
 

 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ -  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta  

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

EKONOMICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ POROVNÁNÍ DVOU VYBRANÝCH 

BIOPLYNOVÝCH STANIC 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

   

Autor:                                                                              Bc. Adéla Hlavatíková 

Vedoucí diplomové práce:                                            RNDr. Alena Labodová, Ph.D. 

 

 

 

 

Ostrava 2014 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Prohlášení 
 

˗ Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem všechny 

použité podklady a literaturu.  

˗ Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 

Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního  

a § 60 – školní dílo.  

˗ Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen  

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít  

(§ 35 odst. 3).  

˗ Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně  

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené  

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO.  

˗ Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod CreativeCommons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této 

licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

˗ Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany,  

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

˗ Bylo sjednáno, že užít své dílo - diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna  

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

V Ostravě dne 30. 4. 2014                                                                    Bc. Adéla Hlavatíková 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych ráda poděkovala RNDr. Aleně Labodové, Ph.D. za odborné vedení 

diplomové práce, za její cenné rady a připomínky. Rovněž bych chtěla poděkovat Ing. Milanu 

Valečkovi z bioplynové stanice TOZOS spol. s.r.o. a Ing. Radku Kochovi z bioplynové 

stanice Stonava za ochotu, poskytnuté informace a materiály, bez kterých by tato práce 

nemohla vzniknout. 



 

 
 

Anotace 

Téma diplomové práce je zaměřeno na porovnání dvou bioplynových stanic z hlediska 

ekonomické a environmentálního, práce je rozvrhnuta do 6 částí. První část diplomové práce 

je věnována úvodu, který představuje seznámení se s diplomovou prací. Druhá část je 

věnována legislativě a technologii bioplynových stanic. Ve třetí části jsou stručně představeny 

vybrané bioplynové stanice Stonava a TOZOS, s. r. o. Část čtvrtá a pátá popisuje ekonomické 

a environmentální zhodnocení bioplynových stanic. Diplomová práce je ukončena závěrem, 

ve kterém je shrnuto ekonomické a environmentální porovnání vybraných bioplynových 

stanic. 

 

Klíčová slova: legislativa, technologie bioplynové stanice, bioplyn, poměrové ukazatele, 

environmentální porovnání 

 

 

 

 

Summary 

 The Diploma thesis focused on comparison of two biogas plants is divided into six 

parts. The first part is devoted to introduction of the work. In the second part is done overview 

of legislation connected with biogas plant and description of its technology. Third part of 

thesis introduces biogas plants selected for comparison. Economical and environmental 

evaluation is presented in fourth and fifth part of the thesis. Conclusion of the work is given in 

its last part where the economical and environmental comparison of two selected biogas plant 

is. 

Keywords: legislation, technology biogas plant, biogas, ratios indicators, environmental 

comparison 
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č.                                     číslo 
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EU                                  Evropská Unie 
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kWh                               kilowatthodina; jednotka energie/práce 

LTO                               lehký topný olej 

MŽP                               Ministerstvo životního prostředí 

MJ                                  megajoule; jednotka energie/práce 

m
3                                                     

metr krychlový; jednotka objemu 

OA                                  oběžná aktiva 

ROA                                rentabilita aktiv 

ROCE                             rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE                                rentabilita vlastního kapitálu 

ROS                                rentabilita tržeb 

tis.                                   tisíce 

tzv.                                  tak zvaný 



 

 
 

VK                                  vlastní kapitál 

VH                                  výsledek hospodaření 

VZZ                                výkaz zisků a ztrát 
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1 Úvod 

Nacházíme se v sobě, která nám nabízí neuvěřitelné možnosti v oblastech vědy, 

výzkumu a technologie. Na druhou stranu nám toho i hodně bere. Ubývají zásoby 

nerostného bohatství, neustále se zvyšuje spotřeba a cena za elektrickou energii a 

teplo. Negativní dopad na současnou společnost má i narůstající produkce organického 

odpadu. Jednou z cest, jak těmto negativním vlivům předcházet a udělat z nich něco 

užitečného vidím právě ve výstavbě bioplynových stanic, které v posledních letech 

zažívají na českém území obrovský rozkvět. 

 

Proces, který v bioplynových stanicích probíhá, nazýváme anaerobní digescí. 

Jedná se o šetrný postup, jehož cílem je co možná nejefektivněji naložit s organickými 

odpady a následně využít jejich energetický potenciál a vzniklé organické hmoty. 

 

Bioplynové stanice v sobě ukrývají velké ambice, které ještě nedokážeme úplně 

využít. Stanice by se měla postarat o zásobování nejbližšího okolí energií a teplem a 

zároveň by se měla účastnit potravinářských a zemědělských procesů, ze kterých by 

přijímala odpady. Bohužel plýtvání biomasy ve formě nevyužitého tepla vede 

k bezhlavému vypouštění do ovzduší. V budoucnu by se mohlo rozšířit využití 

bioplynu, který dnes slouží jako zdroj elektřiny a tepla, také jako možný zdroj 

biomethanu a následně jej využívat v dopravě nebo distribuovat do sítí zemního plynu. 

 

I přesto se Česká republika řadí k evropské bioplynové špičce, spolu 

s Německem, Švédskem či Itálií. K 1.1 2014 bylo v České republice evidováno 

celkem 500 bioplynových stanic s instalovaným výkonem 392,35 MW. 
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2 Bioplynové stanice – legislativa, technologie 

 

Největší rozkvět bioplynových stanic nastal po roce 2000. Značný podíl na tom 

měla i velmi příznivá situace spojená s dotační politikou státu. V současnosti se na 

území České republiky nachází přes 280 bioplynových stanic a tento počet má stále 

rostoucí tendenci. Odhaduje se, že do roku 2015 by se mohl počet bioplynových stanic 

vyšplhat až k hranici 400. Za absolutní evropskou špičku ve využívání obnovitelných 

zdrojů lze považovat státy Švédska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Dánska. 

Výstavba bioplynových stanic, nacházejících se na území České republiky 

podléhá tzv. metodickému pokynu, vydaným Ministerstvem životního prostředí, který 

byl v únoru letošního roku novelizován. 

Hlavním úkolem metodického pokynu je zavázat příslušné orgány státní správy 

v oblasti životního prostředí k jednotnému postupu při povolování a schvalování 

bioplynových stanic před uvedením do provozu a optimalizovat podmínky jejich 

provozu z hlediska životního prostředí.  

Metodický pokyn je určen především úředníkům státní správy a 

provozovatelům stanic k zajištění kvalifikovaného schvalovacího procesu a 

k eliminaci problémů s umisťováním bioplynových stanic. 

Metodický pokyn je strukturován do následujících kapitol-částí: 

 povolovací proces v souvislosti se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a také zákon č. 

86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Dále jsou v této kapitole uvedeny 

požadavky na schválení v souvislosti s EIA a IPPC (zákon č. 100/2001 

Sb. o posuzování vlivů na ŽP a zákon č. 76/2002 Sb. o integrované 

prevenci) 

 podmínky umístění zdroje 

 požadavky na projektovou dokumentaci 

 rozdělení bioplynových stanic (zemědělské, čistírenské, ostatní) 
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 požadavky na provoz bioplynových stanic (manipulace/nakládání 

s odpady/se surovinami, manipulace s fermentačním zbytkem) 

 požadavky na stavbu, následnou technologii, na provoz technologie a 

další technicko-organizační opatření, požadavky na provozní řád 

 

2.1 Legislativa ČR 

Jelikož je legislativa, zabývající se výstavbou a provozem bioplynových stanic 

velmi rozsáhlá, dovolila jsem si výčet jednotlivých znění některých zákonů uvést 

v následujících bodech:  

 Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech 

Ukládá požadavky na skladování a používání digestátu, vzniklého při výrobě 

bioplynu. 

 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 

Majitelům bioplynových stanic říká, jak mají nakládat s energií, aby byla 

navýšena její energetická účinnost. 

 Zákon č. 458/2000 Sb., tzv. energetický zákon 

Upravuje podmínky pro podnikání v energetických odvětvích (plynárenství, 

teplárenství, elektroenergetika, a další). 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Nebo – li tzv. proces EIA, jehož cílem je zmírnění dopadů nepříznivých vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Stanovuje pravidla pro podnikatele jak předcházet vzniku odpadů a jak 

s odpadem nakládat, aby nebylo poškozeno životní prostředí a zdraví obyvatel. 

Upravuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost 

orgánů veřejné správy. 
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 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 

Podstatou je ochrana podzemních a povrchových vod a zlepšování jejich 

kvality. Podnikatel se na základě tohoto zákona řídí pravidly, jak hospodárně 

využívat vodní zdroje a snižovat negativní účinky, které na ně působí. 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Definuje, jaké jsou povinnosti každého z provozovatelů zdrojů znečišťující 

ovzduší. Stanovuje přípustné míry znečišťování, tak aby byla rizika dopadu na 

životní prostředí a na zdraví lidí minimální. 

 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie 

Jak správně využívat obnovitelných zdrojů energie a vytvořit správné k trvale 

udržitelnému rozvoji společnosti. 

 

2.2 Legislativa EU 

  995/2010  - Nařízení vlády, kterým se stanoví povinnosti hospodářských 

subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, účinnost od 3. prosince 

2010. 

 1774/2002/ES - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 

3. října 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších 

živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě s účinností od 1. 

května 2004. 

 2003/30/EC – Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 8. května 2003 

o podpoře používání biopaliv. Směrnice vstoupila v účinnost 17. května 2003. 

 2001/77/EC – Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 27. září 2001 o 

podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu a 

elektřinou. Směrnice nabyla účinnosti dne 27. října 2001. 

 2000/60/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky s účinností od 22. 

prosince 2000. 

http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/narizeni-c-9952010-rady-eu
http://aa.ecn.cz/img_upload/267d7a1293b5aa53e374ea30d66848d6/N1774.zip
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/2003-30-ec
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/2001-77-ec
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/2000-60-es
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 2002/358/EC – Rozhodnutí Rady z dubna 2002, kdy každý stát Evropské Unie 

má stanovený jeden účinný tržní mechanizmus Kjótského protokolu, Systém o 

obchodování s emisemi. Rozhodnutí nabylo účinnosti 25. dubna 2002.  

 1999/31/EC – Směrnice Rady EU ze dne 26. Dubna 1999 o skládkách odpadů, 

která stanovuje požadavky na snížení biologicky rozložitelných odpadů. 

Nabyla účinnosti dne 26. dubna 1999. 

 Kjótský protokol – v tomto protokolu se země svým podpisem zavazují ke 

snižování emisí skleníkových plynů, jejichž vlivem dochází ke globálnímu 

oteplování. Účinnost Protokolu od 1. ledna 2005, Česká republika tento 

Protokol podepsala 23. listopadu 1998. 

 96/61/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES o účasti 

veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se 

životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud 

jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně (účinnost od: 25. června 

2003). 

 

2.3 Technologie bioplynové stanice 

Bioplynová stanice je moderní, technologické zařízení zpracovávající odpady 

organického původu prostřednictvím procesu zvaného anaerobní fermentace. 

Výslednými produkty tohoto procesu jsou bioplyn, hnojivo známé pod názvem 

digestát a fugát. Největší pozornost, ze všech vzniklých produktů je věnována 

bioplynu, který je v dnešní době hojně využíván k výrobě elektrické a tepelné energie. 

Na základě druhu zvolené vstupní suroviny, lze bioplynové stanice 

charakterizovat jako: 

 BPS zemědělské, 

 BPS odpadové, 

 čistící a BPS odpadních vod. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexapi%21prod%21CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32002D0358&model=guichett
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/1999-31-ec
http://www.unfccc.de/resource/conv/index.html
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/96-61-es
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2.3.1 Anaerobní fermentace 

Pod pojmem anaerobní fermentace se rozumí soubor složitých, biochemických 

procesů. Prvotní roli zde hrají mikroorganismy, které mají za úkol rozložení 

organického materiálu bez přístupu vzduchu. Celý tento proces lze rozdělit do čtyř 

základních částí: 

 Hydrolýza: na základě působení vody dochází k rozkladné reakci, kdy 

složité uhlovodíky (polymery), jsou rozloženy na uhlovodíky 

jednodušší (monomery). 

 Acidogeneze: monomery jsou v této fázi procesu rozkládány na těkavé, 

organické kyseliny. Produktem může být např. kyselina octová, 

kyselina mléčná. 

 Acetogeneze: za produkce kyseliny octové dochází v této části 

k rozkladu kyselin a alkoholů. 

 Methanogeneze: podle názvu je patrné, že zde dochází k tvorbě 

methanu, který vzniká z kyseliny octové, H2 a CO
2
. Jedná se o 

konečnou fázi anaerobního procesu. 

