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Anotace 

 

Cílem předložené bakalářské práce je provedení analýzy nákladů pěstování řepky olejky 

pro výrobu bionafty. Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou biopaliv a 

jejich významem a blíže popisuje rostlinné oleje a bionaftu. Práce je rovněž věnována 

biomase a řepce olejce, jakožto cíleně pěstované biomase pro získání energie. Praktická 

část je zaměřena na analýzu nákladů při pěstování této komodity v Družstvu vlastníků 

Polanka nad Odrou. 
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výsledek hospodaření, družstvo, středisko, rostlinná výroba. 

 

 

 

 

Summary 
 

This baccalaureate thesis' aim is cost analysis of oilseed rape cultivation for biodiesel 

production. The first part of this thesis is concerned with biofuels and their importance. It 

describes vegetable oils and biodiesel. The next theoretical part characterizes biomass and 

oilseed rape as a plant intently grown for getting energy. The empirical part focuses on cost 

analysis of growing this commodity at Agricultural Cooperative in Polanka nad Odrou. 
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1 Úvod 

Biopaliva představují produkt, který vzniká cílenou výrobou či přípravou z biomasy 

nebo biologického odpadu a je určen jako zdroj energie. V současné době je v rámci 

energetiky zaznamenáván celosvětově rostoucí zájem o využívání rostlinné biomasy. 

Výhodou biopaliv je, že jsou vyráběna z obnovitelných surovin. Biopaliva lze 

rozdělit na pevná, plynná a kapalná. Kapalná biopaliva jsou využívaná k energetickým 

účelům a také jako motorová paliva. Mezi významná kapalná biopaliva patří bionafta. 

Jedná se o ekologické palivo, které je vyrobeno z energetických plodin. Bionafta 

představuje náhradu za ropná paliva pro dieselové motory. 

Mezi vstupní suroviny pro výrobu bionafty patří řepka olejka, z jejíchž semen se 

lisuje olej a z něj se následně vyrábí metylester řepkového oleje (MEŘO). Řepka olejka je 

významnou surovinou pro zpracování v různých oblastech průmyslu, zvláště pro vznětové 

motory. 

V teoretické části této bakalářské práce budou nejprve popsána biopaliva a jejich 

význam a jeden z hlavních zástupců kapalných biopaliv - bionafta. Dále bude 

charakterizována biomasa a blíže představena řepka olejka a její pěstování. 

Praktická část bakalářské práce je věnována analýze nákladů pěstování řepky olejky 

ve vybrané organizaci. Nejprve bude představeno Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou a 

poté bude provedena analýza nákladů pěstování řepky olejky v této organizaci v letech 

2007 až 2011, následně bude provedeno zhodnocení dosažených ekonomických výsledků. 

Družstvo vytváří ke každému výrobku „kalkulační list“ a výkaz zisku a ztráty. 

V těchto účetních výkazech sledují výnosy, jednicové náklady a jejich rozdílem získaný 

hospodářský výsledek. V bakalářské práci při výpočtu ekonomických výsledků družstva 

zhodnotím skutečné náklady (jednicové i režijní náklady) na pěstování a zpracování řepky 

olejky a tím docílím přesnějšího hospodářského výsledku pěstování této komodity, než se 

nachází v „kalkulačních listech“. 

Cílem bakalářské práce tedy je srovnání jednotlivých hospodářských výsledků 

vypočtených v bakalářské práci s hospodářskými výsledky uvedenými v „kalkulačních 

listech“ družstva. 
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2 Charakteristika biopaliv 

Biopaliva jsou produkty, které jsou vyrobené z biomasy a určené jako zdroj 

energie. Suroviny používané k výrobě biopaliv představují různé druhy cíleně pěstované 

biomasy, např. olejniny, obilí, cukrová řepa, cukrová třtina, kukuřice, brambory, 

trávy, dále odpadní biomasa (tj. zbytky z rostlinné výroby - především sláma, odpady 

z živočišné výroby - hlavně exkrementy, odpady komunální, odpady dřevozpracujícího a 

potravinářského průmyslu, lesní odpady). Biopaliva můžeme rozdělit na tuhá, kapalná a 

plynná. [10] 

