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1 Úvod 

 

Tématem této bakalářské práce je tvorba podnikatelského záměru. Důležitým 

podnětem pro toto rozhodnutí byl někdejší rozhovor s jedním z majitelů zemědělské 

společnosti, který mě informoval o jejich práci, a zjistila jsem, že jejich živočišná produkce 

není příliš výnosná, v minulosti byla dokonce ztrátová díky nízkým výkupním cenám 

dobytka. Rozhodla jsem se tedy zpracovat pro tuto firmu, podnikatelský záměr týkající se 

vlastní masné výroby. 

 

Podnikatelský záměr je důležitým dokumentem nejen pro vedení firem, ale také pro 

případné investory. Jsou v něm uvedeny všechny důležité informace o předmětu podnikání, 

údaje týkající se cílového trhu, odhady a plány do budoucna Toto vše je v podnikatelském 

záměru vyjádřeno v číslech - ve finančním plánu. 

 

Cílem bakalářské práce je vypracování a posouzení podnikatelského záměru v oblasti 

zpracování masa a výroby masných výrobků.  

V první části bude věnována pozornost teoretickým předpokladům sestavení 

podnikatelského plánu. V rámci této teorie jsou popsány části podnikatelského plánu, 

následně metody při tvorbě podnikatelského plánu využívané. 

Druhá část bude zaměřena na praktické zpracování podnikatelského záměru. Je v ní 

obsažen popis firmy, předmět podnikatelského záměru, analýza okolí firmy a finanční plán, 

přičemž jsou použity metody popsané v teoretické části. 

V části návrhů a doporučení pak budou jednotlivé výsledky praktické části 

zhodnoceny a na jejich základě poskytneme firmě svá doporučení a návrhy. 
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2 Teoretická východiska sestavení podnikatelského záměru 

2.1 Malé a střední podniky 

Malé a střední podniky (MSP) jsou velmi důležitou součástí každé ekonomiky. Jsou 

významné nejen svým zastoupením, kdy například v roce 2009 byl podíl na celkovém počtu 

podnikajících subjektů  99,83%, ale také svým ekonomickým a sociálním přínosem. V témže 

roce bylo malými a středními podniky zaměstnáno 62,33 % z celkového počtu zaměstnanců 

podnikatelské sféry a dosaženo 53,21 % celkového výkonu podnikatelské sféry
1
.  

Mezi další přínosy MSP můžeme zařadit zmírňování negativních důsledků 

strukturálních změn, vytváření podmínek pro vývoj a zavádění nových technologií, rychlejší 

reakce na změny požadavků na trhu, jejich prostřednictvím dochází k decentralizaci 

podnikatelských aktivit, rozvoji regionů a uspokojování poptávky na trzích, které jsou pro 

velké podnikatele neatraktivní.[08] 

 

Vymezení Malých a středních podniků může být různé. Můžeme se setkat jak 

s kvalitativními, tak kvantitativními podmínkami. Zde si uvedeme členění v závislosti na 

počtu zaměstnanců. Těchto rozlišení však můžeme nalézt hned několik.  

Dle statistického úřadu a Eurostatu dělíme podniky na: 

 malé - do 20 zaměstnanců,  

 střední – do 100 zaměstnanců, 

 velké – 100 a více zaměstnanců. 

Doporučené členění podniků podle Komise EU využívá čtyř kritérií: 

 velmi malý podnik (drobný podnik, mikropodnik) – do 10 zaměstnanců, roční 

obrat do 2 mil. EUR a aktiva do 2 mil. EUR; 

 malý podnik – do 50 zaměstnanců, roční obrat a aktiva do 10 mil. EUR; 

 střední podnik – do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR a aktiva do 

43 mil. EUR; 

přičemž musí být splněno kritérium nezávislosti. 

Členění podniků podle zákona na podporu podnikání je podobné jako členění 

doporučené komisí EU, liší se pouze částky u obratu a aktiv.[13] 

                                                 
1
 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. MPO: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání 

a jeho podpoře v roce 2009 [online]. MPO [22. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument76280.html 
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2.2  Podnikatelský plán 

 

Podnikatelský plán je písemný dokument, ve kterém jsou zachyceny a upřesněny 

záměry podnikatele do budoucna. Jsou v něm obsaženy všechny důležité faktory související 

s podnikáním. Prostřednictvím tohoto dokumentu by měly být zodpovězeny otázky: kde jsme, 

kam se chceme dostat a jak toho dosáhneme. 

 

2.2.1 Účel podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán je využíván jak uvnitř firmy, tak i externími subjekty. 

Interně je tedy podkladem pro plánování, rozhodování a kontrolu, a to především 

v době založení podniku a v situacích, při kterých dochází v podniku k velkým změnám 

s dlouhodobými důsledky. 

Externě využijeme podnikatelský plán v případě, kdy bude zapotřebí získat kapitál na 

financování daného projektu. Může se jednat o půjčku, podporu nebo získání nového 

společníka s potřebným kapitálem. 

 

 Zásady pro zpracování 

Při vytváření podnikatelského plánu by měly být dodrženy určité zásady. Účelem 

těchto zásad není omezování zpracovatele, ale spíše jeho správné nasměrování. Výsledkem 

má být takový plán, jenž bude pro investora atraktivní. Zásadami tedy jsou: 

 srozumitelnost – jednoduché vyjadřování. Pro větší srozumitelnost je vhodné 

uvést graf nebo tabulku; 

 logičnost; 

 stručnost; 

 pravdivost a reálnost – údaje obsažené v podnikatelském plánu musí být 

podloženy informacemi, cíle musí být realizovatelné; 

 uvážení rizika – jsou-li vytvořeny různé varianty budoucího vývoje činnosti, 

může čtenář předpokládat, že je počítáno s rizikovými faktory. 

 

2.2.2 Struktura podnikatelského plánu 

Kvůli různorodosti firem na trhu není možné stanovit ustálenou strukturu 

podnikatelského plánu. Přesto však nalezneme části, které by měly být obsaženy v každém 

plánu, bez ohledu na to, o jaký podnik jde. Z těchto důvodů je následná struktura pouze 
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orientační: obsah, shrnutí, všeobecný popis firmy, klíčové osobnosti, produkty, okolí firmy, 

prodej, výroba, jakost, personální otázky, finanční plán, příloha[13]. 

 

Shrunutí 

Tato část podnikatelského plánu je velmi důležitá, protože potencionální investoři se 

na tomto základě rozhodují, zda vůbec budou věnovat pozornost dalším částem plánu. Shrnutí 

by tedy mělo zaujmout a mělo by být lehce pochopitelné. Srpová (2007) doporučuje, aby byla 

sestavena přehledná tabulka se základními informacemi: 

 podnikatelský záměr – krátký popis předmětu podnikání, 

 faktory úspěchu – zejména konkurenční výhody, 

 podnikové cíle,  

 ekonomické cílové veličiny a potřeba kapitálu[10]. 

 

Všeobecný popis firmy 

V závislosti na použití plánu (externí nebo interní potřeby) je tato kapitola více či 

méně rozvedená. 

 Všeobecně jsou uváděny informace o minulém vývoji podniku, jako datum založení 

firmy, sídlo, majitelé, produkty, důležité změny a úspěchy. Tyto informace musí být pravdivé 

a doložené. Kompletní náhled může být poskytnut doložením rozvahy, výsledovky a finanční 

analýzy. 

V další části nesmí být opomenuta strategie firmy, cíle a způsoby jejich dosažení[13]. 

 

Klíčové osobnosti 

Dalším důležitým faktorem při posuzování podnikatelského plánu jsou klíčové 

osobnosti. Úspěch či neúspěch podnikatelského plánu je přisuzován právě vedení podniku. 

U managementu podniku je vhodné uvést, kdo podnik povede a jejich schopnosti 

významné pro podnikatelský záměr. Má-li firma k dispozici poradce, uvedeme úkoly, 

kterými se budou zabývat a v jakém rozsahu. Spolupráce s poradci nebývá hodnocena 

záporně, nýbrž jako důkaz profesionality. Je dobré uvést organizační strukturu, počet 

zaměstnanců a jejich kvalifikaci[10]. 

 



9 

 

Výroba 

V této kapitole je zachycen popis výrobních postupů a konkurenčních výhod. Snažíme 

se objasnit, co je důvodem úspěchu firmy. Může se jednat o levnější výrobní postupy, než má 

konkurence, je schopna vyrábět klíčové komponenty, které na trhu ještě nejsou nabízeny, 

nebo podnik vlastní jedinečnou technologii. 

Popisem výrobních metod přiblížíme principy výroby, požadovanou kvalifikaci a 

znalosti pracovníků. Rovněž popíšeme stroje a zařízení, na kterých se bude vyrábět, kdy 

tento majetek pořídíme, za jakou cenu, kdy bude uvedeno do provozu a jestli jsou pro jeho 

provoz potřebná nějaká speciální povolení. Svou připravenost prokážeme uvedením možných 

rizik spojených s výrobou a zároveň opatření k jejich snížení. 

Důležitou informací je také výrobní kapacita, u které se snažíme o její optimalizaci, 

zajímáme se také o vztahy s dodavateli. Je nezbytné uvést, jaké komponenty jsou klíčové a 

které mají vysoké nákupní riziko.[2] 

 

Okolí firmy 

Firma je ovlivňována svým okolím, kde může nalézt příležitosti, ale také hrozby. 