 

 

Obr. 2.1 Průběh čtyřfázové anaerobní fermentace, Zdroj: [12] 
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Samotná fermentace probíhá v obrovských, vyhřívaných, nerezových nádržích 

zvaných fermentory. V těchto fermentorech se zředěná a rozmělněná organická hmota 

promíchává a zahřívá přibližně na teplotu 38-42°C. Dochází tak k rozkladným 

procesům a současné produkci bioplynu. Vzniklý bioplyn je následně odváděn do 

plynojemu, kde se upravuje a čistí pro další využití. 

Bezproblémový proces anaerobní fermentace je ve velké míře ovlivněn 

zabezpečením vhodných faktorů. Dodržení daných faktorů vede ke správné činnosti 

mikroorganismů. Mezi ty nejdůležitější patří: 

 Anaerobní prostředí 

 Stálá teplota (mezofilní oblast 35-42 °C, termofilní oblast 50-60°C).  

 Optimální pH (6,5-7,5). Pokud hodnoty klesnou pod pH 6, nebo se 

naopak udržují nad pH 8 je jejich činnost silně omezená. Stupeň 

kyselosti je u prasečí kejdy nižší, než u kejdy hovězí. 

 Vhodné složení substrátu, které je závislé na velkém množství faktorů. 

Od druhu zvířat, přes jejich využití, způsob ustájení, až po typ krmení, 

podestýlky. 

 

2.3.2 Biologicky rozložitelný odpad 

Jelikož můžeme biologicky rozložitelný odpad (BRO) považovat 

za organickou hmotu, lze ho zpracovávat formou anaerobní digesce. Řadíme ho 

k hlavním zdrojům pro výrobu bioplynu a digestátu. V praxi se můžeme setkat 

s následujícím rozdělením biomasy: 

 biomasa lesní (palivové dřevo, lesní těžařské zbytky), 

 biomasa zemědělská (obiloviny, olejniny, travní porosty, dřeviny), 

 biomasa zbytková (tříděný komunální odpad, potravinářský, papírenský 

průmysl). 

Většinou se však v bioplynových stanicích používají plodiny ze zemědělské 

činnosti a exkrementy z chovu dobytka. 
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2.3.3 Produkty anaerobní fermentace 

 Bioplyn (vznik a chemické složení) 

Výchozím bodem pro tvorbu bioplynu jsou organické látky obsažené 

v substrátu. Bioplyn se skládá přibližně z 50-70 % methanu, zbytek tvoří oxid uhličitý, 

vodní pára, vodík a sirovodík. Vodní pára a sirovodík způsobují během zužitkování 

plynu problémy, proto musejí být tyto látky z plynu odstraněny. Přebytečný plyn je 

spalován přes nouzový hořák, ten je aktivován automaticky v případě, že tlak 

v plynojemu fermentační nádrže překročí předdefinovanou hodnotu nebo kogenerační 

jednotka nepracuje z důvodu provádění údržby. Bioplyn je spalován v kogenerační 

jednotce, následně je bioplyn přeměňován na elektřinu a teplo. 

Využití bioplynu: 

 Zdroj elektřiny: generovaná elektřina je vedena do transformátoru, 

převedena na napětí sítě a pak dodávána do veřejné sítě na místě.  

 Zdroj tepelné energie: tepelnou energii je možné v závislosti na 

požadavcích a velikosti zařízení využít pro vytápění budov, stájí, skleníků nebo pro 

zásobování obytných čtvrtí. Část tepla je pak přiváděna zpět do procesu určených 

k ohřívání fermentační nádrže. Tepelná energie má také průmyslové uplatnění např. 

pro sušení, výrobu páry. 

 Zdroj pohonu dopravních prostředků: tímto je myšlen stlačený 

zemní plyn, který je získán odstraněním CO2 z bioplynu. 

 

 Digestát 

Vedlejším produktem vznikajícím v konečné fázi procesu fermentace je 

digestát, ten je dále využíván jako vysoce kvalitní hnojivo, které je téměř bez zápachu. 

Veškeré organické kyseliny nacházející se v digestátu byly rozloženy v procesu 

kvašení. Živiny však zůstávají zcela neporušené a mohou být lépe absorbovány. Velká 

většina bioplynových stanic využívá digestát pro účely hnojení z již uvedených 

důvodů 
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 Fugát 

Známý také pod pojmem odpadní vody. Jde o velmi zakalenou tekutinu, která 

obsahuje produkty z anaerobního procesu. Z velké části je odváděna do čistírny 

odpadních vod.  
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3 Charakteristika, představení společnosti 

Vybrané bioplynové stanice, jejichž bližší představení je uvedeno v podkapitole 

3.1 se od sebe liší počtem kogeneračních jednotek, tudíž i množstvím vstupů a 

vyprodukovaných výstupů. Druhem vstupních surovin, i když v obou případech je 

jednou ze základních vstupních surovinou kejda, tak v BPS Stonava používají kejdu 

z prasat a v BPS TOZOS kejdu ze skotů, rozdíl je tedy i v % množství sušiny obsažené 

v kejdě. Podrobnější ekonomické a environmentální zhodnocení je uvedeno 

v kapitolách 4 a 5. 

 

3.1 Bioplynová stanice Stonava 

Bioplynová stanice je součástí  areálu farmy Stonava. Vznik areálu je datován na 

rok 1972. O 16 let později, tedy v roce 1988 se farma začala zabývat živočišnou a 

rostlinnou výrobou. 

 

Obr. 3.1 Bioplynová stanice Stonava, Zdroj: [9] 
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Zahájení výstavby BPS, která je čistě zemědělskou stanicí proběhlo v březnu roku 

2008, do provozu byla uvedena v roce 2009. Pro svou činnost tak využívá zbytků 

z rostlinné a živočišné výroby. Jelikož docházelo k častým poruchám míchadel a 

vstupní vsázka se musela ředit vodou, došlo po roce provozu k částečné rekonstrukci a 

rozšíření stanice. Součástí rekonstrukce bylo vybudování nové fermentační nádrže a 

také proběhly inovace i na stávajících fermentorech. Díky tomu došlo k nárůstu 

produkce elektrické energie z 0,5 MW na současných 1,38 MW. Při tomto výkonu 

může přibližně vzniknout až 1300 kWh tepelné energie. V dnešní době má stanice 

k dispozici celkem čtyři fermentory. Tři fermentory jsou klasické kruhové a čtvrtý je 

tzv. ležatý, který představuje první stupeň procesu. 

 Vstupními surovinami jsou v  procesu fermentace využívány zejména vepřová 

kejda, získávána z velkochovu prasat a kukuřičná siláž. Prasečí kejda putuje přímo 

z jímek umístěných pod stájemi potrubím do fermentačních kontejnerů, kde kvasí a 

následně je z ní vyráběna elektřina a teplo. Stanice zvolila technologii se 

vzduchotěsnými, uzavřenými nádržemi, která má za následek provoz bez sebemenšího 

zápachu. 

Nespotřebovaná energie odchází prostřednictvím distribuční sítě ke koncovým 

spotřebitelům. Přebytečnou energii je využívána pro účely obce Stonava, kdy jsou 

teplem vytápěny budovy. 

 

3.2 Bioplynová stanice TOZOS 

Firma TOZOS spol. s.r.o. je od roku 2010 jednou ze šesti divizí skupiny Lukrom 

spol. s.r.o. Zlín. Nutno podotknout, že spojením s touto společností vzniklo silnější 

uskupení, které by mělo lépe odolávat tlakům v zemědělství dnešní doby. Došlo tak 

zásadním změnám v majetkové a řídící struktuře. Sídlo firmy se nachází na území 

Severní Moravy v Horních Tošanovicích. Jde o společnost zabývající se klasickou 

zemědělskou prvovýrobou. Náplní firmy TOZOS spol. s.r.o. je zemědělská výroba, 

výroba a zpravování masa, výroba elektřiny a tepla z biomasy v bioplynové stanici.  
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Obr. 3.2 Bioplynová stanice TOZOS, Zdroj: [10] 

 

Rostlinná výroba: firma hospodaří na cca 2000 ha v podhorské oblasti Beskyd. 

V osevním postupu mají přibližně 500 ha ozimých obilovin, 240 ha ozimé řepky, 420 

ha silážní kukuřice (z toho je 300 ha určeno pro BPS). Zbytek jsou JTT a louky na 

senáže a seno pro skot. Rostlinná výroba zabezpečuje výrobu kukuřičné siláže a travní 

senáže pro výrobu elektrické energie v BPS. 

Živočišná výroba: se zaměřuje na chov 420 dojnic Holštýnského plemene s dojivostí 

kolem 10 000 l/ks/rok, k tomu 250 ks jalovic vlastního chovu určených k obnovení 

stáda. Býčci jsou určeni k prodeji jako telata.  

Bioplynová stanice: byla uvedena do provozu roku 2009 jako 500 kW s dvěma 

kogeneračními jednotami á 250 kW značky Schnel a motory Scania s přístřikem LTO. 

V roce 2010 bylo rozšířeno o další kogenerační jednotku s výkonem250 kW. 

Současný celkový výkon bioplynové stanice je tedy 750 kW. Na technologii BPS se 

podílela firmy agriKomp Bohemia, která dodala nadzemní betonové fermentory a 

dofermentory, každý o obsahu 2400 m
3
.  
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4 Ekonomické zhodnocení vybrané stanice 

Finanční analýza je nezbytnou součástí finančního řízení podniku. Cílem finanční 

analýzy je zhodnocení finanční situace podniku. Jak tvrdí Valach a kolektiv [10, str. 

75] ,,Za finančně zdravý podnik je možné považovat takový podnik, který je v danou 

chvíli schopen naplňovat smysl své existence“. Data potřebná k vypracování finanční 

analýzy jsou získána z účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a 

výkaz o peněžních tocích. 

Ekonomické zhodnocení je provedeno za pomoci poměrových ukazatelů 

rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Pro přehlednost jsou znázorněny vybrané 

položky aktiv, pasiv a VZZ. Na začátku každé z podkapitol jsou uvedeny stručné 

definice základních pojmů a popsání vzorců finanční analýzy. Ekonomické 

zhodnocení je provedeno pouze pro bioplynovou stanici TOZOS. Bioplynová stanice 

Stonava odmítla po předešlé domluvě data poskytnout. 

 

4.1 Analýza vybraných položek aktiv 

Z důvodu rozsáhlosti jsou tabulky týkající se horizontální a vertikální analýzy 

uvedeny v přílohách. Pro přehlednost je vybrán pouze vývoj vybraných položek aktiv, 

pasiv a VZZ, které jsou znázorněny v následujících tabulkách a grafech. 

Horizontální analýza sleduje absolutní data uvedená v účetních výkazech. 

Zachycuje změny absolutních hodnot vykazovaných dat v čase a zjišťuje relativní 

změny jednotlivých položek po řádcích (v %). 

Při vertikální analýze je posuzována struktura aktiv a pasiv podniku. Hodnocení 

této analýzy se provádí ve sloupcích odshora dolů, po jednotlivých letech. Využívá se 

při srovnávání časových vývojových trendů i v prostoru. 

V tabulce 4.1 je znázorněn vývoj vybraných položek aktiv, zaznamenán v letech 

2009-2012.  
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Tab. 4.1 Vybrané položky aktiv (v tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 

Aktiva 167 958 166 954 140 980 145 452 

Dlouhodobý majetek 97 075 101 490 88 093 96 005 

Oběžná aktiva 67 482 64 143 52 340 48 758 

Krátkodobé pohledávky 11 393 14 726 18 875 13 226 

Kr. finanční majetek 2 168 3 327 604 1 291 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vývoj aktiv má od roku 2009 do roku 2011 klesající tendenci. V tomto období 

došlo k poklesu oběžných aktiv, mezi roky 2009-2010 o 5,21%, v letech 2010-2011 o 

22,55%. K mírnému nárůstu OA došlo v posledním sledovaném období, a to o 7,35%. 

Klesající trend se projevil hlavně v zásobách, které v roce 2009 činily 51 021 tis. Kč a 

na svou nejnižší hodnotu se dostaly v roce 2011, kdy poklesly na 29 861 tis. Kč.  

Kolísavou tendenci měly krátkodobé pohledávky, které ze svého minima 

v roce 2009 (11 393 tis. Kč) dosáhly svého maxima v roce 2011 (18 875 tis. Kč). 

Významně se na tomto trendu podílely pohledávky z obchodních vztahů, které mezi 

roky 2009-2010 zaznamenaly nárůst o 584 tis. Kč, v letech 2010-2011 o 4 959 tis. Kč. 

