25 % celkových kcal) 

Lední hokej 8–10 g/kg (60–65 % 
celkových kcal) 

1,4–1,7 g/kg Dorovnání do celkové 
kalorické potřeby (20–35 
% celkových kcal) 

Bojová umění 5–8 g/kg 1,2–1,7 g/kg 20–30 % celkových kcal 
Veslování (tým) 5–7 g/kg 1,2–1,7 g/kg 1,0 g/kg; více, pokud je 

nutné uhradit vyšší potřebu 
kalorií 

Běh Nízká intenzita pod 60 
min: 5–6 g/kg, nízká až 
střední nad 60 min: 6–10 
g/kg, vysoká: 7–10 g/kg, 
10 g/kg a více pro dlouhé 
vzdálenosti 

1,2–1,8 g/kg 0,8–2,0 g/kg (v závislosti 
na potřebě kalorií) 

Fotbal 8–10 g/kg (60–65% 
celkových kcal) 

1,4–1,7 g/kg < 30 % celkových kcal 

Plavání Závod: 5–8 g/kg, 
vytrvalostní: 8–10+ g/kg 

1,2–1,7 g/kg Dorovnání do celkové 
kalorické potřeby 

Tenis Trénink: 5–8 g/kg, turnaj a 
časté zápasy: 8–10 g/kg 

1,2–1,7 g/kg Nejméně 1,0 g/kg; více, 
pokud je nutné uhradit 
vyšší potřebu kalorií 

Atletika  Skokani a vrhači: 5–8 
g/kg, sprinteři:  100–400 
m: 6–8 g/kg; 800+ m: 5–7 
g/kg, vícebojaři: 7–10 g/kg 

1,2–1,7 g/kg 1,0 g/kg; více, pokud je 
nutné uhradit vyšší potřebu 
kalorií 

Volejbal 7–10 g/kg (60–65 % 
celkových kcal) 

1,2–1,7 g/kg 20–30 % celkových kcal 

Wrestling 5–8 g/kg 1,2–1,8 g/kg, vyšší 
hodnota při potřebě snížit 
hmotnost 

Dorovnání do celkové 
kalorické potřeby 

     Upraveno a převzato od Ch. A. Rosenbloom, PhD, RD. Sports Nutrition – Client Education Handouts.  

     American Dietetic Assotiation: 2006. ISBN 0880914122, 9780880914123. 
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Příloha č. 6 

 

Sacharidy 

Následující tabulka uvádí množství sacharidů v určitých potravinách podle kalorií. 

Potravina Velikost 
porce 

Gramy Potravina Velikost 
porce 

Gramy 

Snídaňové cereálie Sladkosti 
Müsli ¼ misky 18 Čokoládové 

cookies 
1 kus 10 

Cereálie 
s rozinkami  

1 miska 45 Čokoládové 
krémové sušenky  

1 kus 8 

Obilné polštářky 1 miska 40 Taštičky 
s borůvkami 

1 kus 35 

Cereálie 1 miska 20 Javorový sirup 2 lžíce 30 
Müsli (s ořechy 
a rozinkami) 

¼ misky 23 Vanilková 
zmrzlina 

1 kornoutek 40 

Kukuřičné 
lupínky  

1 miska 24 Nápoje 

Ovesná kaše 1 miska vařené 30 Sportovní drink 240 ml 14 – 15  

Ovoce Mléko 240 ml 12 

Jablko 1 střední 20 Pivo 360 ml plech 13 
Pomeranč 1 střední 20 Čokoládové 

mléko 
240 ml 25 

Banán cca 15 cm 23 Pomerančový 
džus 

240 ml 30 

Hruška 1 střední 25 Jablečný džus 240 ml 30 
Rozinky 45 g 34 Brusinkový džus 240 ml 34 
Sušené meruňky 8 kusů 18 Cola 360 ml plech 40 

Zelenina Polotovary, konzervovaná či mražená jídla 
Cuketa ½ misky 4 Sushi 6 ks 45 
Brokolice 1 košťál 

(1 miska) 
10 Hrachová 

polévka 
1 miska,  
360 ml 

42 

Zelené fazolky ½ misky 5 Sýrová pizza 1 dílek 65 
Mrkev 1 střední 7 Chilli 1 miska 30 
Hrášek ½ misky 10 Fazolové burrito 1 kus 50 
Tomatová 
omáčka 