Proto by měl podnik své okolí velmi dobře znát, sledovat vývojové trendy a analyzovat své 

prostředí. Okolím rozumíme: 

 ekonomické činitele  - ekonomická situace země a její vývoj, tempo růstu 

ekonomiky, inflace, nezaměstnanost, daňové podmínky, úrokové sazby, 

úroveň příjmů, apod., 

 technologické činitele – technologický rozvoj v zemi, zavádění nových 

technologií, inovační potenciál země, apod., 

 přírodní faktory – podnebí, přírodní zdroje, životní prostředí 

 politickou situaci a její vývoj, 

 legislativní podmínky. 

 

Neopomenutelnou částí okolí je konkurence. Je nutné poznat své konkurenty, jejich 

slabé a silné stránky. Při analýze konkurence nejdříve zjistíme všechny konkurenty, i ty 

potenciální, podrobněji se pak zabýváme těmi, kteří jsou „opravdovou“ konkurencí. Oblastmi 

naše zájmu mohou být: obrat, podíl na trhu, služby zákazníkům, výrobky, ceny, distribuce, 

nákladová situace a mnoho dalších.  
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Nesmíme zapomenout, že konkurenčními produkty nejsou jen ty samé nebo podobné 

produkty, ale také produkty, jimiž jsou uspokojovány stejné potřeby. 

Nutno podotknout, že konkurence by neměla být hodnocena firmou subjektivně, ale 

z pozice zákazníka. Nejlepší je, zeptat se přímo zákazníků a provést průzkum trhu. 

 

Prodej 

V této kapitole uvedeme vše, co je v těsném vztahu s trhem, počínaje analýzou trhu, 

přes plánování obratu, tržeb, až po distribuci produktu a podporu prodeje. 

Potenciální investoři se zajímají o informace typu: jak dlouho trvá vyřízení zakázky, 

postupy při prodeji, kdo (u zákazníka) rozhoduje o koupi, jak dlouhý je rozhodovací proces, 

kolik zaměstnanců se bude zabývat odbytem a jaké formy podpory prodeje jsou plánovány, 

proč a kdy. 

Důležitým prodejním činitelem je cena produktu. Je vhodné popsat cenovou strategii. 

 

Produkty 

V této části musí být produkty popsány. Nejdříve uvádíme výrobky (služby), kterými 

je zajišťován největší podíl na obratu, poté výrobky ostatní. Máme-li se držet zásady 

srozumitelnosti a stručnosti, technické parametry jen zmíníme, zdůrazníme důležité rysy a 

popíšeme produkt především z pohledu zákazníka.[2] 

 

Jakost 

Jakost, stejně jako environment a bezpečnost lze zahrnout do kapitoly výroba, dnes je 

ovšem těmto problematikám věnována větší pozornost. Firmám mohou být uděleny 

certifikáty shody s normami ISO 9001 (týkající se systému managementu kvality) nebo ISO 

14001 (environmentální management). 

Pokud jsou výrobky rizikové, je patřičné uvést, jak firma zaručuje jejich bezpečnost. 

Lze například získat označení CE, zajistit typové zkoušky a pojištění odpovědnosti za škodu. 

Bezpečnosti se pak týká také bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.[2] 

 

Personální otázky 

U malých firem není nutné věnovat tomuto obsahu samostatnou kapitolu, u velkých 

firem je to doporučováno. Zde můžeme dohledat počet a kvalifikaci pracovníků a zavedený 

systém udržování a zvyšování kvalifikace. 
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Můžeme uvést situaci na trhu práce v dotčeném regionu, nabídku práce a 

zaměstnavatele, kteří by mohli důležité pracovní síly „přetáhnout“. Rovněž můžeme uvést i 

hrubé platy a mzdy.[2] 

 

Finanční plán 

Finanční plán představuje celý podnikatelský záměr v číslech, jeho úkolem je prokázat 

jeho reálnost. Je tvořen plánovým výkazem zisku a ztráty, plánovou rozvahou, plánovým 

výkazem o peněžních tocích a doplňujícím komentářem. Tyto plánové výkazy musí být reálně 

podloženy (jsou zpracovány na základě jednotlivých plánů, např. plán prodeje). 

Finanční plán musíme vytvořit minimálně do doby dosažení zisku[13]. 

 

Příloha 

V příloze nalezneme vše, co jsme nezahrnuli do hlavní části, ale přesto je to svou 

povahou významné. Příkladně může jít o podrobné technické popisy, důležité smlouvy, 

výkresy, fotografie, apod.[10]. 

 

2.3 Použité metody 

 

2.3.1 Analýza trhu 

 

MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

Prostřednictvím marketingového výzkumu jsou získávány, analyzovány a hodnoceny 

informace o trhu a jeho okolí, jímž máme na mysli poptávku, konkurenci, potřeby a chování 

zákazníků a konkurenční produkty. 

Informace a data, která jsou k analýzám potřebná, můžeme získat dvěma způsoby. 

Můžeme využít již existující informace, nebo je získat speciálními šetřeními (pozorování, 

testy, interview, atd.). Výsledky speciálních šetření jsou charakteru kvalitativního, data a 

informace již existující jsou charakteru kvantitativního a můžeme je hledat v různých 

statistikách a zprávách (výše produkce, exportu, importu, spotřeba na obyvatele, hrubý 

domácí produkt, apod.)[03]. 
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MARKETINGOVÝ MIX 

 

K základním prvkům marketingového mixu patří výrobek, cena, podpora prodeje a 

distribuce. Spojení těchto prvků bývá označováno také jako „4P“, a to podle prvních písmen 

jejich názvu v angličtině: výrobek – product, cena – price, promotion – podpora prodeje a 

distribuce – place
2
. Můžeme se setkat s variantami, kdy je prvků v marketingovém mixu více 

(v případě služeb např. osoba poskytující službu  - person), ale také méně (například 

neziskové firmy mohou postrádat složku cena). 

 

Výrobek – jde o stanovení výrobního sortimentu. Rozhodnutí, zda je lepší se zaměřit 

na jeden výrobek, nebo různé modifikace produktu (hloubka a šíře výrobního sortimentu). 

Zde rozhodujeme také o balení, zárukách, servisních a prodejních službách. 

Cena – při stanovení ceny je nutné vycházet z vlastních nákladů, z cen konkurence, 

dále zvažovat cenovou elasticitu, slevy, které bude podnik poskytovat, platební podmínky a 

také státní cenovou regulaci, pokud v oboru podnikání existuje. 

Podpora prodeje – tento prvek není nutný jen při zavádění nových produktů, ale je 

využíván rovněž ve fázi růstu a zralosti. Stanoví se také náklady na podporu prodeje a její 

forma (reklama a propagace, public relations, osobní prodej apod.). 

Distribuce – volba vhodného distribučního kanálu, popřípadě jejich kombinace, je 

ovlivněna logistickými aspekty, jako jsou dodací podmínky, způsob přepravy, řízení zásob a 

ochrana výrobků během přepravy. Distribučními kanály rozumíme velkoobchody, 

maloobchody a přímý prodej[03]. 

 

 

SLEPT ANALÝZA 

 

Analýzu SLEPT je analýzou vnějšího prostředí a využíváme ji pro odhalování budoucí 

situace na trhu, zjišťujeme jí tendence, které mohou být pro firmy hrozbou nebo příležitostí. 

Název SLEPT byl vytvořen z počátečních písmen anglických slov zahrnujících oblasti 

analýzy, souhlasí také s českými názvy: Social – společenské (a demografické) faktory, Legal 

– legislativa, Economic – ekonomické prostředí, Political – politické faktory, Technological – 

technologické prostředí. Tyto oblasti nejsou přesně ohraničeny, ale mohou se prolínat.  

                                                 
2
 TRAPPE, Tonya a Graham TULLIS. Intelligent business. 
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Sociální faktory – hodnotíme oblasti, jako společensko-politický systém, postoje lidí 

vzhledem k oblasti naší činnosti, životní styl a jeho vývoj, životní úroveň, demografické 

faktory a další. 

Legislativa – zákony, jejich interpretovatelnost i pro laiky, úroveň soudnictví. 

Ekonomické prostředí – sledujeme např. hospodářský cyklus, politické vlivy na 

ekonomiku, hospodářskou politiku vlády, fiskální politiku, míru inflace, vývoj kursů měn, 

úrokové sazby. 

Politická oblast – politické trendy, stabilita politických institucí, postoje k podnikání. 

Technologická oblast – technologické trendy, podpůrné technologie a aplikace a 

jejich dostupnost, například vývoj internetu. 

 

 

PORTEROVA ANALÝZA PĚTI KONKURENČNÍCH SIL 

 

M. Porter identifikoval 5 tržních sil, které ovlivňují úspěšnost firmy na trhu. Těmito 

pěti silami jsou: odvětvoví konkurenti, potencionální konkurenti, substituční produkty, 

zákazníci a dodavatelé. 

Konkurence v odvětví – nachází-li se na cílovém trhu mnoho silných konkurentů, 

nebo tempo růstu prodeje stagnuje, či klesá, stává se trh méně přitažlivým. Za těchto 

podmínek dochází na trhu k cenovým válkám, propagačním soubojům a snahám rychlého 

zavádění nových produků. 