V posledním sledovaném období poklesly pohledávky z obchodních vztahů o 4 718 

tis. Kč, a stejně tak klesly i krátkodobé pohledávky. Vývoj krátkodobého finančního 

majetku zaznamenává jak stoupající, tak i klesající vývoj. Je ovlivněn pohybem 

peněžních prostředků na bankovním účtu. V roce 2011 poklesl krátkodobý finanční 

majetek na nejnižší hodnotu 604 tis. Kč. V tomto období však dochází k nárůstu 

krátkodobých pohledávek na hodnotu 18 875 tis. Kč. 

 

Graf 4.1 Vývoj vybraných položek aktiv (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2 Analýza vybraných položek pasiv 

 

Tab. 4.2 Vybrané položky pasiv (v tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 

Pasiva 167 958 166 954 140 980 145 452 

Vlastní kapitál 46 667 51 400 52 994 56 338 

Cizí kapitál 121 239 115 428 87 903 89 099 

VH běžného úč. období 10 656 4 733 1 594 3 343 

Krátkodobé závazky 42 473 45 646 27 810 26 524 

     
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vývoj celkových pasiv je totožný s vývojem celkových aktiv z důvodu 

zachování bilančního pravidla. Z tab. 4.2 je zřejmé, že vlastní kapitál má rostoucí 

trend. Mezi roky 2009-2011 došlo k poklesu cizích zdrojů na 87 903 tis. Kč. S tím 

souvisel i pokles dlouhodobých a krátkodobých závazků, především šlo o závazky 

z obchodních vztahů, kdy v roce 2010 byly na hodnotě 45 646 tis. Kč a v roce 2012 

poklesly na 26 524 tis. Kč. Příčinou bylo rozvázání smluv s některými obchodními 

partnery z důvodu platební neschopnosti. Investiční činnost společnosti TOZOS, s.r.o. 

byla v roce 2010 poznamenána přetrvávající ekonomickou krizí. Investovány byly 

pouze nejnutnější projekty, které již byly rozpracovány z předchozích let. Velký vliv 

měl vstup nového vlastníka do firmy. Novým vlastníkem se stala společnost 

LUKROM, s.r.o. 

Výsledek hospodaření za běžnou účetní činnost měl do roku 2011 klesající 

charakter. V roce 2011 dosáhl svého minima, tedy 1 594 tis. Kč. Výše hospodářského 

výsledku souvisí i s ozdravováním chovu skotů. V roce 2011 se výrazně 

zmodernizovala zemědělská technika. Byly nakoupeny secí stroje, traktorové návěsy 

za celkem 3,9 mil. Kč. V průběhu měsíce března a dubna roku 2012 byly zakoupeny 

další stroje do rostlinné výroby a chovu skotu. Na přelomu roku 2012 a 2013 byla 

naplánovaná modernizace produkční stáje a dojírny, která počítala s celkovým 

objemem financí zhruba 12 mil. Kč. 
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Graf 4.2 Vývoj vybraných položek pasiv (v tis. Kč) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3 Analýza vybraných položek VZZ 

 

Tab. 4.3 Vybrané položky výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 

VH provozní 12 513 5 325 3 985 5 731 

VH finanční -2 591 -2 008 -1 950 -1 621 

VH mimořádný 0 0 0 0 

VH za účetní období 10 656 4 733 1 594 3 343 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejvýznamnější položkou VZZ společnosti TOZOS jsou výkony skládající se 

z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, ze změny stavu zásob vlastní činností a 

z aktivace. Do roku 2010 dochází k nárůstu výkonu a s tím je spojena i stoupající 

tendence výkonové spotřeby.  

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly mezi roky 2009-2011 o 

25 740 tis. Kč, kdy v roce 2011 činily 115 460 tis. Kč. Jde především o prodej mléka a 

masných výrobků z vlastního chovu skotů. K výraznému snížení dochází v letech 

2010-2011 u položky aktivace, a to o 37 871 tis. Kč. V tomto období se společnost 

rozhodla pro ozdravování chovu, což ovlivňuje tržby z prodeje vlastních výrobků. 

Osobní náklady mají po roce 2010 klesající charakter. Důvodem je vstup nového 
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vlastníka společnosti LUKROM spol. s.r.o., která sebou přinesla modernizaci 

bioplynové stanice, a také snížila mzdové náklady v letech 2010-2011 o 47,88%. 

Provozní výsledek hospodaření má od roku 2009, kdy činil 12 513 tis. Kč 

klesající tendenci. Stejný vývoj zaznamenaly i ostatní provozní výnosy, které klesly na 

17 323 tis. Kč, souběžně s nimi také poklesly ostatní provozní náklady. I když byl 

finanční hospodářský výsledek ve všech letech záporný, tak postupně dochází ke 

snižování červených čísel. Mezi roky 2009-2012 tak došlo ke snížení o 970 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření za účetní období má do roku 2011 klesající trend, kdy dosáhl 

svého minima, tedy 2 035 tis. Kč. V roce 2012 postupně narostl o 50,49% na 4 110 tis. 

Kč. 

 

Graf 4.3 Vývoj vybraných položek výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, jež jsou často označovány jako ukazatele ziskovosti, jsou 

nejvíce sledované v rámci poměrové analýzy. Jsou měřítkem, který napomáhá 

společnostem za použití investovaného kapitálu dosáhnout zisku. Rentabilitu 

vyjadřujeme pomocí vzorce, kdy dosažený zisk poměřujeme k částce použitého 

kapitálu. Žádoucí pro každou společnost je jejich rostoucí trend. Na základě 

uvedených vzorců byl proveden výpočet a výsledky byly použity pro ekonomické 

zhodnocení. 
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Rentabilita aktiv (Return on Assests) – hodnotí účinnost využívání vložených 

prostředků, bez ohledu na zdroje financování těchto aktiv. Udává, kolik korun zisku 

připadá na 1 Kč celkového vloženého kapitálu. 

 

 ROA = 
    

             
                                                                     (4.1) 

kde EBIT znázorňuje zisk před zdaněním a úroky. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) – udává, v jak velké míře 

společnost zhodnocuje vlastní zdroje, tedy kolik korun čistého zisku připadá na 1 Kč 

vlastních zdrojů. 

 

ROE= 
   

      í     á 
                                                                      (4.2) 

kde EAT znamená čistý zisk. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed) – udává 

efektivitu a ziskovost kapitálových investic společnosti. Do dlouhodobých zdrojů lze 

zařadit dlouhodobé závazky, dlouhodobé bankovní úvěry a rezervy. 

 

 ROCE = 
    

      í     á           é á     
                                                 (4.3) 

Rentabilita tržeb (Return on Sales) – tento poměrový ukazatel se používá 

k vyhodnocení provozní výkonnosti. ROS je vyjádřena v % a udává, kolik korun zisku 

podnik utvoří z 1 Kč tržeb. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) = 
          

     
                                                      (4.4) 

  



Bc. Adéla Hlavatíková: Ekonomické a environmentální porovnání dvou bioplynových stanic 

2014                                                                            19 
 

4.4.1 Analýza ukazatelů rentability 

 

Tab. 4.4 Ukazatele rentability (v %) 

 

2009 2010 2011 2012 

ROA 7,40% 3,15% 2,98% 4,27% 

ROE 22,83% 9,21% 3,01% 5,93% 

ROCE 12,12% 5,06% 4,43% 6,36% 

ROS 6,58% 2,05% 1,57% 3,89% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

ROA - Rentabilita aktiv  

V roce 2012 se nacházela ROA na 4,27%. Mezi roky 2012 a 2011 byl rozdíl 

EBIT 2 002 tis. Kč, došlo k poklesu celkových aktiv. V roce 2011 (2,98%), kdy 

výsledek hospodaření před zdaněním činil 2035 tis. Kč a v roce 2010 (3,15%), kdy byl 

3317 tis. Kč, byly hodnoty ukazatele rentability aktiv nejnižší. Na maximum, tedy 

7,40% se dostala ROA v roce 2009, příčinou byl nárůst EBIT na 12 430 tis.Kč, VH 

před zdaněním činil 9 922 tis. Kč a celková aktiva dosahovala 167 958 tis. Kč. 

Nejviditelnější rozdíl nastal v letech 2009 – 2010, příčinou byl nárůst EBIT o 7 163 

tis. Kč. 

ROE - Rentabilita vlastního kapitálu 

U ukazatele rentability vlastního kapitálu je žádoucí rostoucí trend. Při pohledu 

na tabulku 4.4 je zřejmé, že vývoj má klesající tendenci. Mezi rokem 2009 a 2012 je 

rozdíl velmi viditelný. V roce 2009 je EAT 10 656 tis. Kč a do roku 2012 poklesl na 

3 343 tis. Kč, příčinou bylo navýšení hodnoty vlastního kapitálu, narůstal i 

nerozdělený zisk minulých let. EAT dosáhl svého minima v roce 2011 a také v tomto 

roce byla ROE nejnižší (3,01%). 

ROCE - Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Stejně jako v předchozích případech, byla i v roce 2009 zaznamenána největší 

hodnota ROCE 12,12%. V letech 2010 a 2011 došlo k poklesu až na 4,43%. Důvodem 

je narůstající nerozdělený zisk minulých let. V roce 2012 dochází k navýšení 

rentability dlouhodobých zdrojů o 1,93 %, došlo také k navýšení výsledku 

hospodaření před zdaněním o 2 075 tis. Kč na 4 110 tis. Kč. 
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ROS - Rentabilita tržeb 

V průběhu sledovaného období měla rentabilita tržeb od roku 2010 do roku 

2011 klesající tendenci. V následujícím období došlo k nárůstu ROS o 2,32% na 

3,89%. Příčinou byla změna stavu zásob vlastní činnosti, kdy ze záporných 11 907 tis. 

Kč v roce 2011 se dostala na 5 605 tis. Kč v roce 2012. Na maximum se ROS dostala 

v roce 2009 (6,58%). Důvodem byl nárůst tržeb za prodané zboží, nárůst výkonů, 

zejména pak aktivace a tím nárůst hodnoty provozního výsledku hospodaření,  který 

činil 12 513 tis. Kč. 

 

Graf 4.4 Vývoj ukazatelů rentability (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5 Ukazatele likvidity 

Jak říká Hana Schollerová [8, str. 163] ,,Likvidita je vyjádřením schopnosti 

podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi krýt včas, v požadované 

době a na požadovaném místě všechny splatné závazky“. Vývoj jednotlivých 

ukazatelů likvidity je znázorněn v tab. 4.5. 

 

Celková likvidita (Current ratio) – vyjadřuje, kolikrát jsou krátkodobé závazky 

převyšovány oběžnými aktivy. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že součástí OA mohou 

být neprodejné zásoby, nevydobyté pohledávky a tudíž má tento ukazatel poměrně 

malou vypovídací schopnost. 
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Celková likvidita = 
  

  á      é á     
                                                             (4.5) 

kde za OA jsou považována oběžná aktiva. 

 

Pohotová likvidita (Quick ratio) – určuje okamžitou schopnost společnosti pokrýt 

své krátkodobé závazky. Většinou jde o závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a o 

krátkodobé úvěry splatné do 1 roku. Zde jsou od oběžných aktiv odečteny zásoby. 

 

Pohotová likvidita = 
         

                  
                                             (4.6) 

Okamžitá likvidita (Cash ratio) – jedná se o poměr krátkodobého finančního 

majetku a krátkodobých závazků. KFM je tvořen peněžními prostředky v pokladně, na 

účtech a šeky. 

 

Okamžitá likvidita = 
   

                  
                                            (4.7) 

kde KFM vyjadřuje krátkodobý finanční majetek. 

 

4.5.1 Analýza ukazatelů likvidity 

 

Tab. 4.5 Ukazatele likvidity 

 

2009 2010 2011 2012 

Celková  likvidita 1,12 1,02 1,14 1,02 

Pohotová likvidita 0,27 0,31 0,49 0,30 

Okamžitá likvidita 0,04 0,05 0,01 0,03 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková likvidita 

Hodnoty celkové likvidity ve sledovaném období se nacházejí v rozmezí od 

1,02- 1,14. Přitom doporučená hodnota se pohybuje od 1,5 – 2,5. Nejvíce se 
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společnost TOZOS s.r.o. k těmto hodnotám přiblížila v roce 2010, kdy byly 

krátkodobé závazky 1,14 krát kryty oběžnými aktivy. 