2.1 Tuhá biopaliva 

Tuhá biopaliva představují biopaliva, která se nachází v tuhém stavu v 

podmínkách, při nichž jsou dopravována, skladována a připravována pro energetické 

využití. Mezi tuhá biopaliva patří: 

 dřevo v různých formách (brikety, pelety, polena, piliny, štěpka), 

 seno (ve formě pelet i briket), 

 sláma (ve formě pelet i briket), 

 apod. [11] 

Nejobvyklejší tuhé palivo je dřevo. Výhřevnost dřeva je podobná výhřevnosti 

hnědého uhlí. Výhřevnost tuhých paliv je ovlivňována hlavně jejich vlhkostí. [12] 

2.2 Plynná biopaliva 

Bioplyn a dřevoplyn jsou příklady plynných biopaliv. Bioplyn, který vzniká 

během rozkladu biomasy v uzavřených nádržích, obsahuje methan. Výhřevnost bioplynu 

kolísá mezi 20 a 25 MJ/m
3
. Využívá se jako pohonná látka a je vhodný k výrobě elektrické 

energie a tepla. [12] 

Dřevoplyn vzniká zplyňováním biomasy. Při vysokých teplotách se ze suché 

biomasy uvolňuje hořlavý plyn. Tento hořlavý plyn je možno za přítomnosti vzduchu 

spalovat a získávat potřebnou energii. Dřevoplyn využíváme jako pohonnou látku, 

k topení, vaření a na výrobu elektrické energie. Dehtové látky zvyšují výhřevnost přímo 
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spalovaného dřevoplynu, ale zároveň negativně působí na lidské zdraví, a proto představují 

problém výroby dřevoplynu. [12] 

Biomasa je zpracovávána v bioplynových stanicích. Toto technologické zařízení 

zpracovává materiály a odpady organického původu (biomasu) v reaktorech 

prostřednictvím řízeného procesu anaerobní digesce, tj. proces, během kterého je 

organický materiál rozkládán mikroorganismy, a to bez přístupu vzduchu. [12] 

2.3 Kapalná biopaliva 

Kapalná biopaliva jsou taková biopaliva, která se nachází v kapalném stavu 

v podmínkách, při kterých jsou dopravována, skladována a také připravována pro 

energetické využití. V této práci se představí tři skupiny kapalných biopaliv. [13] 

Do první skupiny, tzv. alkoholových biopaliv, patří např. bioethanol, biomethanol 

a butanol. Bioethanol je alkohol, který se vyrábí hlavně z obilí, kukuřice, cukrové třtiny, 

cukrové řepy a z brambor. Jsou to rostliny, které obsahují větší množství sacharidů a 

škrobů. Výroba biomethanolu je neekonomická a biomethanol je stejně jako butanol silně 

jedovatý. Do druhé skupiny patří biooleje, např. bionafta, rostlinný olej nebo fritovací 

olej. Do třetí skupiny zařadíme zkapalněná plynná biopaliva, jako např. bioplyn a 

dřevoplyn. [13] 

Kapalná biopaliva se používají jako motorová paliva a také k výrobě tepla a 

elektrické energie, tj. k energetickým účelům. Ke klasickým motorovým palivům patří 

benzíny a motorové nafty. Kvalita benzínu a nafty je určena příslušnými normami a těmto 

normám musí vyhovovat i motorová biopaliva. Jako motorová biopaliva mohou být 

použity rostlinné oleje, jejich deriváty, hlavně estery mastných kyselin, jako jsou 

methylestery, nižší alkoholy, jako metanol, etanol, propanol, a různé chemické produkty 

vyrobené z obnovitelných surovin, jako je dimetyleter, uhlovodíky, aj. [10] 

V dnešní době jsou používané hlavně dva druhy biopaliv – bioethanol, tj. bezvodý 

líh, a methylestery mastných kyselin (FAME), nazývané bionafta, biodiesel. [10] 

V praxi se pod pojmem bionafta uvádí methylestery mastných kyselin, nebo 

biodiesel. V této bakalářské práci se pod termínem bionafta rozumí FAME (MEŘO) a pod 

termínem biodiesel směsná motorová nafta. 
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2.4 Rostlinné oleje 

Rostlinné oleje není možné použít jako palivo pro benzínové (zážehové) motory, 

protože jsou příliš málo těkavé. Mohou se ale používat v dieslových (vznětových) 

motorech. Vznětové motory mohou spalovat velmi širokou škálu paliv. Rostlinné oleje 

představují estery mastných kyselin a glycerínu a jsou obsaženy v semenech různých 

rostlin. Olej se může získat i z mikroskopických řas. Pro použití ve formě paliva má 