Potencionální konkurenti – hrozba vstupu dalších konkurentů na cílový trh je 

ovlivňována vstupními a výstupními bariérami. Nejlepšími segmenty trhu jsou ty, které mají 

vysoké vstupní bariéry, ale nízké bariéry výstupu. Na tyto trhy vstupuje málo firem a 

v případě potíží není problém odvětví opustit. Problematičtější situace nastává, jestliže jsou 

bariéry vstupu nízké a výstupu vysoké. V takovémto případě vstupuje do oboru mnoho firem, 

je ale nutné počítat s vysokými náklady v případě opouštění oboru. 

Substituční produkty – čím méně substitučních produktů je na trhu vyráběno, tím 

lépe. Substitučními produkty jsou totiž limitovány ceny a zisky firem. Je proto nutné sledovat 

ceny substitutů. 

Zákazníci – sledujeme kupní kompetence zákazníků. Zákazníci s vysokou kupní 

kompetencí mohou tlačit na snižování cen, zvyšování kvality, proto se snažíme hledat 

zákazníky s nižší vyjednávací silou. 
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Dodavatelé – rovněž sledujeme kompetence dodavatelů. Vyjednávací síla dodavatelů 

se zvyšuje, je-li na trhu málo substitutů, jsou-li dodávky pro odběratele důležité apod. 

Možností ochrany je volba většího počtu dodavatelů. 

 

2.3.2 Výroba 

 

SWOT analýza 

 

SWOT je nejčastěji využívanou analýzou. Jde o obecný postup, kterým je zjišťován 

význam faktorů z hlediska silných (z anglického Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek 

podniku, dále z hledisek příležitostí firmy (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým bude 

podnik čelit. 

Silnými a slabými stránkami rozumíme interní faktory, které můžeme určitými 

způsoby ovlivňovat. Mezi analyzovanými oblastmi můžou být procesy, management, obchod 

a marketing, personál, zkušenosti, průmyslové vlastnictví, výroby, informační technologie. 

Konkrétní analyzované stránky pak můžou znít: 

 silné stránky - vysoká produktivita práce, značka, patenty, loajální týmy, atd.,  

 slabé stránky  - neznalost trhu, problematický servis, nízká likvidita, špatná 

nájemní smlouva. 

Hrozby a příležitosti jsou součástí vlivů externích. Oblasti zájmu pak jsou trhy, typ 

podnikání, normy, politika, legislativa, technologický rozvoj, apod. 

Konkrétní příklady externích vlivů: 

 příležitosti – rychle rostoucí trh, růst životní úrovně, snížení daní, dotace, 

dostatek volných zdrojů, 

 hrozby – zanikající trh, pokles poptávky, nová konkurence. 

Můžeme se setkat s různými formami této analýzy, seznam, sekvenční popis, nebo 

tabulka čtyř kvadrantů. 

 

Analýza bodu zvratu 

 

Bodem zvratu (jindy nazývaný jako kritický bod rentability, bod krytí nákladů, mrtvý 

bod, nebo anglicky: Break Event Point), vyjadřujeme takové množství výroby, při kterém se 
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tržby za prodané výrobky rovnají celkovým nákladům. Jedná se o množství výroby, při 

kterém podnik již není ve ztrátě, ale nedosahuje ani zisku.  

Důvodem jsou fixní náklady, které podniku plynou, i když nevyrábí (příkladem může 

být nájemné). Při nulové produkci vzniká tedy ztráta ve výši fixních nákladů, dále se 

zvyšováním objemu produkce ztráta klesá, až v určité chvíli zaniká (v bodě zvratu). Dalším 

navýšení výroby dochází k tvorbě zisku. 

Postup zjištění bodu zvratu viz rovnice 2.1[11]: 

 

  ,
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kde jsou: T – tržby, N – celkové náklady, p – cena výrobku, q – objem produkce, F – 

fixní náklady,b – variabilní náklad, q(BZ) – Bod zvratu. 

V heterogenní výrobě běžně není možné vyjádřit objem produkce ve společné 

naturální jednotce. Výkony jsou v tomto případě vyjádřeny tržbami, viz rovnice 2.2: 
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kde b jsou průměrné variabilní náklady na 1 Kč tržeb, které vypočteme dle 

následující rovnice 2.3. 
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2.3.3 Tvorba finančního plánu 

 

Finanční plánování je náročný proces, při kterém je nezbytné znát souvislosti všech 

ekonomických procesů, abychom byli schopni je modelovat a určit dopady změn do dílčích 

plánů. Finanční plány rozlišujeme dlouhodobé a krátkodobé.  

Základem pro tvorbu finančního plánu je prognóza tržeb. 
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Dlouhodobý plán bývá sestavován zpravidla na dobu tří až pěti let, přičemž 

nerozpracovává dílčí oblasti, ale jsou jím stanoveny souhrnné cílové ukazatele. 

V dlouhodobém plánu je zahrnuto: 

 definování finančních cílů na daný časový horizont, 

 kapitálové plánování (plán investiční činnosti), 

 plán dlouhodobého financování, 

 prognóza vývoje prodeje, 

 stanovení finančních politik. 

Krátkodobý finanční plán je sestavován v ročním, nebo kratším časovém horizontu 

(měsíce, čtvrtletí) a zpracovává se podrobněji. 

Při její tvorbě bychom měli vycházet z tržního podílu podniku a z predikce vývoje 

celkové poptávky po našich produktech. Výsledkem finančního plánování jsou pak 

jednotlivé dílčí plány, které mají podobu účetních výkazů. 

 

 

JEDNORÁZOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Kapitálové výdaje jsou tvořeny investičními výdaji (INV) daného projektu (výdaj na 

pořízení dlouhodobého majetku) a výdaji na přírůstek čistého pracovního kapitálu (∆ČPK), 

jenž byl danou investicí vyvolán. Viz Vzorec 2.3.3.1 .  

 

    Vzorec 2.3.3.1 

ČPKINVJKV   

 

Do kapitálových výdajů nezahrnujeme tzv. „utopené náklady“ - Sunk Cost. To jsou 

výdaje, které byly vynaloženy v minulosti v souvislosti s jinou investicí[02]. 
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ROZVAHA 

  

Rozvaha je základním účetním výkazem, který nám poskytuje přehled o majetku 

podniku a jeho struktuře na jedné straně, na straně druhé o formě jeho financování. 

Při sestavování rozvahy musí platit pravidlo rovnosti součtu celkových aktiv a pasiv. 

Tato rovnost je dána tím, že všechen majetek, který firmy vlastní, musí být některými 

finančními zdroji financován. 

Rozvaha je výkaz stavový, to znamená, že se sestavuje k určitému dni. Rozlišujeme 

rozvahu zahajovací, počáteční, konečnou a ukončovací. 

Základní členění aktiv a pasiv můžeme vidět v tabulce - Tab. 2.3.3.1. 

 

Tab. 2.3.3.1 

ROZVAHA 

Pohledávky za upsaný kapitál Vlastní kapitál 

Dlouhodobý majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý hmotný majetek Fondy tvořené ze zisku 

Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření minulého období 

  Výsledek hospodaření běžného období 

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

Zásoby Rezervy 

Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 

Krátkodobé pohledávky krátkodobé závazky 

Krátkodobý finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci 

Časové rozlišení Časové rozlišení 

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

 

Dlouhodobý majetek je ten, který je vázán v podniku déle než jeden rok. Je 

charakteristický tím, že jeho hodnota se postupně předává do produkce prostřednictvím 

odpisů. Nalezneme však i majetek, který se neodepisuje. 

Oběžný majetek v podniku „obíhá“. Tím myslíme, že se podoba tohoto majetku 

neustále mění, přes peníze na zásoby, ze zásob na pohledávky a zpět na peníze. V rozvaze 

jsou jednotlivé položky seřazeny podle likvidnosti (schopnost majetku přeměny na peníze). 

Vlastní kapitál je tvořen vklady vlastníků, fondy ze zisku a výsledkem hospodaření 

zadrženým v podniku. Je trvalým zdrojem financování. 

Cizí kapitál poskytují podniku ostatní osoby, jako třeba dodavatelé, banky, stát nebo 

investory. Cizí kapitál může být v podniku jen krátce – krátkodobý, ale také dlouhodobě[04]. 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 

Náklady a výnosy, jež jsou podnikem generovány, jsou zachycovány ve výkazu zisku 

a ztráty. Z názvu je zřejmé, že se jedná o postup zjištění výsledku hospodaření.   

Tento výkaz je výkazem tokovým, což znamená, že zobrazuje pohyb nákladů a 

výnosů za určité období. 

Pojmem „náklad“ označujeme spotřebu výrobních činitelů, výnosy jsou peněžním 

vyjádřením přínosů z podnikání. 

 

Výkaz zisku a ztráty (VZZ) je založen na druhovém členění nákladů (dle oblasti 

provozní, finanční a mimořádné). Postup sestavení VZZ – viz Tab. 2.3.3.2 [02]. 