Pohotová likvidita 

U této likvidity se od oběžných aktiv odečítají zásoby, jelikož se velmi složitě 

přeměňují na peníze. Nutno také podotknout, že v případě hodnocené společnosti 

TOZOS s.r.o. se za zásoby považují zvířata. V žádném ze sledovaných období se 

hodnoty neslučují s doporučenými hodnotami (1-1,5). V roce 2010 dosáhla likvidita 

výše 0,49. V tomto roce byla hodnota krátkodobých závazků největší (45 646 tis. Kč). 

V roce 2012 byla likvidita na svém minimu 0,27. Oběžná aktiva a krátkodobé 

pohledávky měly klesající tendenci. Nízké hodnoty tohoto ukazatele mohou 

naznačovat problémy se schopností společnosti dostat svým závazkům. 

 

Okamžitá likvidita 

Je vypočtena jako poměr pohotových platebních prostředků a krátkodobých 

závazků. Vypočtené hodnoty se opět neslučují s hodnotami doporučenými (0,2 – 0,5).   

Graf 4.5 Vývoj ukazatelů likvidity 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.6 Ukazatele aktivity 

Zjišťují, jak je podnik schopen efektivně hospodařit se svými aktivy, nebo – li, 

jak podnik využívá své kapacity. Doba obratu udává počet dní, za které se daná 

položka obrátí v tržby. V praxi se můžeme nejčastěji setkat s těmito ukazateli: 

 

Obrátka celkových aktiv – udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok, 

neboli jak efektivně společnost využívá celkových aktiv. Hodnota by měla dosahovat 

minimální hodnoty 1. Tržby jsou zde tvořeny tržbami za prodej zboží a výkony. 

 

Obrátka celkových aktiv = 
     

              
                                                       (4.8) 

Doba obratu aktiv – tento ukazatel nám zjistí, za kolik dní se celková aktiva přemění 

v tržby. Jde o převrácenou hodnotu obrátek celkových aktiv. 

 

Doba obratu aktiv = 
              

     
                                                         (4.9) 

Doba obratu zásob – udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby, či prodeje. 

 

Doba obratu zásob = 
      

     
                                                                 (4.10) 

Doba obratu krátkodobých pohledávek – nám říká, kolik dní musí společnost čekat, 

než dostane zaplaceno za prodané výrobky a služby. 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek = 
                     

     
    .        (4.11) 

Doba obratu krátkodobých závazků– tento ukazatel je opakem ukazatele 

předchozího. Zkoumá, za jak dlouho společnost uhradí své závazky. Zde platí, že doba 

obratu závazků by měla být delší, než doba obratu pohledávek. 
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Doba obratu krátkodobých závazků = 
                  

     
                     (4.12) 

 

4.6.1 Analýza ukazatelů aktivity 

 

Tab. 4.6 Ukazatele aktivity 

 

2009 2010 2011 2012 

Obrátka CA 0,90 0,97 0,92 0,73 

Doba obratu aktiv 400,77 371,39 392,35 495,84 

Doba obratu  zásob 121,74 99,41 83,10 116,73 

Doba obratu  kr. pohledávek 22,69 22,46 41,90 35,24 

Doba obratu  kr. závazků 143,66 139,38 128,21 163,41 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel obrátky celkových aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí 

v tržbách za rok. Optimální je, když se tento ukazatel pohybuje na úrovni hodnoty 1 a 

za žádoucí se považuje rostoucí trend tohoto ukazatele. Nejnižší hodnota byla 

vypočtena v roce 2009 a příčinou byla narůstající hodnota celkových aktiv (167 958 

tis.), především zásob, což se ve stejném roce projevilo na tržbách za prodané zboží. 

Mezi léty 2010-2012 byla průměrná hodnota obrátky celkových aktiv na úrovni 0,93. 

Doba obratu aktiv 

Jedná se o podíl celkových aktiv a tržeb. Udává, za jak dlouho dojde k obratu 

aktiv v tržbách. V těchto případech je vítaná co nejkratší doba obratu. Jak však 

můžeme vidět, doba obratu aktiv je v každém roce velmi vysoká. Nejvyšší je v roce 

2009, kdy trvalo necelých 496 dní, než se aktiva přeměnila na peněžní prostředky. 

Postupně docházelo ke snižování počtu dní. Nejnižší hodnoty byly zjištěny v roce 

2011, kdy počet dní dosáhl hodnoty 371. V posledním sledovaném roce hodnota opět 

narostla o necelých 30 dní. 

Doba obratu zásob 
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Udává počet dní, po které jsou v podniku vázány zásoby, než dojde k jejich 

spotřebě nebo prodeji. V případě společnosti TOZOS jsou jako zásoby vykazována 

zvířata, která jsou rozdělena do kategorií mladých skotů, mladých a výkrmových 

prasat a zvířata určena na porážku. Nejnižší hodnoty v letech 2010 a 2011 byly 

způsobeny plánovaným ozdravným programem těchto zvířat, kdy měla společnost 

k dispozici celkem 397 zvířat z celkové kapacity 4477 zvířat. Důvodem narůstající 

hodnoty v roce 2012 bylo naskladnění selat, tím došlo k naplnění kapacity, a tudíž se 

doba obratu zásob zvýšila na 121 dní. 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Ukazatel znázorňuje, jak dlouho musí společnost čekat, než jí odběratelé 

zaplatí za prodané výrobky a služby. Pro společnost je žádoucí, aby doba obratu 

krátkodobých pohledávek byla co možná nejkratší. Většina krátkodobých pohledávek 

je tvořena pohledávkami z obchodních vztahů. V roce 2010 se hodnota ukazatele 

dostala na necelých 42 dní, příčinou bylo majetkové propojení společnosti TOZOS se 

společností LUKROM spol. s.r.o., Zlín. V tabulce 4.6 je vidět, že v posledních dvou 

sledovaných obdobích byly faktury zaplaceny během 22 dní, trend byl klesající, což je 

pro společnost pozitivní. 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Opakem doby obratu krátkodobých pohledávek, je ukazatel doby obratu 

krátkodobých závazků. To znamená, jak dlouho dobu potřebuje společnost na 

zaplacení svých závazků. Počet dní závazků je v porovnání s počtem dní pohledávek 

několikanásobný. V prvním sledovaném roce byla platební morálka společnosti 

TOZOS s.r.o. nejhorší. Trvalo ji celkem 163 dní, než dostála svým závazkům, které 

byly tvořeny především z obchodních vztahů, a jejich hodnota činila v tisících 30 004 

Kč. V roce 2010 byla hodnota nejnižší, 128 dní. V následujících letech byl trend 

vzrůstající a v posledním sledovaném období společnost dostála svým závazkům za 

143 dní. 

Všeobecně by mělo platit pravidlo solventnosti, které říká, že doba obratu 

pohledávek by měla být kratší než doba obratu závazků. Při pohledu na výše uvedenou 

tabulku a následný graf můžeme o společnosti TOZOS s.r.o. říct, že toto pravidlo 

splňuje. 
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Graf 4.6 Vývoj ukazatelů aktivity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.7 Ukazatele zadluženosti 

Funkcí těchto ukazatelů je zjistit, jakým způsobem podnik využívá 

k financování cizích zdrojů a jakým způsobem je podnik schopen hradit své závazky 

sám. Jak tvrdí Sedláček [4,str. 63] ,, Zadluženost není pouze negativní charakteristikou 

podniku. Její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě 

podniku, avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability”. Níže jsou stručně 

charakterizovány vybrané ukazatele zadluženosti. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech – sleduje, jaká část aktiv je financována 

peněžními prostředky akcionářů. Ukazatel je důležitý při hodnocení finanční situace 

společnosti, jelikož vyjadřuje finanční samostatnost společnosti. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech = 
               

              
                                      (4.13) 

Celková zadluženost – je poměr celkového kapitálu k celkovým aktivům. Dle 

Sedláčka [6, str. 63] ,, Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní 

polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace“. 
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Celková zadluženost = 
            

              
                                                          (4.14) 

Zadluženost vlastního kapitálu – tento ukazatel je důležitý z hlediska poskytování 

úvěru bankou. Za optimální se u stabilních podniků považuje hodnota 80-120%. 

 

Zadluženost vlastního kapitálu = 
            

               
                                                   (4.15) 

Úrokové krytí – ukazatel udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Doporučuje se 

hodnota ukazatele vyšší než 100%. Čím vyšší je jeho hodnota, tím větší je schopnost 

podniku splácet úvěry. 

 

Úrokové krytí = 
    

     
                                                                              (4.16) 

 

 

4.7.1 Analýza ukazatelů zadluženosti 

 

Tab. 4.7 Ukazatele zadluženosti 

 

2009 2010 2011 2012 

Podíl VK na aktivech 0,28 0,31 0,38 0,39 

Celková zadluženost 72,18% 69,14% 62,35% 61,26% 

Zadluženost VK 259,80% 224,57% 165,87% 158,15% 

Úrokové krytí 496% 270% 194% 296% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

S klesajícím vývojem je zjištěn zmenšující se %, kdy společnost může krýt 

svůj majetek vlastním kapitál. V roce 2009 dosáhla společnost minimální hodnoty 

krytí majetku VK a to 28% a v roce 2012 svého maxima, tedy 39%. Jelikož tento 

ukazatel má v čase stoupající charakter, můžeme říci, že finanční stabilita společnosti 

se upevňuje. 
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Celková zadluženost 

Ve sledovaném období má celková zadluženost klesající tendenci. V roce 2009 

se zadluženost pohybovala na úrovni 72,18%. V posledním sledovaném roce klesla o 

10,92 % na celkových 61,26%.Lze říci, že v letech 2010-2012 se celková zadluženost 

pohybovala v rámci doporučených hodnot, které se udávají v rozmezí od 30-70%.  

Zadluženost vlastního kapitálu 

Ukazatel je dán poměrem kapitálu cizího, ke kapitálu vlastnímu. V odborné 

literatuře se uvádí doporučená hodnota mezi 80-120%. Z tabulky 4.7 je zřejmé, že 

společnost TOZOS spol. s.r.o. ani v jednom ze sledovaných let těchto hodnot 

nedosáhla, i když v roce 2012 se těmto hodnotám přiblížila nejvíce, kdy zadluženost 

vlastního kapitálu byla na hodnotě 158,15%. V roce 2009 cizí zdroje převyšovaly 

vlastní kapitál 2,6 krát a v roce 2012 to bylo 1,58krát. Tento ukazatel má klesající 

trend. 

Úrokové krytí 

 Pomocí ukazatele úrokového krytí zjistíme, jak je společnost schopna splácet 

úroky. Z tab. 4.7 můžeme zjistit, že úrokové krytí má do roku 2011 klesající charakter. 

I přesto jsou hodnoty větší než 100%, což znamená, že společnost je schopna si 

vydělat na splacení úroků a ještě jí zůstanou peněžní prostředky na hospodaření. Mezi 

roky 2011-2012 dochází k růstu úrokového krytí o 102%, což je vítaný trend. 

 

Graf 4.7 Vývoj vybraných ukazatelů zadluženosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.8 Investiční náklady 

V roce 2012 se v bioplynové stanici TOZOS, s.r.o. roční náklady pohybovaly na 

částce 10 969 170 Kč. Z toho největší náklady tvořily výroba kukuřičné siláže 

6 944 500 Kč a ostatní náklady 2 721 170 Kč. Dalšími podstatnými složkami nákladů 

byla údržba techniky 1 157 000 Kč, pojištění 126 500 Kč a údržba stavebních těles 

20 000 Kč. Roční výnos za prodanou elektřinu činil 24 939 622 Kč.  
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5 Environmentální zhodnocení vybrané stanice 

Data uvedená v tabulkách jsou získaná z interních materiálů, které byly 

poskytnuty vedoucími bioplynových stanic. Jedná se o veškeré vstupní suroviny 

používané v BPS k anaerobní fermentaci, dále je zde uvedeno množství vyrobené a 

spotřebované elektrické energie, celkové množství bioplynu vyrobeného 

v jednotlivých měsících a data týkající výhřevnosti bioplynu. Tabulky obsahují 

vstupní a výstupní data, která souvisejí s procesem fermentace, data týkající se vstupů 

a výstupů kogeneračních jednotek a bioplynových stanic. 