½ misky 14   

Kukuřice ½ misky 18 

Obilné produkty, těstoviny, škroboviny 
Anglický muffin 1 kus 25 
Lívance  2 kusy 30 
Pita chléb 1 kus 44 
Celozrnný 
muffin 

1 střední 
(120 g) 

 

Bagel 120 g 60 
Bageta 
(hlávkový salát, 
rajčata, cibule, 
šunka, sýr) 

20 cm dlouhá 60 

Rýže 1 miska vařené 45 
Sladké 
brambory  

1 velký 37 

Špagety 1 miska 
vařených 

45 
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Proteiny 

Každá potravina, která je v tabulce uvedená, odpovídá 30-ti gramové porci obsahující 7 

gramů bílkovin. Tedy ve 100 gramech bude přibližně 3,3 × více proteinů (cca 23 gramů). 

Velmi libové maso 
0–1 g tuku; 35 kcal 

Libové maso 
2–3 g tuku; 55 kcal 

Středně tučné maso 
4–5 g tuku; 75 kcal 

Tučné maso 
8 g tuku; 100 kcal 

Kuřecí, krůtí 
(bílé maso bez kůže) 

Hovězí pečeně (žebra, 
kýta, plec) 

Kvalitní hovězí zbavené 
tuku 

Vepřová žebra 

Cornwallská slepice 
(bez kůže) 

Steak (biftek, kotleta, 
svíčkové řezy) 

Sekaná Mleté vepřové 

Buvolí Steak z nízkého roštěnce Hovězí konzerva Vepřový párek 
Zvěřina Svíčková Hovězí žebra nízká Boloňský salám 
Škeble Mleté medailonky Mleté hovězí Salám 
Krabi Roštěnec Vepřová panenka Klobása 
Krevety Jehněčí (pečeně, kotleta, 

kýta) 
Vepřová kotleta Vuřt 

Mušle Kuře, krůta (tmavé maso 
bez kůže) 

Jehněčí žebra pečená Italská klobása 

Humr Kuřecí  
(bílé maso s kůží) 

Mleté jehněčí Hot dog 

Tuňák (čerstvý nebo 
z konzervy ve vlastní 
šťávě) 

Sleď Telecí kotleta Slanina 

Uzený losos Ústřice (6 středních) Kuře  
(tmavé maso s kůží) 

Tučné sýry (čedar, 
ementál, gorgonzola, 
niva, brie) 

Pstruh Losos (čerstvý nebo 
v konzervě) 

Mleté kuřecí nebo krůtí  

Halibut Sardinky  
(v konzervě) 

Smažené kuře 
(s kůží) 

Treska obecná Tuňák (čerstvý, 
drcený,konzervovaný 
v oleji) 

Jakýkoli smažený rybí 
produkt 

Platýs Králík Vejce (1 kus) 
Vaječné bílky  
(ze dvou vajec) 

Krůtí šunka Sójové mléko  
(1 šálek) 

Netučný sýr (¼ misky), 
netučný nebo 
nízkotučný cottage  

Nízkotučný sýr, 3 g tuku/ 
30 g;  
2 polévkové lžíce 
parmazánu 

Tempeh (¼ misky) 

Fazole, hrách a čočka 
obsahují bílkoviny i 
škroby (½ misky) 

Kachna, bažant  
(bez kůže) 

Tofu (120 g nebo  
½ misky) 

Treska skvrnitá, bělice  Sýry, feta, mozzarella, 
ricotta nebo jakýkoli jiný 
s 5 g nebo méně na 30 g 
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Tuky 

Množství jednotlivých položek, uvedených v tabulce, poskytují v průměru 5 gramů tuku. 