 

Tab. 2.3.3.2 

+ Obchodní marže 

 + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

 - Provozní náklady 

 = Provozní výsledek hospodaření (VHp) 

 + Výnosy z finanční činnosti 

 - Náklady z finanční činnosti 

 = Finanční výsledek hospodaření (VHf) 

 - Daň z příjmu za běžnou činnost (DB) 

 = Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHB = VHp +VHf - DB) 

 + Mimořádné výnosy 

 - Mimořádné náklady 

 - Daň z mimořádné činnosti 

 = Mimořádný výsledek hospodaření (VHM) 

 = Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM) 

 

 

TRANSFORMACE VH NA DAŇOVÝ ZÁKLAD 

 

Abychom mohli správně určit výši daně z příjmů, musíme převést výsledek 

hospodaření firmy na daňový základ. Výsledek hospodaření upravujeme o tzv. přičitatelné a 

odečitatelné položky a odpočty.  
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O přičitatelné položky musíme VH navýšit. Jde například o náklady na reprezentaci 

nebo odměny členům orgánů. 

Odčitatelnými položkami jsou příkladně příjmy, které nejsou předmětem daně 

z příjmů, příjmy určené ke zdanění zvláštní sazbou. 

Pozornost při úpravě daňového základu musíme věnovat odpisům. Jestliže jsou účetní 

odpisy vyšší, než daňové, o jejich rozdíl musíme základ daně navýšit. 

Základ daně se zaokrouhluje u právnických osob na celé tisícikoruny dolů, u osob 

fyzických na celé stokoruny dolů.[04] 

 

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH – CASH FLOW 

 

Výkaz cash flow, stejně jako výkaz zisku a ztrát, je výkazem tokovým. Jeho podstatou 

je vysvětlení změn v peněžních prostředcích za účetní období. 

Cash flow (CF) firmy můžeme sestavit dvěma způsoby. Přímou, nebo nepřímou 

metodou. Nepřímá metoda je pro účely rozboru přehlednější. Vychází se z čistého zisku, 

odpisů a změn aktiv a pasiv. 

Celkové CF členíme podle hlavních aktivit podniku takto: 

 CF z provozní činnosti, 

 CF z investiční činnosti, 

 Cf z finanční činnosti. 

 

Postup sestavení CF: 

+ Čistý zisk, 

 + Odpisy, 

 - Změna stavu zásob, 

 - Změna stavu pohledávek, 

 + Změna stavu krátkodobých závazků, 

 = Cash flow z provozní činnosti (CF prov), 

 - Přírustek dlouhodobých aktiv, 

 = Cash flow z investiční činnosti (CF inv), 

 + Změna bankovních úvěrů, 

 + Změna nerozděkeného zisku minulých let, 

 - Dividendy, 

 + Emise akcií, 

 = Cash flow z finanční činnosti (CF fin), 

 = Cash flow celkem (= CF prov + CF inv + CF fin). 
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Konečný stav peněžních prostředků (KS PP) poté určíme jako součet počátečního 

stavu peněžních prostředků (PS PP) a celkového CF. 

 

 

Odpisy 

Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je vyjadřováno pomocí 

odpisů, jimiž je hodnota majetku snižována. Hodnota majetku se snižuje nejen fyzickým 

zastaráváním, tedy používáním, ale také morálním – vliv technického pokroku. Díky odpisům 

nedochází ke zkreslování hospodářských výsledů v letech koupě majetku. Odpisy jsou 

provozním nákladem a snižují výsledek hospodaření po dobu životnosti majetku. Rozlišujeme 

odpisy účetní (zákon o účetnictví) a daňové (zákon o daních z příjmů). Odepisovat můžeme 

měsíčně, čtvrtletně nebo ročně a odepisujeme do výše ceny, kterou je majetek oceněn 

v účetnictví[05]. 

Účetní odpisy  zobrazují skutečné opotřebení majetku, můžeme využít odepisování 

dle skutečných výkonů, nebo odepisování progresivní, degresivní nebo lineární. Účetní odpisy 

můžeme odepisovat za rok, ale také měsíčně. 

Daňovými odpisy je určena maximální výše daňově uznatelného odpisu. Dle zákona o 

daních z příjmů rozřazujeme majetek do odpisových skupin (řídíme se přílohou č. 1 k tomuto 

zákonu), jimiž je určována doba odepisování, viz Tab. 2.3.2. Můžeme zvolit mezi 

rovnoměrným a zrychleným odepisováním[09]. 

 

Tab. 2.3.2 

    

 

Odpisová 

skupina 

Doba 

odepisování 

 

 

1 3 roky 

 

 

2 5 let 

 

 

3 10 let 

 

 

4 20 let 

 

 

5 30 let 

 

 

6 50 let 

 

 

Zdroj: Daňové zákony [09] 
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3 Aplikační část 

3.1 Popis firmy POLNOST, s.r.o. 

 

Firma POLNOST byla zapsána do obchodního rejstříku jako společnost s ručením 

omezeným 10. prosince roku 1993, se sídlem podnikání  Kravaře - Hanůvka 617 (Obr. 

2.3.3.1). 

Obor podnikání POLNOSTI je především zemědělská výroba, prodej zemědělských 

výrobků za účelem zpracování, práce a služby za účelem zajištění zemědělské výroby. 

V obchodním rejstříku dále nalezneme jako předmět podnikání také zámečnictví, 

nástrojařství, truhlářství, podlahářství, silniční motorovou dopravu a opravy ostatních 

dopravních prostředků a pracovních strojů. 

Svým počtem zaměstnanců, nezávislostí, velikostí aktiv do 40 mil. Kč a ročním 

obratem (za poslední roky 2010 – 2011) 34 501 790 a 19 069 000 Kč se řadí do skupiny 

malých a středních podniků. 

 

Obr. 2.3.3.1 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

POLNOST byla založena sedmi společníky a hlavním důvodem jejího založení byla 

ztráta zaměstnání všech podílníků, kteří do té doby v zemědělství pracovali. Dnes je 

v POLNOSTI zaměstnáno 13 pracovníků. 

Od začátku svého podnikání se tato firma zabývá jak rostlinnou, tak živočišnou 

výrobou. 
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Firma obhospodařuje zhruba 770 ha zemědělské půdy, z čehož je přibližně 700 ha 

orné půdy a 70 ha jsou využívány jako louky. Na orné půdě se pěstuje pšenice ozimá, oves, 

jarní ječmen, kukuřice, ozimá řepka a cukrová řepa. Vypěstované produkty se z části 

využívají ke krmným účelům. Z ploch ozimé pšenice, jarního ječmene se sklízí sláma, z luk 

seno, jenž se dále využívají k přistýlání chovaných zvířat. 

 

Živočišná výroba se zabývá chovem prasat a skotu, přičemž jde jen o masnou 

produkci. Stádo skotu se skládá ze 70 kusů krav a jednoho plemenného býka, kteří jsou určeni 

k reprodukci. Narozená telata jsou určena k výkrmu, pro doplnění požadovaného množství se 

telata dokupují od okolních chovatelů. Aktuální požadované množství je 70 kusů mladého 

skotu. Základní stádo prasat se skládá ze 100 prasnic a 4 kanců, jež produkují selata určená 

k výkrmu. Stav výkrmny je udržován na 650 – 700 kusech. 

 

Zemědělství je velmi závislé na počasí a příjmy na aktuálních výkupních cenách 

pěstovaných komodit. Management firmy považuje za svůj úspěch instalaci plně 

automatizovaných krmítek, díky kterým jim zcela zmizela položka nákladů na mzdy 

pracovníků, kteří měli krmení zvířat na starost. 

 

3.1.1 Cíle firmy  

Cílem firmy je rozšíření oblasti podnikání, a to do masného průmyslu. Podnětem pro 

prvotní úvahy o vlastním zpracování masa byli nízké výkupní ceny živých zvířat, rozhodnutí 

pak bylo podpořeno představou vyšších zisků. Konkurenční výhoda podnikání v tomto oboru 

je spatřována ve využívání své produkce vepřového a hovězího masa. 

Předmětem podnikání je tedy především zpracování hovězího a vepřového masa a 

doplňující výroba masných výrobků a následný prodej zákazníkům. Jatečné opracování bude 

zajištěno externě. 

 

Cíle v následujících letech: 

2012: zavedení výroby a prodeje především konečným spotřebitelům, 

dosažení obratu 500 tis. Kč v období od zavedení výroby do konce 

kalendářního roku, tj. v období 1. 10. 2012 – 31. 12. 2012; 

2013: zvýšení průměrné měsíční produkce v prvním půlroce o 100 % expanzí 

na nové trhy - otevření prodejny v Opavě, udržení této výše tržeb; 
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2014: zvýšení tržního podílu o 50 % oproti předchozímu roku, rozšířením 

sortimentu o dvě výrobní skupiny, předpokladem jsou skupiny speciální masné 

výrobky a trvanlivé masné výrobky; 

2015: geografické rozšíření prodeje přes distribuční mezičlánky na Ostravsko 

v prvním půlroce, do Moravskoslezského kraje v druhém půlroce, Cílová 

hodnota obratu za rok 10 mil Kč; 

2016: prohlubování výrobního sortimentu o tři varianty v rámci každé 

výrobkové skupiny, tj. 21 různých variant výrobků, zvýšení tržeb o 500 tis. Kč 

ročně. 

 

3.2 Důležité osobnosti 

 

Masná výroba, stejně jako živočišná a rostlinná, bude spadat pod jednatele a 

zakladatele POLNOSTI Františka Weczerka, který se stará o chod firmy. Nová organizační 

struktura - viz Obr. 3.1.1.1. 