5.1 Spotřeba vstupních surovin 

 

Tab. 5.1 Spotřeba vstupních surovin v bioplynové stanici TOZOS 

Spotřeba vstupních surovin BPSTOZOS 

 

kukuřičná 

siláž [t] 

senáž 

[t] 

čerstvá 

kukuřice [t] 

digestát 

[t] 

vepřová kejda-skot 

[m
3
] 

leden 700 50 0 0 1000 

únor 660 35 0 0 800 

březen 680 65 0 0 900 

duben 700 50 0 150 850 

květen 720 0 0 100 900 

červen 680 0 0 100 850 

červenec 700 0 0 0 1000 

srpen 720 0 0 100 900 

září 750 0 0 0 1000 

říjen 650 0 100 0 1000 

listopad 650 0 200 0 1000 

prosinec 560 0 0 0 1000 

CELKEM 8170 200 300 450 10300 

Zdroj: Interní dokumenty bioplynové stanice TOZOS 
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Tab. 5.2 Spotřeba vstupních surovin bioplynové stanice STONAVA 

Spotřeba vstupních surovin BPS STONAVA 

  

kukuřičná 

siláž [t] 
CCM[t] 

senáž 

[t] 

digestát 

[t] 

vepřová kejda-prase 

[m
3
] 

leden 1249 0 0 560 150 

únor 1422 0 0 3540 395 

březen 1402 0 0 1295 1120 

duben 1548 0 121 364 1145 

květen 1478 0 186 588 1206 

červen 1474 87 60 648 1555 

červenec 1111 579 256 1032 1575 

srpen 634 654 654 1538 1930 

září 1150 669 6 864 1695 

říjen 1934 7 26 744 1395 

listopad 1492 0 348 720 1350 

prosinec 1465 0 362 744 1395 

CELKEM 16359 1996 2019 12637 14911 

Zdroj: Interní dokumenty bioplynové stanice Stonava 

 

Rozdíl mezi vstupními surovinami vybraných BPS je viditelný. Je to dáno 

především kapacitními možnostmi, kterými bioplynové stanice disponují, a také 

množstvím spotřebovaných vstupních surovin. S tím souvisí i množství digestátu, 

které je velmi rozdílné u obou stanic. Celkové množství digestátu v BPSTOZOS je 

450t, u druhé BPS 12637t, rozdíl je tedy 12187t. Druhy použitých vstupních surovin 

jsou totožné, pouze v případě bioplynové stanice Stonava byla jako vstupní surovina 

použita i silážovaná drť směsi palic kukuřice s vřeteny bez listů (CCM) a ve stanici 

TOZOS byla použita čerstvá kukuřice.  

U bioplynové stanice TOZOS má ze všech vstupních surovin, největší podíl na 

množství vyrobeného bioplynu kejda. Stanice Stonava používá kejdu z chovu prasat, 

kdežto stanice TOZOS pro své účely využívá kejdy ze skotů. V případě, klesne-li 

hodnota kejdy v bioplynové stanici TOZOS pod 900 m
3
, přistupuje se na variantu 

použití digestátu. Samotné složení kejdy je velmi rozdílné. Důležité pro obsah živin je 
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její % sušiny. U skotu je průměrný obsah sušiny okolo 7,5%, v praxi se pak vyskytuje 

od 3%, u prasat 7,2%, v praxi okolo 1%.  

 

Graf 5.1 Vývoj spotřeby kejdy [v m
]
] 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Kromě vepřové kejdy, která je hlavní spotřebovávanou surovinou ve 

vybraných bioplynových stanicích, je další důležitou surovinou pro výrobu bioplynu 

kukuřičná siláž. Ta je spolu s  kejdou jednou z primárních vstupních surovin 

používanými BPS Stonava. Z tabulky č. 5.2 je vidět patrný rozdíl ve spotřebě siláže a 

vepřové kejdy v prvních dvou měsících. Nedostatek vepřové kejdy byl způsoben 

rekonstrukcí stájí určených pro chov prasat. Od února tohoto roku je přidáváno cca 1 t 

méněhodnotného obilného šrotu, čímž bioplynová stanice Stonava ušetří přibližně 4 t 

siláže denně, ale zatím nebylo provedeno vyhodnocení. V případě bioplynové stanice 

Stonava, je kukuřičná siláž také používána jako krmivo pro prasata. U bioplynové 

stanice TOZOS, s.r.o. je používána pouze pro účely výroby bioplynu. 

Dalšími možnými surovinami pro výrobu bioplynu mohou být travní porosty. 

Jejich využití je však minimální. Příčinou je nižší produkce methanu, tudíž jsou tyto 

suroviny využívány spíše jako krmivo pro dobytek. 

Další činností, kterou se obě z uvedených bioplynových stanic zabývají, je 

činnost živočišná, tedy chov a následný prodej prasat a skotů. V současné době není 
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pro bioplynovou stanici Stonava chov prasat lukrativní záležitostí a sama stanice 

z tohoto chovu nemá žádné zisky, tento chov udržuje z důvodu produkce vepřové 

kejdy, kterou používá jako vstupní surovinu pro tvorbu bioplynu. I přesto farma nabízí 

kilo vykrmeného prasete za 44 Kč. Celorepublikový průměr produkce prasat se však 

pohybuje okolo 32-33 Kč/kg. 

U společnost TOZOS spol. s.r.o. byl z ekonomických a investičních důvodů 

v roce 2011 zrušen chov prasat, který obsahoval celkem 10 000 ks prasat, z toho 700 

ks prasnic. V dnešní době se společnost zabývá chovem skotu a prodejem býčků a 

telat. S tím je také spojena dodávka syrového kravského mléka, to je dodáváno do 

Mlékárny Kunín a.s. V roce 2012 činila dodávka mléka 3860 tis. litrů. V porovnáních 

s rokem 2011 se jednalo o navýšení o 75 tisíc litrů mléka. Užitkovost dojnic tak za rok 

2012 dosáhla 9653 l/ks. Dle Českého statistického úřadu; 2013, se průměrná cena 

býčků I. třídy jakosti pohybovala v roce 2005 na úrovni 41,31 Kč za 1 kg v živém a 

74,89 Kč za 1 kg v mase. 

Následující tabulky znázorňují energetickou bilanci ve fermentačních 

zařízeních vybraných bioplynových stanic. Jak již bylo předesláno dříve, jsou 

důvodem rozdílů mezi BPS především kapacitní možnosti každé z nich. Do 

fermentace tak vstupují složky kukuřičné siláže, cirkulovaného digestátu, elektrické 

energie a tepla. Energetickými složkami, které následně vystupují z procesu 

fermentacejsou vyrobená energie, teplo a tuhý digestát, který je skladován 

v nepropustných nádržích a je stanicemi využíván jako minerální hnojivo. 

 

Tab. 5.3 Energetická bilance fermentačního zařízení TOZOS 

Fermentace  

TOZOS 

Vstup 

Kukuřičná siláž (t) 8170 

Cirkulovaný digestát (t) 450 

Elektřina (MWh) 193 

Teplo (MWh) neměříme 

Výstup 

Bioplyn 2622 

Tekutý digestát (t) 36000 

Tuhý digestát (t) 0 

Zdroj: Interní dokumenty bioplynové stanice TOZOS 
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Tab. 5.4 Energetická bilance fermentačního zařízení STONAVA 

Fermentace 

STONAVA 

Vstup 

Kukuřičná siláž (t) 16 359 

Cirkulovaný digestát (t) 12 637 

Elektřina (MWh)  513 

Teplo (MWh)  neměříme 

Výstup 

Bioplyn 4 729 

Tekutý digestát (t)  57420 

Tuhý digestát (t)  0 

Zdroj: Interní dokumenty bioplynové stanice Stonava 

 

5.2 Doprava vstupních surovin 

U obou bioplynových stanic, jsou vstupní suroviny pro výrobu bioplynu 

dováženy z polí nacházejících se v blízkém okolí stanic. Průměrná vzdálenost návozu 

surovin u obou bioplynových stanic z polí je přibližně 10km.Poskytnutá data týkající 

se nákladů na dopravu by byly pouhými odhady, jelikož konkrétní dopravu z polí 

bioplynové stanice nepočítají. 

Podstatný rozdíl je v dopravě kejdy. Bioplynová stanice ve Stonavě má 

dopravu kejdy zajištěnou pomocí potrubí, kdy je vepřová kejda z chovných stájí 

přiváděna přímo do bioplynové stanice. Výhodou tohoto způsobu dopravy je, že kejda 

neprodukuje žádný zápach, který by zatěžoval ovzduší v blízkém okolí. Bioplynová 

stanice TOZOS hovězí kejdu převáží denně, v množství přibližně 20 tun z okolí 

vzdáleného 10-15 km. Při tomto množství a vzdálenosti, se denní náklady pohybují 

okolo 1 550 Kč/den. Pokud budeme počítat s ekonomickým rokem, který má 360 dní, 

dostane se cena za dopravu kejdy na částku 558 000 Kč/rok. 

5.3 Množství vyrobeného bioplynu 

Od množství vyrobeného bioplynu se odvíjí množství vyrobené elektrické 

energie a tepla. Dle internetového serveru bioplyn.cz ,, Spálením 1000m
3 

bioplynu 

v kogenerační jednotce získáme 2178 kWh energie a 11,4 GJ tepla“. Podle serveru 

kurzy.cz stojí 1 kWh v průměru 4,64 Kč. Na základě těchto hodnot, lze vypočítat 

průměrné hodnoty tepla a energie.  
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Tab. 5.5 Množství vyrobeného bioplynu ve vybraných bioplynových stanicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokumenty bioplynových stanic TOZOS, Stonava 

 

Bioplynové stanice TOZOS, s.r.o. a STONAVA, ve svých interních 

dokumentech uvádí  hodnoty, týkající se výhřevnosti bioplynu. Složkou, která nejvíce 

ovlivňuje výhřevnost bioplynu je methan. Čím vyšší procento methanu bioplyn 

obsahuje, tím je jeho výhřevnost větší. Obecně se hodnoty pohybují okolo 60-70 %. 

Teplo vzniklé v procesu fermentace je z části využito pro účely stanic, stájí a 

pomocných objektů. Velkou ztrátou pro obě bioplynové stanice je tzv. odpadní teplo, 

které nemá další využití a je vypouštěno do ovzduší. O možné vyřešení situace se 

pokouší bioplynová stanice Stonava, která vytvořila návrh projektu na vybudování 

teplovodu do obce Stonava. Cílem projektu je využití tepla na vytápění objektů v obci. 

Jelikož je výstavba nového teplovodu finančně velmi náročná a BPS Stonava , ani 

samotná obec nemá k dispozici dostatek finančních prostředků na realizaci tohoto 

projektu, uvítala by pomoc z fondů EU.  

  

Množství vyrobeného bioplynu 

[m
3
/h] 

  
BPS TOZOS BPS STONAVA 

leden 251 369 406 968 

únor 233 489 367 584 

březen 235 124 366 321 

duben 248 026 368 321 

květen 252 784 407 112 

červen 245 113 407 231 

červenec 250 731 368 654 

srpen 250 121 406 865 

září 236 465 407 543 

říjen 247 114 407 023 

listopad 245 985 407 832 

prosinec 251 344 407 023 
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Tab. 5.6 Výhřevnost bioplynu vybraných bioplynových stanic 

 

 

Výhřevnost bioplynu v GJ/rok 
 

 

  BPSTOZOS BPSSTONAVA 

leden 2969 4639 

únor 2662 4190 

březen 2680 4176 

duben 2755 4199 

květen 3158 4641 

červen 2959 4642 

červenec 3041 4203 

srpen 3008 4638 

září 2712 4646 

říjen 2987 4640 

listopad 2997 4649 

prosinec 3120 4640 

Zdroj: Interní dokumenty bioplynových stanic TOZOS, Stonava 

 

Graf č. 5.2 znázorňuje průměrnou výhřevnost paliv, která jsou běžně dostupná 

na trhu. Bioplyn lze zařadit mezi paliva s výhřevností okolo 22,5 MJ/m
3
. Výhřevnost 

bioplynu se nachází na úrovni výhřevnosti černého uhlí, jehož nespornou výhodou je 

právě výborná výhřevnost, ale co se týká nákladů souvisejících s pořízením černého 

uhlí, tak ty jsou v porovnání s bioplynem velmi vysoké. Koksovatelné druhy černého 

uhlí lze přeměnit na koks, který je čistější a má mnohem větší výhřevnost 27,1 MJ/m
3
 

než černé uhlí. V případě hnědého uhlí jsou náklady na jeho pořízení menší, ale také 

výhřevnost u hnědého uhlí je o poznání nižší, a to 13,4 MJ/m
3
.
 

  



Bc. Adéla Hlavatíková: Ekonomické a environmentální porovnání dvou bioplynových stanic 

2014                                                                            37 
 

Graf 5.2 Výhřevnost paliv v MJ/m
3
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.4 Svorková výroba a technologická spotřeba 

Pojem svorková výroba nám představuje celkové množství vyrobené energie 

z obnovitelných zdrojů. Od tohoto celkového množství se odečítá část elektrické 

energie, která je nazývána technologická spotřeba. Tato technologická spotřeba se 

vrací zpět do procesu výroby bioplynu.  