Mononenasycené tuky 
Mandle 6 
Avokádo 2 polévkové lžíce nebo 30 g 
Kešu 6 
Makadamské ořechy 3 
Máslo z kešu ořechů, arašídové a mandlové 1 a ½ polévkové lžíce 
Kanolový/ řepkový a olivový olej 1 čajová lžička 
Olivy 8 velkých černých nebo 10 zelených 
Arašídy 19 
Pekanové ořechy 4 půlky 
Pistácie 16 

Polynenasycené tuky 
Margarín, nízkotučný 2 polévkové lžíce 
Margarín: v kostce či vaničce 1 čajová lžička 
Majonéza 1 polévková lžíce 
Kukuřičný, bavlníkový, sójový, lněný, saflorový a 
slunečnicový olej 

1 polévková lžíce 

Salátový dresink 1 polévková lžíce 
Salátový dresink, nízkotučný 2 polévkové lžíce 
Lněná, dýňová a slunečnicová semínka 1 polévková lžíce 
Vlašské ořechy 4 půlky 

Nasycené tuky 
Slanina 1 plátek 
Máslo (kostka) 1 čajová lžička 
Máslo (šlehané) 2 čajové lžičky 
Smetanový sýr 1 polévková lžíce 
Smetana ke šlehání 1 polévková lžíce 
Smetana se sníženým obsahem tuku (15 %) 2 polévkové lžíce 
Šlehačka 2 polévkové lžíce 
Kokosový a palmojádrový tuk 1 čajová lžička 
Kysaná smetana 2 polévkové lžíce 
Kysaná smetana se sníženým obsahem tuku 3 polévkové lžíce 

Upraveno a převzato od Ch. A. Rosenbloom, PhD, RD. Sports Nutrition – Client Education Handouts. American 

Dietetic Assotiation: 2006. ISBN 0880914122, 9780880914123. 

 

  



94 
 

Příloha č. 7 

 

             
            ROZVAHA                                                                                                              AGROMIKŠ a. s.  
            v plném rozsahu                                                                                                             IČ 253 50 124 
 
            k datu                                                                                                                           Komenského 245 
            31. 12. 2010                                                                                                                         Příbor 
            (v tisících Kč)                                                                                                              okres Nový Jičín 
  31.12.2010 31.12.2009 
  Brutto Korekce Netto Netto 
 AKTIVA CELKEM 279 164 92 845 186 319 181 677 
B. Dlouhodobý majetek 212 299 92 030 120 269 128 061 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 182 182   

B.I.1. Zřizovací výdaje 41 41   
B.I.3. Software 141 141   
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 202 805 91 848 110 957 118 749 

B.II.1. Pozemky 27 037  27 037 26 085 
B.II.2. Stavby 112 564 38 791 73 773 81 950 
B.II.3. Samostatné movité a soubory movitých věcí 44 720 43 259 1 461 4 059 
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 18 484 9 798 8 686 6 655 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 9 312  9 312 9 312 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 9 307  9 307 9 307 
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 5  5 5 
C. Oběžná aktiva 65 265 815 64 450 51 633 
C.I. Zásoby 36 377  36 377 33 201 

C.I.1. Materiál 3 646  3 646 2 947 
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 7 279  7 279 3 617 
C.I.3. Výrobky 15 907  15 907 11 279 
C.I.4. Zvířata 9 545  9 545 15 358 
C.III. Krátkodobé pohledávky 18 665 815 17 850 9 236 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 16 905 815 16 090 6 758 
C.III.6. Stát – daňové pohledávky 1 560  1 560 109 
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 200    200 269 
C.III.8. Dohadné účty aktivní    2 100 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 10 223  10 223 9 196 

C.IV.1. Peníze 27  27 43 
C.IV.2. Účty v bankách 10 196  10 196 9 153 
D.I. Časové rozlišení 1 600  1 600 1 983 
D.I.1. Náklady příštích období 669  669 1 022 
D.I.3. Příjmy příštích období 931  931 961 
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  31.12.2010 31.12.2009 
 PASIVA CELKEM 186 319 181 677 
A. Vlastní kapitál 136 949 125 602 
A.I. Základní kapitál 94 521 94 521 

A.I.1. Základní kapitál 94 521 94 521 
A.II. Kapitálové fondy -1 901  

A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -1 901  
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 1 500 1 490 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 1 500 1 490 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 29 581 29 391 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 29 581 29 391 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ –)  13 248 200 