V masné výrobě bude zaměstnán se zavedením výroby zodpovědný pracovník, jedna 

prodavačka bude zaměstnána v prodejně. Při výběru zaměstnanců bude vyžadováno vyučení 

v oboru, u místa vedoucího pracovníka, který bude zodpovědný za výrobu i prodej, bude 

požadována dlouhodobá praxe v oboru. U prodávající požadujeme praxi také. 

V únoru 2013 budou přijati další pracovníci. Do výroby jeden pracovník, vyučený, 

praxe není nutná, do nové prodejny prodavačka s vyučením i praxí. 

 

Obr. 3.1.1.1 

Prodej

JednatelJednatel

Účetní Masná výrobaŽivočišná výrobaRostlinná výroba
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3.3 Výroba 

 

Podnikání v masném průmyslu je poměrně náročnou záležitostí. Podniky musí 

splňovat mnoho podmínek, aby Státní veterinární správa vydala doklad o schválení a 

registraci podnikatelské činnosti. 

 

Výrobní prostory musí být přizpůsobeny toku surovin. V praxi to znamená, že výrobní 

prostory musí na sebe navazovat tak, aby nedocházelo ke křížení toku surovin a hotových 

masných výrobků. V našem případě, kdy naší činností je bourání masa a výroba masných 

výrobků, je pořadí masa následující: příjem surovin, bourárna, lednice masa, úpravna masa, 

lednice na uzeninu, expedice nebo samostatný prodej. 

Prostory dílen musí být vybaveny lapači tuku v podlaze, musí být snadno odvětratelné, 

stěny i podlahy musí být snadno omyvatelné, na oknech nesmí chybět síťky proti hmyzu. 

Výpustě v podlahách musí být uspořádány tak, aby nedocházelo ke zpětnému vnikání zápachu 

z kanalizace a průlezu hlodavců. 

Vybavení dílen je převážně z nerezavějící oceli a nezávadných plastů. Je nutné se 

vyvarovat použití předmětů, jejichž část je dřevěná. Dřevo je nasákavý materiál, který se 

špatně čistí. 

Je nutné mít dobře vybavené sociální zařízení – šatna zaměstnanců pro osobní věci, 

sprchy a následná šatna s čistými pracovními věcmi, dále denní místnost a toalety. 

Zaměstnanci musí mít platný zdravotní průkaz a musí dodržovat systém HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Point – analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). 
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3.3.1 SWOT analýza 

S - SILNÉ STRÁNKY W - SLABÉ STRÁNKY 

Vlastní produkce masa Úzký sortiment 

Přizpůsobivost trhu Závislost na jatečném opracování 

Zkušený vedoucí 

 Dostatek vlastního kapitálu   

Zaměření na kvalitu   

Transparentnost   

O - PŘÍLEŽITOSTI T - HROZBY 

Expanze na další trhy Lepší konkurence 

(růst produkce – úspory z rozsahu) Výrobky se nebudou prodávat 

   Růst vegetariánství 

 

3.3.2 Bod zvratu 

Pro informovanost firmy o minimální možné požadované produkci využijeme výpočet 

bodu zvratu dle rovnic 2. 3 a 2.2. 

 

67,0

37355087984283

99235082912683








b

b

 

 
 

  KčBZT

BZT






,7534513

67,01

2771381

 

 

Přepočet velikosti kritických tržeb – na naturální vyjádření 

  SKOT PRASE Celkem 

Výnosy (v Kč) 3 552 257 2 729 281 6 281 538 

Kritické tržby 

(v Kč) 
1 951 992 1 499 761 3 451 753 

Q (v ks) 46 279   

Aby firma nebyla ve ztrátě, musí zpracovat ročně 46 kusů skotu a 279 kusů prasat. 
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3.4 Okolí firmy 

 

3.4.1 SLEPT analýza 

 

Sociální prostředí 

Projevem hospodářské krize byl v roce 2009 a 2010 významný nárůst 

nezaměstnanosti. Z míry nezaměstnanosti 6,8% ve 4. čtvrtletí roku 2008 vzrostla 

nezaměstnanost do dvou let, tj. 4. čtvrteční roku 2010, na 12,4%. V tomto roce bylo na 

úřadech práce k 31. prosinci evidováno 82 776 uchazečů o práci. 

Konkrétně v Moravskoslezském kraji klesá podíl lidí se základním vzděláním a 

středním vzděláním bez maturity, vstoupá podíl vysokoškolského vzdělání. 
3
 

Na Opavsku stále ještě převládá počet věřících lidí, většina vyznání 

římskokatolického, zvyšuje se však počet lidí bez náboženství. Žádná z těchto variant 

nezakazuje, ani neomezuje konzumaci vepřového nebo hovězího masa. 

 

Legislativa 

Oblast potravinářského průmyslu se řídí mnoha zákony, po vstupu ČR do EU došlo 

k dalšímu nárůstu požadavků. Při výrobě a prodeji se musíme řídit veterinárním zákonem, 

zákonem o ochraně veřejného zdraví, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o obalech, 

odpadech a dalšími.  

 

Ekonomické prostředí   

Hrubý domácí produkt v Moravskoslezském kraji ve sledovaném období let 2000 – 

2010 rostl (s výjimkou roku 2009), až bylo dosaženo HDP 369 908 mil. Kč. 

Minimální mzda ve výši 8 000 Kč za 40 odpracovaných hodin týdně a minimální 

hodinová mzda 48,1 Kč/hod. je stanovena ve stejné výši již od ledna 2007. Reálná hodnota 

této částky se však během let, díky zvyšující se cenové hladině, snížila.
4
  

Průměrná hrubá mzda za rok 2011 byla ve výši 22 907 Kč. 

                                                 
3
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Základní tendence demografického, sociálního a 

ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje 2010 [online]. ČSÚ [3. 5. 2012] Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/F600381AF9/$File/80136411a2.pdf 

4
 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. MPSV: Přehled o vývoji částek minimální mzdy 

[online]. MPSV [3. 5. 2012]. Dostupné z : http://www.mpsv.cz/cs/871 
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Politické prostředí 

Snaha vlády ČR zvyšovat příjmy a snižovat výdaje státního rozpočtu vedla v minulých 

měsících k demonstracím. Důvěra v českou politiku nebyla posílena ani skandálem, týkajících 

se úplatků, v politické straně Věcí veřejných. 

Nicméně musíme kladně hodnotit přístup vlády k podpoře malého a středního 

podnikání. 

 

Technologické prostředí 

Technologie jde v posledních letech neuvěřitelným tempem dopředu. Stroje jsou 

řízené počítači, obrovský úspěch má internet. Narůstá obchodování přes internet, stačí 

objednat a zboží je doručeno zákazníkovi domů. Internetového obchodu využívá i 

konkurenční podnik – Globus. 

Na území ČR nalezneme okolo 2 500 výzkumných pracovišť, z nichž většinu 

nalezneme v podnikatelském sektoru. Významný podíl na vědě a výzkumu ve veřejném 

sektoru mají veřejné vysoké školy. 

Světové ekonomické fórum (WEF) každoročně hodnotí konkurenceschopnost zemí. 

V roce 2010 bylo ČR uděleno v kategorii „obchodní a technologická vyspělost“ 34. a 32. 

místo, v kategorii „schopnost inovovat“ 27. místo (139 hodnocených zemí).
5
 

 

3.4.2 Porterova Analýza pěti konkurenčních sil 

 

Konkurence uvnitř odvětví – VÝROBA v blízkém okolí 

MASOMA - MK Klemens 

Společnost MASOMA působí na trhu pod značkou MK Klemens už od roku 1993. 

Začínala na produkci 5 tun masných výrobků denně, dnes je denní produkce 15 tun výrobků. 

Výrobna s podnikovou prodejnou se nachází v Dolním Benešově – Zábřehu. 

Značka MK Klemens je dobře známa, pod touto značkou se prodává nejen maso, ale 

také přibližně 140 masných výrobků, jako např. klobásy, šunky, salámy, tlačenky, uzené 

maso, párky apod. Výrobky MK Klemens jsou distribuovány především po 

Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, zhruba na 800 prodejních míst. 

                                                 
5
 RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České 

republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011. 
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Řeznictví Globus 

Řeznictví a výroba uzenin Globus je provozována již 9 let. Řeznictví Globus je mezi 

lidmi velmi oblíbené, především kvůli své kvalitě. Globus také poskytuje široký sortiment, 

různým druhem masa počínaje, přes šunky, prejty, klobásy, párky, až po trvanlivé salámy a 

mnoho jiných. Hypermarket Globus najdeme v Opavě. Nevýhodu svého jediného prodejního 

místa kompenzuje službou rozvozu (která je podmíněna objednávkou), což je naopak jeho 

výhodou. 

 

Bivoj, a.s. 

Široký sortiment výrobků společnost Bivoj je vyráběn rovněž v Opavě. Na území 

Moravskoslezského kraje najdeme 26 prodejen firmy Bivoj, z nichž v nejbližším okolí jsou 

umístěny 4 v Opavě, po jedné prodejně pak přímo v Kravařích, Štěpánkovicích a Kobeřicích. 

 

Konkurence uvnitř odvětví – PRODEJ - Kravaře 

V okolí naší prodejny se nachází 7 prodejců masa a masných výrobků. 3 z těchto 

prodejen nepovažujeme za skutečnou konkurenci, důvodem je velmi omezený sortiment a 

nebudeme je brát v úvahu. Na obrázku (Obr. 3.4.2.1) můžeme vidět umístění naší prodejny – 

oranžový bod A, 3 důležité konkurenty – body B – D a konkurence, které také budeme 

věnovat pozornost – bod E. 