V následující tabulce 5.7 jsou znázorněny hodnoty svorkové výroby a 

technologické spotřeby v jednotlivých měsících, vyprodukované a spotřebované 

konkrétními bioplynovými stanicemi. V tabulkách 5.8 a 5.9 je znázorněna energetická 

bilance vstupů kogeneračních jednotek pro vybrané bioplynové stanice a následné 

výstupy, kterými jsou elektřina a teplo. 
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Tab. 5.7 Svorková výroba a technologická spotřeba pro rok 2012 

Svorková výroba a technologická spotřeba (2012) 

  

svorková 

výroba 

TOZOS 

svorková 

výroba 

STONAVA 

technologická 

spotřeba TOZOS 

technologická 

spotřeba STONAVA 

  
(MW/měs.) (MW/měs.) (MW/měs.) 

% ze 

svorkové 

energie 

(MW/měs.) 

% ze 

svorkové 

energie 

leden 529 812 17 3,2 31 3,8 

únor 472 745 16 3,4 28 3,8 

březen 517 735 18 3,5 30 4,0 

duben 504 777 18 3,6 33 4,3 

květen 524 849 18 3,4 37 4,4 

červen 388 814 12 3,1 39 4,7 

červenec 521 779 17 3,3 38 4,9 

srpen 517 805 17 3,3 40 4,9 

září  508 822 16 3,1 36 4,3 

říjen 529 814 17 3,2 36 4,4 

listopad 496 828 15 3 32 3,9 

prosinec 520 841 12 2,3 32 3,8 

CELKEM 6025 9622 193 38,4 411 51 

Zdroj: Interní dokumenty bioplynových stanic TOZOS, Stonava 

 

Z tabulky 5.7 je zřejmý rozdíl v množství vyrobené energie a také v množství 

energie, která je vrácena zpět do procesu výroby bioplynu. Rozdíl je způsoben 

velikostí výkonu, kterým každá z bioplynových stanic disponuje. Celkový výkon u 

bioplynové stanice Stonava je 1381 kW, oproti tomu u stanice TOZOS je výkon téměř 

poloviční 750 kW. Průměrná hodnota vyrobené energie v BPSTOZOS se pohybuje 

okolo 502 kW, v případě bioplynové stanice Stonava jde o průměrnou hodnotu 802 

kW. V měsíci červen byla ve společnosti TOZOS, s.r.o. naměřena nejnižší hodnota 

vyrobené energie za celý rok 2012. Bylo to způsobeno spotřebou malého množství 

vstupních surovin – kukuřičné siláže a hovězí kejdy. S tím souvisí i množství energie, 

která se vrací do zpětného procesu výroby bioplynu. U bioplynové stanice Stonava 

nebyl žádný viditelný rozdíl za posledních 12 měsíců zaznamenán, je tedy zřejmé, že 

plynulý provoz stanic nebyl nijak zvlášť narušen. Výroba svorkové energie se 

pohybovala od 735-849 MW za měsíc.  
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Bioplynová stanice Stonava spotřebuje na svůj provoz zhruba 70 kW elektrické 

energie, zbytek je prodáván do sítě. Přibližně 20% za rok využije stanice pro ohřev 

fermentačních zařízení a dalších 15% spotřebuje farma pro své účely. 

V bioplynové stanici TOZOS je po navýšení celkový výkon 750 kW. Teplo 

vyrobené v této stanici je využíváno k ohřevu fermentorů a pomocných objektů. 

Elektrická energie je distribuována do veřejné sítě a prodávána společnosti ČEZ, a.s., 

která jí kupuje za cenu silové elektřiny a společnosti E.ON Energie, a.s., které je 

prodávána formou zelených bonusů. Od roku 2009 se dodávka elektrické energie 

pohybovala přes 5000 MWh. Následně pak každý rok docházelo k nárůstu elektřiny a 

v roce 2012 bylo dosaženo hranice 6000 MWh, přesněji 6130 MWh. I zde je uvedena 

energetická bilance kogeneračních jednotek. 

Kogenerační jednotky jsou specifická technická zařízení, která se podílejí na 

výrobě elektřiny a tepla. Výstupem, nebo - li palivem kogenerační jednotky je bioplyn 

a olej. Bioplynová stanice TOZOS mimo jiné používá jako vstup i LTO, kterého 

v roce 2012 spotřebovala přibližně 70 000 kg a náklady na tento vstup se pohybovaly 

okolo 2 100 000 Kč.  

 

Tab. 5.8 Energetická bilance kogenerační jednotky TOZOS 

Kogenerační 

jednotka  

TOZOS 

Vstup 
Bioplyn 2622 

Olej (kg) 1500 

Výstup 
Elektřina (MWh) 6130 

Teplo (MWh) 45000 

Zdroj: Interní dokumenty bioplynové stanice TOZOS 

 

Tab. 5.9 Energetická bilance kogenerační jednotky Stonava 

Kogenerační 

jednotka 

STONAVA 

Vstup Bioplyn 4 729 

Olej (kg) 4 260 

Výstup 
Elektřina (MWh) 9 622 

Teplo (MWh)  78532 

Zdroj: Interní dokumenty bioplynové stanice Stonava 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo porovnání vybraných bioplynových stanic z hlediska 

ekonomického a environmentálního. Data nutná k porovnání byly ochotny poskytnout 

bioplynové stanice TOZOS spol. s.r.o. a bioplynová stanice Stonava, která je součástí 

Farmy Stonava.  

K tomu aby bylo možné provést environmentální zhodnocení, bylo za potřebí 

určitých dat, která byla poskytnuta z interních dokumentů vedoucími bioplynových 

stanic. Ekonomické zhodnocení bylo provedeno na základě účetních dokumentů. 

Bohužel takové porovnání jako v případě environmentálního se docílit nepodařilo, 

jelikož bioplynová stanice i přes slíbenou spolupráci, z blíže nespecifikovaných 

důvodů odmítla na ekonomickém zhodnocení spolupracovat a dle slov vedoucího 

bioplynové stanice a jejich účetní by nebylo vhodné, kdyby mi tyto údaje poskytly. 

Proto po domluvě s vedoucí diplomové práce bylo provedeno ekonomické zhodnocení 

pouze pro bioplynovou stanici TOZOS spol. s.r.o. 

Ekonomické zhodnocení bylo provedeno za pomocí poměrových ukazatelů 

rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, pro sledované období let 2009-2012. 

V oblasti zadluženosti mají hodnoty společnosti klesající charakter, lze tedy říci, že se 

finanční stabilita společnosti upevňuje. V oblasti aktivity bylo dodrženo pravidlo 

solventnosti, kdy doba obratu pohledávek byla výrazně kratší, než doba obratu 

závazků. V oblasti rentability společnost nevykazovala uspokojivé hodnoty, trendem u 

těchto ukazatelů je rostoucí charakter, do roku 2011 byl tento trend opačný. Hodnoty 

celkové i pohotové likvidity se pohybují pod hranicemi doporučených hodnot, což 

může pro potencionální odběratele znamenat, že společnost není schopna dostát svým 

závazkům. Za zmínku stojí rok 2010 a 2011. V roce 2010 zasáhla bioplynovou stanici 

přetrvávající krize, dalším významným krokem v tomto roce byl majetkový vstup 

společnosti LUKROM spol. s.r.o. Tímto spojením došlo k zásadním změnám 

v majetkové a řídící struktuře společnosti. V roce 2011 došlo k výraznému ozdravení 

chovu, který byl začátkem roku 2012 opět naplněn. 

V oblasti environmentálního zhodnocení jsem se zaměřila na porovnání 

základních vstupních surovin, na jejich dopravu, množství vyrobeného bioplynu a na 

jeho výhřevnost, množství vyrobené svorkové a technologické energie a na 

energetickou bilanci kogeneračních jednotek a fermentačních zařízení. 
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Environmentální zhodnocení bylo provedeno pro všech dvanáct měsíců roku 2012. Při 

porovnání základních vstupních surovin používaných bioplynovými stanicemi, bylo 

zjištěno, že za hlavní vstupní surovinu je považována kejda, přičemž ve Stonavě 

používají kejdu z chovu prasat, a v BPSTOZOS je použita pro výrobu bioplynu kejda 

ze skotů. Samotné složení kejdy je velmi rozdílné a z hlediska živin je kejda ze skotů 

žádanější jako hnojivo, jelikož obsahuje větší procento živin. U skotu se vyskytuje od 

3%, u prasat okolo 1%. Dalším rozdílným faktorem byla samotná doprava kejdy do 

bioplynové stanice. Ve Stonavě putuje kejda podzemním potrubím, které je vedeno 

z chovných stájí přímo do bioplynové stanice. Výhodou je, že kejda nijak neznečišťuje 

ovzduší v blízkém okolí, a také náklady spojené na dopravu jsou menší, než v případě 

druhé bioplynové stanice, která denně převáží přibližně 20 tun kejdy za pomocí 

nákladních automobilů z okolí vzdáleného 10-15 km od bioplynové stanice. Ostatní 

plodiny, které se používají, jako vstupní suroviny jsou taktéž dopravovány, ale ani 

jedna z BPS tuto dopravu nepočítá, tudíž by se jednalo o pouhé odhady. Rozdílné 

hodnoty týkající se množství vyrobené energie a tepla, výhřevnosti bioplynu a 

energetická bilance kogeneračních jednotek a fermentačních zařízení jsou především 

způsobeny velikostí porovnávaných bioplynových stanic. Bioplynová stanice Stonava 

v porovnání s bioplynovou stanicí TOZOS disponuje větším výkonem, a to 1,4 MW, 

kdežto stanice TOZOS je na výkonu 750 kW. Z toho důvodu je také patrný rozdíl 

vstupů a výstupů fermentačních zařízení a kogeneračních jednotek. Nevýhodou obou 

bioplynových stanic je, že nedokáže 100% využít vyprodukovaného tepla, kdy určité 

procento je použito pro vlastní účely stanic, ale zbytek jde pánu Bohu do oken. Je to 

však otázka budoucnosti, kdy se tato nevýhoda odstraní a potom budou bioplynové 

stanice plnohodnotným producentem lokální energetiky. 
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Příloha č. 1-1: Rozvaha společnosti TOZOS, s.r.o. (v tis. Kč) 2009-2012 

Označení AKTIVA 
číslo 

řádku 
2009 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM 001 167 958 166 954 140 980 145 452 

B. Dlouhodobý majetek 003 97 075 101 490 88 093 96 005 

B. I Dlouhodobý nehmotný majetek 004 3 115 57 0 0 

B. I. 3. Software 007 119 57 0 0 

B. I.5. Jiný dl. nehmotný majetek 010 2 996 0 0 0 

B. II Dlouhodobý hmotný majetek 013 93 945 101 418 88 078 96 000 

B. II 1. Pozemky 014 1 596 1 596 1 227 3 018 

B. II 2. Stavby 015 46 874 44 400 37 696 39 888 

B. II 3. SMV a soubory SMV 016 35 274 43 932 41 885 46 846 

B. II. 6 Dospělá zvířata a jejich skupiny 019 11 170 11 403 7 066 6 035 

B. II 7. Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 020 199 87 204 213 

B. I. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 -1 141 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek  023 15 15 15 5 

B. III. 3. Ostatní dl. cenné papíry  026 15 15 15 5 

C. Obězná aktiva 031 67 482 64 143 52 340 48 758 

C. I Zásoby 032 51 021 44 690 29 861 34 241 

C. I 1. Materiál 033 5 033 5 727 3 623 2 515 

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 5 749 7 394 6 797 6 265 

C. I. 3. Výrobky  035 16 940 11 109 13 961 12 684 

C. I. 4. Mladá a ostatní zvířata  036 22 353 19 525 5 633 12 777 

C. I. 5. Zboží  037 946 935 117 0 

C. II Dlouhodobé pohledávky 039 2 900 1 400 3 000 0 

C. II 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 2 900 1 400 3 000 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 048 11 393 14 726 18 875 13 226 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 9 511 10 095 15 054 10 336 

C. III. 2. Pohledávky-ovl.neboovlad.osoba 050  0 16 0 0 

C. III. 6. Stát - daňové pohledávky 054 279 4 118 3 593 2 832 

C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 535 428 63 24 

C. III. 8. Dohadné účty aktivní 056 814 0 51 0 

C. III. 9. Jiné pohledávky 057 254 69 114 34 

C. VI. Krátkodobý finanční majetek 058 2 168 3 327 604 1 291 

C. IV. 1. Peníze 059 106 30 64 34 

C. IV. 2. Účty v bankách 060 2 062 3 297 540 1 257 

D. I Časové rozlišení 063 3 401 1 321 547 689 

D. I. 1. Náklady příštích období 064 647 488 321 190 

D. I. 3. Příjmy příštích období 066 2 754 833 226 499 
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Příloha č. 1-2 