řepkový olej ve střední Evropě význam největší. Výhřevnost olejů (olej ze sójových bobů, 

hořčičný, slunečnicový, sezamový olej atd.) je přes 30 MJ/kg. Důležité jsou proto jejich 

hektarové výnosy (viz tabulka č. 1) a také náklady na sklizeň a zpracování. [1] 

 

Tabulka 1: výnosy z pěstování rostlin 

Rostlina Výnos (l/ha) 

Sójové boby 375,00 

Řepka 1 000,00 

Hořčice 1 300,00 

Kokosová palma 5 800,00 

Řasy 95 000,00 

                                                                                                                                                               Zdroj: [1] 

 

Z této tabulky vychází, že řepka nemá nejvyšší výnosy. Avšak pěstování a 

zpracování je dobře zvládnuto.[1] 

V současnosti je nejvýznamnějším biopalivem řepkový olej a z něj vyrobený 

metylester řepkového oleje (MEŘO). Přímé využívání rostlinných olejů (tedy i řepkového 

oleje) v existujících motorech naráží na některé obtíže, jako je např. viditelně vyšší 

viskozita oleje ve srovnání s naftou. Čistý řepkový olej je biodegradabilní, tzn. v případě, 

že se takový olej vylije a vsákne do půdy, rychle se rozloží a kontaminovaná zemina se 

nemusí složitě čistit. [1] 

Při použití rostlinných olejů, které nejsou upravené, je nutná konstrukční úprava 

vznětových motorů. Řepkový olej se liší od motorové nafty, která je ropného původu, 

fyzikálními i palivářskými vlastnostmi. Liší se například vyšší hodnotou viskozity, 
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filtrovatelností a bodem vzplanutí. Jen některé speciálně upravené typy motorů se 

vyrovnaly s odlišnými vlastnostmi. Existují dvě možnosti. Buď se použijí neupravené 

rostlinné oleje, ale upraví se konstrukce vznětových motorů, anebo se chemicky upraví 

rostlinné oleje, aniž se změní konstrukce vznětových motorů. [2] 

Úprava fyzikálně-chemických vlastností se všeobecně zakládá na přeměně 

určitého rostlinného oleje (např. řepkového) na methylester mastných kyselin (FAME), 

které jsou obsaženy v oleji (v případě řepkového oleje na metylester řepkového 

oleje - MEŘO). Chemická přeměna na MEŘO má zabezpečit, aby se výsledné vlastnosti 

tohoto paliva podobaly parametrům motorové nafty, která vzniká z ropy. Následující 

tabulka porovnává některé typické vlastnosti řepkového oleje, MEŘO a motorové nafty.[2] 

 

Tabulka 2: porovnání vlastností řepkového oleje, MEŘO a motorové nafty 

Vlastnosti Měrné jednotky Řepkový olej MEŘO Motorová nafta 

Hustota při 15 °C        915,00 880,00 840,00 

Kinematická 

viskozita při 

20 °C 

        
98,00 7,50 6,50 

Bod vzplanutí °C 300,00 130,00 75,00 

Cetanové číslo  40,00 52,00 50,00 

Filtrovatelnost 

(CFPP) 
°C 

+15,00 -10,00 0/-10/-20
 

Výhřevnost         36,00 37,10 42,50 

                                                                                                                                                               Zdroj: [2] 

2.5 Bionafta 

Termínem bionafta se označují nízkomolekulární estery vyšších mastných kyselin 

s nízkomolekulárním alkoholem, tzv. FAME (Fatty Acid Methyl Ester). Na výrobu 

bionafty se používají kterékoliv rostlinné oleje, např. řepkový, slunečnicový, sójový, 

použité fritovací oleje nebo třeba olej palmový. V rámci světové výroby, zejména ve 

Spojených státech amerických, se využívá především sójový olej. Při výrobě bionafty se 

mohou veškeré vedlejší produkty následně využít, nezůstane tedy žádný odpad (např. po 
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lisování suchých semen vznikají výlisky, které se následně používají na výrobu hnojiv a 

krmných směsí). [14] 