Významnější konkurence: 

 Makovec a.s. – maso uzeniny - prodejny jsou vybaveny širokým a hlubokým 

sortimentem, jejich výhodou je dlouhá otevírací doba a umístění (v Penny 

marketu blízko zdravotního střediska); 

 Vilášek; 

 Bivoj; 

 Tempo, obchodní družstvo. 
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Obr. 3.4.2.1 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

 

Nová konkurence 

Vstup do výroby potravinářského průmyslu je díky evropské legislativě poměrně 

náročný. Podniky, které chtějí vyrábět, musí splňovat mnoho kritérií a řídit se množstvím 

zákonů, aby jim bylo podnikání schváleno. Prodej potravin je jednodušší, ale i ten se musí 

řídit určitými pravidly. Jak výroba, tak prodej podléhá kontrolám orgánů Ochrany veřejného 

zdraví. 

 

Substituty 

Substitutem masa vepřového a hovězího může být levnější maso kuřecí, ryby, maso 

skopové, jehněčí nebo krůtí. Minimálně kuřecí maso a ryby najdeme snad v kterékoli 

prodejně potravin.  Šířeji chápanými substituty jsou náhražky masa – výrobky ze sóji, které 

jsou také běžně k dostání.  

V nejširším slova smyslu je substitutem našich výrobků vše, co uspokojuje potřebu 

nasytit se (například i o mnoho levnější brambory, rýže, ovoce, zelenina). V tomto případě 

najdeme v každé prodejně potravin konkurenční výrobky, v různých cenových hladinách.  

 

Dodavatelé 

Základní surovina bude použita vlastní, avšak jateční zpracování bude zajištěno 

externě. Porážka prasat bude zajištěna společností JATKA – KURKA, s.r.o. a porážka skotu 
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Jatkami v Melči. Poskytovatelů těchto služeb není mnoho, proto mají tito dodavatelé silné 

postavení. Ostatní materiál je běžně dostupný - dodavatelé již mají vyjednávací sílu malou. 

 

Zákazníci 

Produkty jsou přednostně určeny konečným spotřebitelům – prodejem ve vlastních 

prodejnách, v budoucnu bude usilováno o prodej do malých obchodů, nikoli však do velkých 

řetězců prodejen. 

 

3.5 Prodej 

 

V roce 2010 byla v ČR průměrná spotřeba masa na obyvatele 79,1 kg. Na celkové 

spotřebě všech potravin je maso zastoupeno 10,3%. Spotřeba vepřového masa oproti 

předchozímu roku vzrostla na 43,6 kg (o 0,7 kg), spotřeba hovězího zůstala na stejné úrovni 

9,4 kg. Dlouhodobý průměr spotřeby (od roku 1992) je 43,6 kg vepřového a 13,4 kg hovězího 

masa.
6
 

Podle Potravinové bilance ČR dochází k narůstání státního deficitu mezinárodního 

obchodu díky dovozům masa a masných výrobků, především z EU. Podíl na importu je u 

vepřového masa 48,5 % a u hovězího 17%.
7
 

Z dat ČSÚ (Sčítání lidu, domů a bytů 2011) jsme zjistili, že na Opavsku žije 177 294 

lidí, z toho 58 643 lidí v Opavě a 6 734 lidí v Kravařích.  

 

3.5.1 Plán odbytu 

Při odhadování budoucích tržeb jsme vycházeli z informací uvedených výše. Brali  

jsme v úvahu informace o spotřebě, obyvatelstvu, konkurenci, ekonomické i sociální faktory. 

Zvolili jsme mírně optimistický odhad odbytu. Důvodem je zvyšující se zájem o 

informace o produktech na trhu, (zvláště o místě výroby - označení produktu „český 

                                                 
6
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Analýza spotřeby potravin v roce 2010 [online]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/1e01747a199f30f4c1256bd50038ab23/4100f5e146962c05c12579d8003ba05f/$F

ILE/cpotr041012analyza.pdf  

7
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Potravinová bilance ČR: Deficit obchodu zvětšují především 

dovozy masa z EU  [online]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/1e01747a199f30f4c1256bd50038ab23/97d9127846d3c8a2c12579dd00263967/$

FILE/cpotrzo041112analyza.pdf 



31 

 

výrobek“) a konkurenční výhoda transparentnosti naší firmy – lidé se mohou sami přesvědčit, 

čím je dobytek krmen, z čeho vyrábíme. 

 

Plán odbytu je vyjádřen následující tabulkou (Tab. 3.5.1.1). 

 

Tab. 3.5.1.1 

PLÁN ODBYTU v Kč 

X. 12 - III. 13 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 

Tržby - odhad 160 813 171 558 225 102 187 676 380 542 450 203 

Náklady - odhad 392 253 168 339 202 474 180 105 410 262 392 690 

Plánový VH -231 440 3 219 22 628 7 571 -29 720 57 513 

Plánový VH -205 593 35 364 

Rok 2013  I.Q  II.Q III.Q IV.Q     

Tržby - odhad 1 018 421 1 811 376 1 875 847 1 575 894     

Náklady - odhad 983 057 1 495 967 1 556 531 1 340 724     

Plánový VH 35 364 315 409 319 316 235 170     

 

 

3.5.2 MARKETINGOVÝ MIX 

 

Výrobek  

Zákazníkům bude nabízeno hovězí a vepřové maso a několik dalších produktů. Úzký 

sortiment bude kompenzován větším zaměřením na kvalitu. Je nutné si uvědomit, že se jedná 

o produkty krátkodobé spotřeby.  

 

Cena 

Při tvorbě cen budou největší roli sehrávat ceny konkurence. Ceny budeme udržovat 

ve stejné hladině konkurenčních výrobků, přičemž budeme využívat týdenních cenových akcí 

na výrobky. 

Jelikož se jedná o potraviny, zaujmeme postoj flexibilní cenové strategie. 

 

Podpora prodeje 

Zprvu bude podpora prodeje zajištěna spíše ochutnávkami našich masných produktů 

na veřejných akcích a rozesláním informačních letáčků o otevření firmy. 
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Distribuce 

K zákazníkovi se naše výrobky dostanou  prostřednictvím vlastních prodejen, později 

přes maloobchody. 

V případě objednávky zákazníka o větší množství výrobků (např. z důvodů pořádání 

oslav), rádi dovezeme výrobky zdarma až domů. 

 

3.6 Produkty 

 

3.6.1 Vepřové maso 

Svým zákazníkům budeme poskytovat kteroukoli část vepřového čerstvého masa, 

kterou si budou přát. Nabídneme různými způsoby upravenou kýtu (s kůží, bez kůže, 

s kolínkem nebo bez, s kostí nebo vykostěnou), plec, bok, krkovičku, pečeni, panenskou 

svíčkovou, ale také kolena, ocásek (křížová kost, chvostík), lalok a drobné části masa jako 

ořezy, výřezy, masitou část bránice, apod. 

 

3.6.2 Hovězí maso 

Samozřejmostí je nabídka svíčkové, nízkého roštěnce, boku bez kosti, boku s kostí, 

vysoký roštěnec, podplečí, krku, žeber, kýty (kližka z kýty, vrchní šál, předkýtí, spodní šál, 

květová špička) a plece (kližka, husička, kulatá plec neboli falešná svíčková, loupaná plec, 

velká plec). 

 

3.6.3 Tlačenka  

Tlačenky patří mezi klasické vařené výrobky. 

Hlavními surovinami jsou především droby (jazyk, srdce, játra, ledviny), maso z hlav, 

laloků, kolen, plecí, boků, nožiček a kůže, ze které uvaříme gelotvornou polévku. Uvařené 

maso nakrájíme na kostičky o hraně asi jednoho centimetru, kůže rozemeleme. Potřebné 

koření rozdrtíme, smícháme se solí a vmícháme do vývaru. Pokud má být výsledkem tlačenka 

tmavá, vmícháme ještě vepřovou vymíchanou krev. Přidáme nakrájené kousky masa. Směs 

plníme do obalů za horka, použijeme plastové obaly (hmotnostní ztráty jsou menší), 
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uzavíráme klipsy. Tlačenky se vaří při teplotě 85 C 1,5 hodiny, následně se ochladí pitnou 

vodou a dochladí ve studené místnosti. 

 

3.6.4 Jaternice 

Jaterničky vyrábíme z uvařených vepřových hlav, nožiček, bránic, měkkých boků, 

srdce, plic, jazyka, sleziny a rozmočených vek či housek. Rozmočené housky rozdrobíme 

v ruce a maso umeleme, smícháme, přidáme sůl a koření spařené vývarem, plníme do 

přírodních střívek a zaklipsujeme. Jaternice vaříme v masovém vývaru, při teplotě pod 95C 

15 – 20 minut, poté opláchneme studenou vodou a necháme volně vychladnout. 

 

3.6.5 Jelítka 

Jelítka připravujeme z tučného masa, drobů, škvarků a sádla, krup, koření, tučného 

masového vývaru a stabilizované krve. 

Zpracování je obdobné jako u jaternic, můžeme vařit do teploty 90 C 25 – 45 min. 