Označení PASIVA 
číslo 

řádku 
2009 2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM 067 167 958 166 954 140 980 145 452 

A.  Vlastní kapitál  068 46 667 51 400 52 994 56 338 

A. I. Základní kapitál 069 1 000 1 000 1 000 1 000 

A. I. 1. Základní kapitál 070 1 000 1 000 1 000 1 000 

A. II. Kapitálové fondy 073 -120 -120 -120 -120 

A. II. 3. Oceňovací rozdíly z … 076 -120 -120 -120 -120 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 078 100 100 100 100 

A. III. 1. Zákon. rezerv. fond/ Nedělitelný fond 079 100 100 100 100 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 35 031 45 687 50 420 52 015 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 35 031 45 687 50 420 52 015 

A. V. VH běžného uč. Období 084 10 656 4 733 1 594 3 343 

B.  Cizí zdroje  085 121 239 115 428 87 903 89 099 

B. I. Rezervy 086 3 531 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 091 27 252 23 613 17 713 15 941 

B. II. 9. Jiné závazky 100 25 836 23 613 17 272 14 733 

B. II. 10. Odložený daňový závazek 101 1 416 0 441 1 208 

B. III. Krátkodobé závazky 102 42 473 45 646 27 810 26 524 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 30 004 15 926 5 211 6 782 

B. III. 2. Závazky ovl. nebo ovl. osoba 105 0 19 543 17 118 16 312 

B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 106 1 193 1 119 1 168 0 

B. III. 5. Závazky z k zaměstnancům 107 2 177 2 200 1 164 1 091 

B. III. 6. Závazky ze SZ a ZP 108 1 166 1 221 567 554 

B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace 109 3 286 201 281 122 

B. III. 8. Kr. přijaté zálohy 111 1 518 1 616 1 186 0 

B. III. 10. Dohadné účty pasivní 112 370 130 1 0 

B. III. 11. Jiné závazky 113 3 029 3 690 1 114 1 663 

B. IV Bankovní úvěry a výpomoci 114 47 713 46 169 42 380 46 634 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 25 120 29 159 24 120 25 222 

B. IV. 2. Bankovní úvěry  krátkodobé 117 17 735 17 010 18 260 21 412 

B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 4 858 0  0  0  

C. I.  Časové rozlišení  118 52 126 83 15 

C. I. 1. Výdaje příštích období 119 52 126 83 15 

C. I. 2. Výnosy příštích období 120 0 0 0 0 
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Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát společnosti TOZOS, s.r.o. (v celých tis. Kč) 2009-2012 

Označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
číslo 

řádku 
2009 2010       2 011           2 012     

I. Tržby za prodej zboží 01 61 152 55 550 13 895 77 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 51 631 49 487 13 086 117 

+ Obchodní marže 03 9 521 9 063 809 -40 

II Výkony 04 178 587 180 366 116 776 116 030 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a sl. 05 89 720 106 284 115 460 105 527 

II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 2 577 -7 012 -11 907 5 605 

II. 3. Aktivace 07 86 290 81 094 13 223 4 898 

B. Výkonová spotřeba 08 139 391 142 296 91 588 88 767 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 112 554 117 428 76 268 74 068 

B. 2. Služby 10 26 837 24 868 15 320 14 699 

+ Přidaná hodnota 11 48 717 47 133 25 997 27 223 

C. Osobní náklady součet 12 43 293 42 048 28 434 21 089 

C. 1. Mzdové náklady 13 32 734 31 282 21 561 15 472 

C. 2. Odměny čl.org a spol. a dr.  14 0 60 140 240 

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a ZP 15 10 039 10 280 6 437 5 117 

C. 4. Sociální náklady 16 520 426 296 260 

D. Daně a poplatky 17 509 468 904 399 

E. Odpisy DNM a DHM 18 12 424 15 534 16 157 16 293 

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 19 10 207 4 777 26 049 5 347 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 7 210 2 010 22 869 3 547 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 2 997 2 767 3 180 1 800 

F. ZC prodaného DM a materiálu 22 9 412 5 381 15 951 3 936 

F. 1. Zůstatková cena prodaného DM 23 6 672 2 990 13 773 2 410 

F. 2. Prodaný materiál 24  2 740 2 391 2 178 1 526 

G. Změna stavu rezerv,opr. pol. v provozní obl. 
a komplex. nákl. příštích obd. 

25 -5 386 -5 877 390 -119 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 24 533 23 674 19 415 17 323 

H. Ostatní provozní náklady 27 10 692 12 705 5 640 2 565 

* Provozní výsledek hospodaření 30 12 513 5 325 3 985 5 731 

J. Prodané cp a podíly 32  5 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 98 102 370 612 

N. Nákladové úroky 43 2 508 1 950 2 167 2 094 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 56 37 2 6 

O. Ostatní finanční náklady 45 232 197 155 145 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -2 591 -2 008 -1 950 -1 621 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 -734 -1 416 441 767 

Q. 1. - splatná  50 80 0 0 0 

Q. 2. - odložená 51 -814 -1 416 441 767 

** VH za běžnou činnost 52 10 656 4 733 1 594 3 343 

*** VH za účetní období (+/-) 60 10 656 4 733 1 594 3 343 

*** VH před zdaněním 61 9 922 3 317 2 035 4 110 
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Příloha č. 3: Horizontální analýza aktiv 2009-2012 

Označení AKTIVA 

Horizontální analýza aktiv  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

  AKTIVA CELKEM -1 004 -0,60% -25 974 -15,56% 4 472 3,17% 

B. Dlouhodobý majetek 4 415 4,55% -13 397 -13,20% 7 912 8,98% 

B. I Dlouhodobý nehmotný majetek -3 058 0,00% -57 0,00% 0 0,00% 

B. I. 3. Software 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

B. I.5. Jiný dl. nehmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

B. II Dlouhodobý hmotný majetek 7 473 7,95% -13 340 -13,15% 7 922 8,99% 

B. II 1. Pozemky 0 0,00% -369 -23,12% 1 791 145,97% 

B. II 2. Stavby -2 474 -5,28% -6 704 -15,10% 2 192 5,81% 

B. II 3. SMV a soubory SMV 8 658 24,54% -2 047 -4,66% 4 961 11,84% 

B. II. 6 Dospělá zvířata a jejich skupiny 233 2,09% -4 337 -38,03% -1 031 -14,59% 

B. II 7. 

Nedokončený dlouhodobý hm. 

majetek -112 -56,28% 117 134,48% 9 4,41% 

B. I. 9. 

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 1 141 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% -10 -66,67% 

B. III. 3. Ostatní dl. cenné papíry 0 0,00% 0 0,00% -10 -66,67% 

C. Obězná aktiva -3 339 -4,95% -11 803 -18,40% -3 582 -6,84% 

C. I Zásoby -6 331 -12,41% -14 829 -33,18% 4 380 14,67% 

C. I 1. Materiál 694 13,79% -2 104 -36,74% -1 108 -30,58% 

C. I. 2. 

Nedokončená výroba a 

polotovary 1 645 28,61% -597 -8,07% -532 -7,83% 

C. I. 3. Výrobky -5 831 -34,42% 2 852 25,67% -1 277 -9,15% 

C. I. 4. Mladá a ostatní zvířata -2 828 -12,65% -13 892 -71,15% 7 144 126,82% 

C. I. 5. Zboží -11 0,00% -818 -87,49% -117 -100,00% 

C. II Dlouhodobé pohledávky -1 500 0,00% 1 600 114,29% -3 000 -100,00% 

C. II 1. 

Pohledávky z obchodních 

vztahů -1 500 0,00% 1 600 114,29% -3 000 -100,00% 

C. III. Krátkodobé pohledávky 3 333 29,25% 4 149 28,17% -5 649 -29,93% 

C. III. 1. 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 584 6,14% 4 959 49,12% -4 718 -31,34% 

C. III. 2. 

Pohledávky-

ovl.neboovlad.osoba 16 0,00% -16 -100,00% 0 0,00% 

C. III. 6. Stát - daňové pohledávky 3 839 1375,99% -525 -12,75% -761 -21,18% 

C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy -107 -20,00% -365 -85,28% -39 -61,90% 

C. III. 8. Dohadné účty aktivní -814 0,00% 51 100,00% -51 0,00% 

C. III. 9. Jiné pohledávky -185 -72,83% 45 100,00% -80 -70,18% 

C. VI. Krátkodobý finanční majetek 1 159 53,46% -2 723 -81,85% 687 113,74% 

C. IV. 1. Peníze -76 -71,70% 34 113,33% -30 -46,88% 

C. IV. 2. Účty v bankách 1 235 59,89% -2 757 -83,62% 717 132,78% 

D. I Časové rozlišení -2 080 -61,16% -774 -58,59% 142 25,96% 

D. I. 1. Náklady příštích období -159 -24,57% -167 -34,22% -131 -40,81% 

D. I. 3. Příjmy příštích období -1 921 -69,75% -607 -72,87% 273 100,00% 
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Příloha č. 4: Horizontální analýza pasiv 2009-2012 

Označení PASIVA 

Horizontální analýza pasiv 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

  PASIVA CELKEM -1 004 -0,60% -25 974 -15,56% 4 472 3,17% 

A.  Vlastní kapitál  4 733 10,14% 1 594 3,10% 3 344 6,31% 

A. I. Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A. I. 1. Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A. II. Kapitálové fondy 0   0  0  0  0  0 

A. II. 3. Oceňovací rozdíly z …  0 0  0  0  0  0  

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A. III. 1. 

Zákon. rezervní fond/ 

Nedělitelný fond 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A. IV. 

Výsledek hospodaření minulých 

let 10 656 30,42% 4 733 10,36% 1 595 3,16% 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 10 656 30,42% 4 733 10,36% 1 595 3,16% 

A. V. VH běžného uč. Období -5 923 -55,58% -3 139 -66,32% 1 749 109,72% 

B.  Cizí zdroje  -5 811 -4,79% -27 525 -23,85% 1 196 1,36% 

B. I. Rezervy -3 531 -100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

B. II. Dlouhodobé závazky -3 639 -13,35% -5 900 -24,99% -1 772 -10,00% 

B. II. 9. Jiné závazky -2 223 0,00% -6 341 100,00% -2 539 -14,70% 

B. II. 10. Odložený daňový závazek -1 416 -100,00% 441 0,00% 767 173,92% 

B. III. Krátkodobé závazky 3 173 7,47% -17 836 -39,07% -1 286 -4,62% 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů -14 078 -46,92% -10 715 -67,28% 1 571 30,15% 

B. III. 2. Závazky ovl. nebo ovl. osoba 19 543 0,00% -2 425  -12,41%  -806  -4,71%  

B. III. 4. 

Závazky ke společníkům, 

členům družstva a k účastníkům 

sdružení -74 -6,20% 49 4,38% -1 168 -100,00% 

B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 23 1,06% -1 036 -47,09% -73 -6,27% 

B. III. 6. Závazky ze SZ a ZP 55 4,72% -654 -53,56% -13 -2,29% 

B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace -3 085 -93,88% 80 39,80% -159 -56,58% 

B. III. 8. Kr. přijaté zálohy 98  6,46%  -430  -26,61%  -1 186  -100%  

B. III. 10. Dohadné účty pasivní -240 -64,86% -129 -99,23% -1 -100,00% 

B. III. 11. Jiné závazky 661 21,82% -2 576 0,00% 549 0,00% 

B. IV Bankovní úvěry a výpomoci -1 544 0,00% -3 789 0,00% 4 254 0,00% 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 4 039 16,08%  -5 039 -17,28%  1 102 4,57%  

B. IV. 2. Bankovní úvěry krátkodobé  -725 -4,09%   1250  7,35% 3 152  17,26%  

B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci  -4 858 -100%   0  0,00% 0  0,00%  

C. I.  Časové rozlišení  74 142,31% -43 -34,13% -68 -81,93% 

C. I. 1. Výdaje příštích období 74 142,31% -43 -34,13% -68 -81,93% 

C. I. 2. Výnosy příštích období 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

 

 

 



Bc. Adéla Hlavatíková: Ekonomické a environmentální porovnání dvou bioplynových stanic 

2014                                                                            6 
 

Příloha č. 5: Horizontální analýza VZZ 2009-2012 

Označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Horizontální analýza VZZ v tis. Kč a v % 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