B. Cizí zdroje 49 200 55 972 
B.I. Rezervy  362 

B.I.4. Ostatní rezervy  362 
B.II. Dlouhodobé závazky 2 222 1 977 

B.II.9. Jiné závazky 1 957 1 977 
B.II.10. Odložený daňový závazek 265  
B.III. Krátkodobé závazky 19 799 13 257 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 7 114 6 995 
B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 
500 22 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 1 059 1 128 
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 599 567 
B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 2 794 388 
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 4 000 4 000 
B.III.10. Dohadné účty pasivní 1 020 157 
B.III.11. Jiné závazky 2 713  
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 27 179 40 376 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 21 187 38 776 
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 5 992 1 600 
C.I. Časové rozlišení 170 103 
C.I.1. Výdaje příštích období 110 42 
C.I.2. Výnosy příštích období 60 61 
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Příloha č. 8 

 

 
            VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY                                                                                AGROMIKŠ a. s.  
            v druhovém členění                                                                                                       IČ 253 50 124 
 
            období končící k                                                                                                         Komenského 245 
            31. 12. 2010                                                                                                                         Příbor 
            (v tisících Kč)                                                                                                              okres Nový Jičín 
  Období do 

31.12.2010 
Období do 
31.12.2009 

I. Tržby za prodej zboží 810 7 172 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 762 6 679 
+ Obchodní marže 48 493 
II. Výkony 84 175 70 786 
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 73 342 64 000 
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 2 527 -2 161 
II.3. Aktivace 8 306 8 947 
B. Výkonová spotřeba 54 843 59 080 
B.1. Spotřeba materiálu a energie 38 586 41 605 
B.2. Služby 16 257 17 475 
+ Přidaná hodnota 29 380 12 199 
C. Osobní náklady 21 799 22 647 
C.1. Mzdové náklady 15 654 16 210 
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 168 440 
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5 307 5 319 
C.4. Sociální náklady 670 678 
D. Daně a poplatky 1 315 611 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 10 891 11 881 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 20 551 16 508 
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 11 518 4 969 
III.2. Tržby z prodeje materiálu 9 033 11 539 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
16 636 11 482 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 9 307 1 723 
F.2. Prodaný materiál 7 329 9 759 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 
445 315 

IV. Ostatní provozní výnosy 20 979 22 396 
H. Ostatní provozní náklady 2 041 2 254 
* Provozní výsledek hospodaření 17 783 1 913 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 366  
X. Výnosové úroky 317 590 
N. Nákladové úroky 1 277 1 863 
O. Ostatní finanční náklady 195 178 
* Finanční výsledek hospodaření -1 521 -1 451 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 3 014 262 
Q.1. – splatná 2 303 262 
Q.2. – odložená 711  
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 13 248 200 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+ –) 13 248 200 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 16 262 462 
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       Příloha č. 9 

    

 
            PŘEHLED O PENĚŽNÍCH                                                                                 AGROMIKŠ a. s.  
            TOCÍCH (CASH FLOW)                                                                                            IČ 253 50 124 
 
            Období končící k                                                                                                        Komenského 245 
            31. 12. 2010                                                                                                                         Příbor 
            (v tisících Kč)                                                                                                              okres Nový Jičín 
 Období do 

31.12.2010 
Období do 
31.12.2009 

P.  Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 9 196 3 568 
 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)   
Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 16 262 462 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 10 157 10 876 
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 10 891 11 881 
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 445 968 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -2 211 -3 246 
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku   
A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 960 1 273 
A.1.6. Opravy a ostatní nepeněžní operace 72  
A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního 

kapitálu 
26 419 11 338 

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu -8 841 -2 104 
A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -9 038 8 723 
A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív 3 443 -13 073 
A.2.3. Změna stavu zásob -3 246 2 246 
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku   
A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými 

položkami 
17 578 9 234 

A.3. Vyplacené úroky -1 277 -1 863 
A.4. Přijaté úroky 317 590 
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -393 -262 
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 16 225 7 699 
 Peněžní toky z investiční činnosti   
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -12 406 -8 316 
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 10 060 3 246 
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám   
B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -2 346 -5 070 
 Peněžní toky z finančních činností   
C.1. Změna stavu závazků z financování -12 852 2 999 
C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -12 852 2 999 
F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 1 027 5 628 
R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 10 223 9 196 

 