 

 

Kalkulační propočet cen a příjmů z 1ks skotu: 

 

 

Hmotnost Kč/kg Celkem Kč 

NÁKLAD 393,26 66,85 26 291,00 

PRODEJNÍ CENY 

  H. zadní 90,72 170,18 15 438,19 

H. krk 40,80 135,97 5 547,64 

Svíčková 5,21 569,30 2 965,34 

Roštěná 19,97 218,42 4 361,20 

Kližka 26,04 130,70 3 403,97 

Guláš 25,18 104,39 2 627,99 

Hrudí b.k 19,53 121,93 2 381,64 

Žebro b.k 

 

100,88 

 Žebro s.k 31,25 86,84 2 714,04 

Mleté 

 

104,39 

 Kutr 54,69 61,40 3 358,28 

Kosti, lůj 79,87     

Celkem 

  
42 798,28 
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Kalkulační propočet cen a příjmů z 1 ks prasete: 

 

 

Hmotnost cena/kg Celkem Kč 

NÁKLAD 97,56 40,92 3 992,00 

PRODEJNÍ CENY 

  Bok s k. 11,44 60,53 692,35 

Bok b. k. 2,74 69,30 189,59 

Kotleta s k. 12,38 86,84 1 075,29 

Krkovice s k. 7,36 77,19 568,03 

Kýta 13,44 92,11 1 238,22 

Plec 4,06 86,84 352,29 

Panenka 1,06 116,67 123,82 

Kutr 8,84 43,86 387,91 

V libové 2,36 78,95 186,20 

Pupek 4,13 26,32 108,62 

Karabáčky 0,83 86,84 71,69 

Lalok 5,66 26,32 148,96 

Sádlo 7,78 21,93 170,68 

Tučný ořez 2,22 21,93 48,62 

Krvavý ořez 0,47 21,93 10,34 

Kosti, kůže 10,50 

  Odpad 2,30     

Celkem 

  
5 372,60 

 

3.7 Finanční plán 

 

3.7.1 Kapitálové výdaje 

 

Aby bylo možné využívat k výrobě jednu z disponibilních, nevyužívaných budov, 

bylo nutné provést určité úpravy – technické zhodnocení (úprava podlah, zdí, klimatu). Cena 

budovy do kapitálových výdajů nebude zahrnuta, protože se jedná o tzv. utopené náklady. 

K datu zahájení činnosti je oběžný majetek ve výši 400 000 Kč, aniž by bylo 

využíváno cizího krátkodobého kapitálu. Čistý pracovní kapitál je tedy k datu zahájení 

činnosti ve výši 400 000 Kč.  

 



35 

 

 

 

 

Jednotné kapitálové výdaje – prodejna (v Kč) 

 Chladicí vitríny 106 200,- 

Nerezová chadicí skříň 58 600,- 

 

164 800,- 

 

 

Jednotné kapitálové výdaje činí: 613 790 + 164 800 + 400 000= 1 178 590,- Kč. 

Celý projekt bude profinancován vlastním kapitálem. 

 

 

3.7.2 Náklady – na 1 ks produkce 

 

Kalkulace vnitropodnikových nákladů na 1 ks prasete 

 

sele 1 200,- 

krmivo 1 764,- 

porážka 600,- 

nafta 44,- 

energie 52,- 

mzdy 188,- 

doprava 74,- 

 
3 922,- 

 

Hmotnost prasete v živé váze (obvyklá jateční hmotnost 120 kg) přepočteme 

koeficientem, abychom dostali hmotnost čistého masa z vepřových půlek: 

120/1,23 = 97,56 kg. 

3 922/97,56 = 40,2 Kč/kg 

Jednotné kapitálové výdaje – výroba (v Kč) 

  Technické zhodnocení budovy 161 100,- 

Elektrický varný kotel 170 500,- 

Nerezové chladicí skříně 117 200,- 

Chladírenský nákladní vůz 100 000,- 

Udírna 64 990,- 

 

613 790,- 
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Kalkulace vnitropodnikových nákladů na 1 ks skotu 

 

tele 9 000 

siláž 7 868 

krmivo 5 760 

porážka 2 100 

nafta 198 

energie 234 

mzdy 846 

přeprava 285 

 
26 291 

  Přepočet živé váhy na čisté maso u skotu: 

700/1,78 = 393,26 kg. 

26 291/393,26 = 67 Kč/kg. 

 

 

3.7.3 Odpisy 

 

Zavedený systém odepisování budovy nesmíme měnit, účetní odepisování budovy je 

zvoleno jako lineární, daňové jako rovnoměrné. Zůstatková cena 533 798 Kč bude navýšena o 

technické zhodnocení v hodnotě 161 000 Kč a bude se v odepisování pokračovat stejným 

způsobem. Odpisový plán v jednotlivých letech na příštích pět let viz tabulky odpisů. Účetní 

odpisy viz Tab. 3.7.3.1, a daňové Tab. 3.7.3.2. Odpisy k ostatnímu majetku viz Příloha 2. 

 

Ostatní majetek bude rovněž odepisován lineárně a rovnoměrně. Dle zákona o daních 

příjmů budeme všechen majetek odepisovat po dobu pěti let. V prvním roce, kdy má vyjít 

hospodaření podniku záporně, daňové odpisy neuplatníme. Odepisovat majetek daňově 

budeme až v roce 2013. 
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Tab. 3.7.3.1 

ÚČETNÍ ODPISY - BUDOVA 
  Rok Sazba Vc Odpis Zc 

2012 0,033 694 798 5 733 689 065 

2013 0,033 694 798 22 932 666 133 

2014 0,033 694 798 22 932 643 201 

2015 0,033 694 798 22 932 620 269 

2016 0,033 694 798 22 932 597 337 

 

 

Tab. 3.7.3.2 

DAŇOVÉ ODPISY - BUDOVA 

  rok sazba Cena odpis ZC 

2013 3,4 694 798 23 624 671 174 

2014 3,4 694 798 23 624 647 551 

2015 3,4 694 798 23 624 623 927 

2016 3,4 694 798 23 624 600 303 

2017 3,4 694 798 23 624 576 679 

 

 

3.7.4 ZAHAJOVACÍ A KONEČNÁ ROZVAHA – r.2012 

 

AKTIVA PASIVA 

  1. 10. 1012  31. 12.2012   1. 10. 1012  31. 12.2012 

Budova 694 798 694 798 VK 1 712 288 1 712 288 

Movitý majetek 617 490 617 490 VH MO     

oprávky k DHM 0 -36615 VH BÚO   -205 593 

            

Zásoby   15 968 Závazky vůči zaměst.   14 000 

Peníze 400 000 233 954 Závazky SaZP   4 900 

Celkem Aktiva 1 712 288 1 525 595 Celkem Pasiva 1 712 288 1 525 595 
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3.7.5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok 2012 (v Kč) 

 

VZZ - 2012 

 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 557 473 

Výkonová spotřeba 613 051 

Mzdové náklady 84 000 

SaZP 29 400 

Odpisy 36 615 

Provozní výsledek hospodaření (VHp) -205 593 

Daň z příjmu za běžnou činnost (DB) 0 

výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHB = VHp +VHf - DB) -205 593 

Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM) -205 593 

 

 

TRANSFORMACE VH NA DAŇOVÝ ZÁKAD 

 

VH BÚO -205 593 

 + účetní odpisy 36 615 

 - daňové odpisy
*
 0 

 

-168 978 

Daňový základ -168 000 
* 

Jsme ve ztrátě, proto můžeme využít možnosti neuplatnit daňové odpisy nyní, ale až 

budeme vykazovat zisk. 

 

3.7.6 VÝKAZ CASH FLOW za rok 2012 

 

 
Počáteční stav peněžních prostředků (PS PP) 400 000 

 + Čistý zisk -205 593 

 + Odpisy 36 615 

 - Změna stavu zásob -15 968 

 - Změna stavu pohledávek 0 

 + Změna stavu krátkodobých závazků 18 900 

 = Cash flow z provozní činnosti (CF prov) -166 046 

 = Cash flow z investiční činnosti (CF inv) 0 

 = Cash flow z finanční činnosti (CF fin) 0 

 = Cash flow celkem (= CF prov + CF inv + CF fin) -166 046 

 
Konečný stav peněžních prostředků (KS PP) 233 954 
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3.7.7 POČÁTEČNÍ A KONEČNÁ ROZVAHA – 2013 (v Kč) 

 

AKTIVA PASIVA 

  1. 1. 1013  31. 12.2013   1. 1. 1013 

 31. 

12.2013 

Budova 694 798 694 798 VK 1 712 288 1 506 695 

Movitý majetek 617 490 782 290 VH MO -205 593   

oprávky k DHM -36 615 -213 292 VH BÚO   752 499 

  

 

  

 

    

            

Pohledávky 

 

47 565 Záv. vůči státu -daň   152 760 

Zásoby 15 968 75 030 Záv. z obch. Vztahů   11 000 

Běžný účet 
 

1 000 000 Záv. vůči zaměst. 14 000 25 000 

Peníze 233 954 70 313 Záv. SaZP 4 900 8 750 

Celkem Aktiva 1 525 595 2 456 704 Celkem Pasiva 1 525 595 2 456 704 

 

O ztrátu z roku 2012 snížíme základní kapitál. 