I. Tržby za prodej zboží -5 602 -9,16% -41 655 -74,99% -13 818 -99,45% 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží -2 144 -4,15% -36 401 -73,56% -12 969 -99,11% 

+ Obchodní marže -458 -4,81% -8 254 -91,07% -849 -104,94% 

II Výkony 1 779 1,00% -63 590 -35,26% -746 -0,64% 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a sl. 16 564 18,46% 9 176 8,63% -9 933 -8,60% 

II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -9 589 372,10% -4 895 69,81% 17 512 -147,07% 

II. 3. Aktivace -5 196 -6,02% -67 871 -83,69% -8 325 -62,96% 

B. Výkonová spotřeba 2 905 2,08% -50 708 -35,64% -2 821 -3,08% 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 4 874 4,33% -41 160 -35,05% -2 200 -2,88% 

B. 2. Služby -1 969 -7,34% -9 548 -38,39% -621 -4,05% 

+ Přidaná hodnota -1 584 -3,25% -21 136 -44,84% 1 226 4,72% 

C. Osobní náklady součet -1 245 -2,88% -13 614 -32,38% -7 345 -25,83% 

C. 1. Mzdové náklady -1 452 -4,44% -9 721 -31,08% -6 089 -28,24% 

C. 2. Odměny čl.org a spol. a dr. 60 0,00% 80 133,33% 100 71,43% 

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a ZP 241 2,40% -3 843 -37,38% -1 320 -20,51% 

C. 4. Sociální náklady -94 -18,08% -130 -30,52% -36 -12,16% 

D. Daně a poplatky -41 -8,06% 436 93,16% -505 -55,86% 

E. Odpisy DNM a DHM 3 110 25,03% 623 4,01% 136 0,84% 

III. Tržby z prodeje DM a materiálu -5 430 -53,20% 21 272 445,30% -20 702 -79,47% 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -5 200 -72,12% 20 859 1037,76% -19 322 -84,49% 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu -230 -7,67% 413 14,93% -1 380 -43,40% 

F. ZC prodaného DM a materiálu -4 031 -42,83% 10 570 196,43% -12 015 -75,32% 

F. 1. Zůstatková cena prodaného DM -3 682 -55,19% 10 783 360,64% -11 363 -82,50% 

F. 2. Prodaný materiál -349 -12,74% -213 -8,91% -652 -29,94% 

G. 
Změna stavu rezerv,opr. pol. v 
provozní obl. a komplex. nákl. příštích 

obd. 

-491 -9,12% 6 267 -106,64% -509 130,51% 

IV. Ostatní provozní výnosy -859 -3,50% -4 259 -17,99% -2 092 -10,78% 

H. Ostatní provozní náklady 2 013 18,83% -7 065 -55,61% -3 075 -54,52% 

* Provozní výsledek hospodaření -7 188 -57,44% -1 340 -25,16% 1 746 43,81% 

J. Prodané cp a podíly 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

X. Výnosové úroky 4 4,08% 268 262,75% 242 65,41% 

N. Nákladové úroky -558 100,00% 217 11,13% -73 -3,37% 

XI. Ostatní finanční výnosy -19 0,00% -35 100,00% 4 200,00% 

O. Ostatní finanční náklady -35 -15,09% -42 -21,32% -10 -6,45% 

* Finanční výsledek hospodaření 583 22,50% 58 2,89% 329 16,87% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -682 92,92% 1 857 -131,14% 326 73,92% 

Q. 1. - splatná  -80 -100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Q. 2. - odložená -602 73,96% 1 857 -131,14% 326 -73,92% 

** VH za běžnou činnost -5 923 -55,58% -3 139 -66,32% 1 749 109,72% 

*** VH za účetní období (+/-) -5 923 -55,58% -3 139 -66,32% 1 749 109,72% 

*** VH před zdaněním -6 605 -66,57% -1 282 -38,65% 2 075 101,97% 
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Příloha č. 6: Vertikální analýza aktiv 2009-2012 

Označení AKTIVA 

Vertikální analýza aktiv 

2009 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

B. Dlouhodobý majetek 57,80% 60,79% 62,49% 66,00% 

B. I Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 

B. I. 3. Software 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B. I.5. Jiný dl. nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B. II Dlouhodobý hmotný majetek 55,93% 60,75% 62,48% 66,00% 

B. II 1. Pozemky 0,95% 0,96% 0,87% 2,07% 

B. II 2. Stavby 27,91% 26,59% 26,74% 27,42% 

B. II 3. SMV a soubory SMV 21,00% 26,31% 29,71% 32,21% 

B. II. 6 Dospělá zvířata a jejich skupiny 6,65% 6,83% 5,01% 4,15% 

B. II 7. 

Nedokončený dlouhodobý hm. 

majetek 0,12% 0,05% 0,14% 0,15% 

B. I. 9. 

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku -0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 

B. III. 3. Ostatní dl. cenné papíry 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 

C. Obězná aktiva 40,18% 38,42% 37,13% 33,52% 

C. I Zásoby 30,38% 26,77% 21,18% 23,54% 

C. I 1. Materiál 3,00% 3,43% 2,57% 1,73% 

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 3,42% 4,43% 4,82% 4,31% 

C. I. 3. Výrobky 10,09% 6,65% 9,90% 8,72% 

C. I. 4. Mladá a ostatní zvířata 13,31% 11,69% 4,00% 8,78% 

C. I. 5. Zboží 0,56% 0,56% 0,08% 0,00% 

C. II Dlouhodobé pohledávky 1,73% 0,84% 2,13% 0,00% 

C. II 1. Pohledávky z obchodních vztahů 1,73% 0,84% 2,13% 0,00% 

C. III. Krátkodobé pohledávky 6,78% 8,82% 13,39% 9,09% 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 5,66% 6,05% 10,68% 7,11% 

C. III. 2. Pohledávky-ovl.neboovlad.osoba 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 

C. III. 6. Stát - daňové pohledávky 0,17% 2,47% 2,55% 1,95% 

C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,32% 0,26% 0,04% 0,02% 

C. III. 8. Dohadné účty aktivní 0,48% 0,00% 0,04% 0,00% 

C. III. 9. Jiné pohledávky 0,15% 0,04% 0,08% 0,02% 

C. VI. Krátkodobý finanční majetek 1,29% 1,99% 0,43% 0,89% 

C. IV. 1. Peníze 0,06% 0,02% 0,05% 0,02% 

C. IV. 2. Účty v bankách 1,23% 1,97% 0,38% 0,86% 

D. I Časové rozlišení 2,02% 0,79% 0,39% 0,47% 

D. I. 1. Náklady příštích období 0,39% 0,29% 0,23% 0,13% 

D. I. 3. Příjmy příštích období 1,64% 0,50% 0,16% 0,34% 
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Příloha č. 7: Vertikální analýza pasiv 2009-2012 

Označení PASIVA 

Vertikální analýza pasiv  

 

  

2009 2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A.  Vlastní kapitál  27,78% 30,79% 37,59% 38,73% 

A. I. Základní kapitál 0,60% 0,60% 0,71% 0,69% 

A. I. 1. Základní kapitál 0,60% 0,60% 0,71% 0,69% 

A. II. Kapitálové fondy -0,07% -0,07% -0,09% -0,08% 

A. II. 3. Oceňovací rozdíly z … -0,07% -0,07% -0,09% -0,08% 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 

A. III. 1. 

Zákon. rezerv. fond/ Nedělitelný 

fond 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 20,86% 27,37% 35,76% 35,76% 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 20,86% 27,37% 35,76% 35,76% 

A. V. VH běžného uč. Období 6,34% 2,83% 1,13% 2,30% 

B.  Cizí zdroje  72,18% 69,14% 62,35% 61,26% 

B. I. Rezervy 2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 

B. II. Dlouhodobé závazky 16,23% 14,14% 12,56% 10,96% 

B. II. 9. Jiné závazky 15,38% 14,14% 12,25% 10,13% 

B. II. 10. Odložený daňový závazek 0,84% 0,00% 0,31% 0,83% 

B. III. Krátkodobé závazky 25,29% 27,34% 19,73% 18,24% 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 17,86% 9,54% 3,70% 4,66% 

B. III. 2. Závazky ovl. nebo ovl. osoba 0,00% 11,71% 12,14% 11,21% 

B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 0,71% 0,67% 0,83% 0,00% 

B. III. 5. Závazky z k zaměstnancům  1,30% 1,32% 0,83% 0,75% 

B. III. 6. Závazky ze SZ a ZP 0,69% 0,73% 0,40% 0,38% 

B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace 1,96% 0,12% 0,20% 0,08% 

B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 0,90% 0,97% 0,84%   

B. III. 10. Dohadné účty pasivní 0,22% 0,08% 0,00% 0,00% 

B. III. 11. Jiné závazky 1,80% 2,21% 0,79% 1,14% 

B. IV Bankovní úvěry a výpomoci 28,41% 27,65% 30,06% 32,06% 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 14,96% 17,47% 17,11% 17,34% 

B. IV. 2. Bankovní úvěry  krátkodobé 10,56% 10,19% 12,95% 14,72% 

B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci 2,89% 0,00% 0,00% 0,00% 

C. I.  Časové rozlišení  0,03% 0,08% 0,06% 0,01% 

C. I. 1. Výdaje příštích období 0,03% 0,08% 0,06% 0,01% 

C. I. 2. Výnosy příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Příloha č. 8: Vertikální analýza VZZ 2009-2012 

Označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Vertikální analýza VZZ  

2009 2010 2011 2012 

I. Tržby za prodej zboží 25,51% 23,55% 10,63% 0,07% 

A. 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
21,54% 20,98% 10,01% 0,10% 

+ Obchodní marže 3,97% 3,84% 0,62% -0,03% 

II Výkony 74,49% 76,45% 89,37% 99,93% 

II. 1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků 

a sl. 
37,42% 45,05% 88,36% 90,89% 

II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 1,07% -2,97% -9,11% 4,83% 

II. 3. Aktivace 35,99% 34,37% 10,12% 4,22% 

B. Výkonová spotřeba 58,14% 60,32% 70,09% 76,45% 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 46,95% 49,78% 58,37% 63,79% 

B. 2. Služby 11,19% 10,54% 11,72% 12,66% 

+ Přidaná hodnota 20,32% 19,98% 19,90% 23,45% 

C. Osobní náklady součet 18,06% 17,82% 21,76% 18,16% 

C. 1. Mzdové náklady 13,65% 13,26% 16,50% 13,33% 

C. 2. Odměny čl.org a spol. a dr. 0,00% 0,03% 0,11% 0,09% 

C. 3. 

Náklady na sociální zabezpečení a 

ZP 
4,19% 4,36% 4,93% 4,41% 

C. 4. Sociální náklady 0,22% 0,18% 0,23% 0,22% 

D. Daně a poplatky 0,21% 0,20% 0,69% 0,34% 

E. Odpisy DNM a DHM 5,18% 6,58% 12,36% 14,03% 

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 4,26% 2,02% 19,93% 4,61% 

III. 1. 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 
3,01% 0,85% 17,50% 3,05% 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 1,25% 1,17% 2,43% 1,55% 

F. ZC prodaného DM a materiálu 3,93% 2,28% 12,21% 3,39% 

F. 1. Zůstatková cena prodaného DM 2,78% 1,27% 10,54% 2,08% 

F. 2. Prodaný materiál 1,14% 1,01% 1,67% 1,31% 

G. 

Změna stavu rezerv,opr. pol. v 

provozní obl. a komplex. nákl. 

příštích obd. 

-2,25% -2,49% 0,30% -0,10% 

IV. Ostatní provozní výnosy 10,23% 10,03% 14,86% 14,92% 

H. Ostatní provozní náklady 4,46% 5,39% 4,32% 2,21% 

* Provozní výsledek hospodaření 5,22% 2,26% 3,05% 4,94% 

J. Prodané cp a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

X. Výnosové úroky 0,04% 0,04% 0,28% 0,53% 

N. Nákladové úroky 1,05% 0,83% 1,66% 1,80% 

XI. Ostatní finanční výnosy 0,02% 0,02% 0,00% 0,01% 

O. Ostatní finanční náklady 0,10% 0,08% 0,12% 0,12% 

* Finanční výsledek hospodaření -1,08% -0,85% -1,49% -1,40% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -0,31% -0,60% 0,34% 0,66% 

Q. 1. - splatná  0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 

Q. 2. - odložená -0,34% -0,60% 0,34% 0,66% 

** VH za běžnou činnost 4,44% 2,01% 1,22% 2,88% 

*** VH za účetní období (+/-) 4,44% 2,01% 1,22% 2,88% 

*** VH před zdaněním 4,14% 1,41% 1,56% 3,54% 
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