 

 

 

3.7.8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok 2013 (v Kč) 

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 6 281 538 

Výkonová spotřeba 4 307 002 

Nájemné 88 000 

Mzdové náklady 596 000 

SaZP 208600 

Odpisy 176 677 

Provozní výsledek hospodaření (VHp) 905 259 

Finanční výsledek hospodaření (VHf) 

 Daň z příjmu za běžnou činnost (DB) 152 760 

výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHB = VHp +VHf - DB) 905 259 

Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM) 752 499 
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TRANSFORMACE NA DAŇOVÝ ZÁKLAD 

 

VH BÚO 993 259 

 + účetní odpisy 176 677 

 - daňové odpisy
*
 109 676 

Daňový základ 1 060 000 

 - Ztráta minulých let 168 000 

Nový daňový základ 892 000 

Daň  169 480 

 

 

3.7.9 VÝKAZ CASH FLOW za rok 2013 (v Kč) 

 

 
Počáteční stav peněžních prostředků (PS PP) 233954 

 + Čistý zisk 752 499 

 + Odpisy 176 677 

 - Změna stavu zásob 59 062 

 - Změna stavu pohledávek 47 565 

 + Změna stavu krátkodobých závazků 178 610 

 = Cash flow z provozní činnosti (CF prov) 1 001 159 

 - Přírustek dlouhodobých aktiv 164 800 

 = Cash flow z investiční činnosti (CF inv) -164 800 

 = Cash flow z finanční činnosti (CF fin) 0 

 = Cash flow celkem (= CF prov + CF inv + CF fin) 836 359 

  Konečný stav peněžních prostředků (KS PP) 1 070 313 
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4 Návrhy a doporučení 

 

Firma POLNOST disponuje prostory, které jsou dodnes nevyužívané. To znamená, že 

aktiva nejsou výdělečná, naopak vlivem nejen času chátrají a jsou vyžadovány opravy. Jedna 

z takovýchto budov, díky své dobré lokalitě a příjezdovým cestám, bude využita k podnikání. 

 

K zahájení podnikání bude potřeba vynaložit jednorázový kapitálový výdaj v částce 

1 178 590 Kč, který zahrnuje rekonstrukci stávající budovy, nákup strojů a čistý pracovní 

kapitál potřebný pro zahájení činnosti. Cena budovy do kapitálového výdaje není zahrnuta, 

protože tento výdaj vznikl již v minulosti. 

Celá tato investice bude hrazena vlastním kapitálem podniku. 

 

Provozní náklady podniku v prvním měsíci podnikání jsou vyčísleny na  392 253 Kč, 

v této částce jsou zahrnuty výdaje, které budou hned v provozu spotřebovány, jako třeba 

mzdy a materiál, ale také ten drobný majetek, který poslouží podniku dobu delší než jeden 

rok, ale z důvodu nižší ceny než 40 000 Kč nebyl zahrnut do majetku. Díky těmto zvýšeným 

nákladům a nízkým tržbám vznikla za měsíc říjen ztráta -231 440 Kč. Již v následujícím 

měsíci byl generován zisk 3 219 Kč. Další ztráta -29 720 Kč byla pozorována v měsíci 

únoru, kdy došlo k otevření nové Opavské prodejny, jenž byla vybavena nástroji a drobným 

majetkem, opět účtovaným rovnou do spotřeby. 

Významný podíl na celkových provozních nákladech za rok 2013 je tvořen 

variabilními náklady. Ty činili na celkových ročních nákladech 5 312 806 Kč (očištěných 

o nákup a spotřebu drobného majetku) 4 174 529 Kč, vyjádřeno v procentech necelých 79%. 

Variabilní náklad na 1 ks skotu činí 26 291 Kč a na 1 ks prasete 3922 Kč. 

Druhou nejpodstatnější částku tvoří mzdové náklady. Vedoucí provozu bude 

odměňován 18 000 Kč, druhý zaměstnanec ve výrobě 12 000 Kč, přičemž v prvních třech 

měsíčcích únor – duben bude odměna nižší o 2 000 Kč. Prodavačky budou odměňovány po 

10 000 Kč. V měsících červen – srpen budeme využívat pomoci brigádníků.  Výsledné 

mzdové náklady za rok 2013 tak činí 804 600 Kč. 

 

Na základě analýzy bodu zvratu byla stanovena potřebná výše tržeb na 3 451 753 Kč. 

V přepočtu na objem výroby je to 89 ks skotu a 545 ks prasat ročně. 
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V roce 2012 bylo předpokládáme tržby 557 473 Kč, v roce 2013 byly vyčísleny na 

6 281 538 Kč. Výsledek hospodaření za první rok je tedy ztráta 205 593 Kč. V roce 2013 

bylo dosaženo čistého získu ve výši 752 299 Kč. Daň byla stanovena na 152 760 Kč. Daňový 

základ byl upraven o ztrátu minulého roku. 

 

4.1 Srovnání v čase a s okolím 

 

Podnik se zabývá chovem dobytka, touto skutečností vzniká firmě důležitá 

konkurenční výhoda, která spočívá v dosti nízkých nákladech na materiál. Dle mých 

propočtů vychází vnitropodnikový náklad na 1kg masa hovězího 67 Kč a vepřového 40,2 Kč. 

Potencionální konkurence vykupuje z jatek 1kg hovězího za 94 Kč a vepřového 54 Kč.  

Mezi majetkem POLNOSTI je i takový, který není využíván. V následujících letech 

nebude problémem výrobu rozšiřovat. Využívání svého majetku můžeme označit za přínos 

podniku. 

Dosavadní, maximální (důvodem jsou různé srážky), příjem POLNOSTI z jednoho 

průměrného kusu skotu byl 32 619 Kč, z jednoho kusu prasete 3 395 Kč. Nový předpokládaný 

příjem je za 1 ks skotu 42 798 Kč a 1 ks prasete 5 372 Kč. To znamená rozdíly o 10 179 

Kč/ks a 1 977 Kč/ks. 

 

 

Na základě všech těchto informací nemůžu nic jiného, než doporučit POLNOSTI, aby 

neotálela a začala v oboru masné výroby podnikat. Management firmy má averzi k úvěrům, 

přesto doporučuji alespoň nějaký podíl cizího kapitálu. Úroky z úvěru jsou totiž daňově 

uznatelné. 

 

Management firmy by se neměl zaleknout ztráty z prvního roku. Ta je způsobena 

nákupem drobného majetku a způsobem jeho zaúčtování. O ztrátu si navíc může firma 

v roce, kdy dosáhne zisku, snížit daňový základ a tím také daň. 

 

Důležitým okamžikem v realizaci tohoto plánu bude výběr prodejny v Opavě. 

Prodejna by neměla být umístěna na okraji Opavy, doporučuji zvolit místo poblíž centra. 

(Prodejna v Kravařích je daná firmou.) Propagovaný by měl být fakt, že se jedná o maso, 

které pochází z ČR.  
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Pro případ mimořádného zájmu o produkty, navrhuji firmě zaučit a proškolit v tomhle 

oboru i některé zaměstnance z rostlinné a živočišné produkce. Tímto se stane POLNOST více 

přizpůsobivější trhu.  
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5 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat a posoudit podnikatelský záměr 

v potravinářském průmyslu, konkrétně zpracování masa a masných výrobků. 

 

V první části své práce jsem věnovala pozornost teorii sestavení podnikatelského 

plánu, ve kterém byl popsán jeho obsah, účel a zásady vypracování, dále pak popsány a 

vysvětleny jeho jednotlivé části, jako klíčové osobnosti, výroba, okolí firmy, prodej a finanční 

plán. Následně jsem teoreticky popsala metody, kterých je nutno použít při zpracování 

podnikatelského záměru. Mezi použitými metodami nalezneme SLEPT analýzu, Porterovu 

analýzu pěti konkurenčních sil, marketingový výzkum, marketingový mix, bod zvratu a 

SWOT analýzu. 

Část druhá je pak věnována konkrétnímu zpracování podnikatelského plánu. 

Podnikatelský plán byl sestavován pro již existující firmu zabývající se zemědělskou 

produkcí, rostlinou i živočišnou. V první podkapitole je proveden popis firmy a stanoveny její 

cíle v podnikatelském záměru masného zpracování. Následné podkapitoly jsou věnovány 

klíčovým osobnostem, výrobě, ve které je provedena SWOT analýza a analýza bodu zvratu. 

Analýza okolí firmy byla provedena metodami SLEPT a Porterovou analýzou pěti 

konkurenčních sil, na základě analýzy okolí byl zvolen marketingový mix. Všechny tyto 

aspekty jsou zahrnuty ve výsledném finančním plánu, jenž obsahuje plánové účetní výkazy, 

ze kterých jsme se dověděli, že ve druhém roce podnikání firma dosáhne zisku. 

V části návrhů a doporučení firmě doporučuji na základě své práce realizaci tohoto 

projektu. Je v něm poskytnuto také srovnání minulého a nového stavu. 
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Seznam zkratek 

 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

b jednotkový variabilní náklad 

BZ bod zvratu 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČSÚ Český statistický úřad  

ČR Česká Republika  

EU Evropská unie 

INV investiční náklad 

JKV jednorázový kapitálový výdaj 

F fixní náklady 

ha hektar 

hod. hodina 

Kč koruna česká  

ks kus 

mil. milión 

min. minuta 

např. například 

p jednotková cena 

q množství 

MSP malé a střední podniky 

T tržby 

tj. to je 

tzn. to znamená 
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