Hlavní parametry bionafty se velmi podobají motorové naftě. Jde o nahrazování 

fosilního paliva obnovitelnými zdroji. Dalšími výhodami je rychlá biologická 

odbouratelnost (za 28 dnů je degradováno 95 % bionafty na rozdíl od 40 % ropné nafty), 

vysoká mazací schopnost a také nízký obsah emisí. Bionafta je mastnější než motorová 

nafta. Čistá bionafta je ekologická, není toxická a není v ní obsažena síra, halogeny ani 

polyaromatické látky. Bionafta je šetrná k životnímu prostředí. Toto ekologické palivo lze 

vyrábět z vlastních zdrojů státu (pěstování olejnin). [14] 

Využívání bionafty je doprovázeno nižší kouřivostí a menší hlučností motorů. 

Bionafta uvolňuje karbon a čistí motor a palivový systém. [1] 

Jednou z nevýhod tohoto paliva je, že má schopnost uvolňovat organické usazeniny 

v palivovém systému, a to vede k zanášení palivového filtru. Snížení opotřebení motoru se 

docílí přidáním bionafty do motorové nafty. [14] 

Směsná motorová nafta (SMN) představuje český produkt, který je tvořen 

minimálně 30 % bionafty a zbytek tvoří fosilní motorová nafta. SMN je prodávána pod 

rozdílnými názvy, např. SMN 30, Ekodiesel, Biodiesel, Setadiesel. Toto palivo je vhodné 

pro všechny moderní diesely, aniž by muselo dojít k úpravě motoru. [16] 

3 Řepka olejka jako cíleně pěstovaná biomasa 

V této části bakalářské práce bude nejprve charakterizována biomasa a následně 

popsána řepka olejka a její pěstování v roce 2012. Řepka olejka je záměrně pěstovaná 

biomasa pro získání energie. [3] 

3.1 Biomasa 

Biomasa označuje substanci biologického původu, tj. z chovu živočichů, 

z pěstování rostlin v půdě nebo ve vodě, organické odpady a produkci organického 

původu. [3] 

Nejstarším využitím biomasy je použití jako potravy pro lidi a zvířata. Dlouhou 

tradici má také využití jako zdroj tepla pro vytápění, vaření a ohřev vody. Poměrně nové je 
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využívání biomasy pro pohon automobilů. Biomasa znázorňuje i zdroj energie pro výrobu 

elektřiny. [1] 

K energetickým účelům se může využívat odpadní biomasa nebo se mohou přímo 

záměrně pěstovat rostliny. 

Mezi záměrně pěstovanou biomasu pro získání energie patří: 

o brambory, 

o cukrová řepa, 

o cukrová třtina, 

o obilí, 

o olejniny (řepka olejka), 

o energetické dřeviny (topoly, vrby, olše atd.). [3] 

Odpadní biomasu tvoří: 

o odpady z živočišné výroby, 

o rostlinné zbytky ze zemědělské výroby, 

o lesní odpady, 

o organické odpady z průmyslové a potravinářské výroby, 

o komunální organické odpady z venkovských sídel. [3] 

Využívání biomasy k energetickým účelům má určité výhody proti obvyklým 

palivům. Výhodami je, že zdroj energie má obnovitelný charakter a mohou se využívat 

rostlinné zbytky, které by jinak neměly uplatnění. Využívání biomasy je spojeno s menšími 

negativními dopady na životní prostředí. Řízená produkce biomasy pomáhá k vytváření 

krajiny a péči o ní. Výhodou také je snižující se dovoz energetických zdrojů, protože 

biomasa představuje domácí energetický zdroj. [4] 

3.2 Řepka olejka 

Řepka olejka neboli brukev řepka, latinsky Brassica napus, se pěstuje pro svá 

olejnatá semena. Tato jednoletá nebo dvouletá plodina se používá zvláště k výrobě olejů. 

Tuto cizosprašnou a medonosnou rostlinu řadíme do kategorie brukvovitých. Řepka olejka 

má ozimou a jarní formu. Šešule jsou naplněné olejnatými semeny a jsou plodem. Obsah 

oleje v semeni je 45 - 49 %. K výnosovým prvkům se řadí množství rostlin na ploše, 
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množství šešulí na rostlině a počet semen v šešuli. Brukev řepka se stala perspektivním 

materiálem pro výrobu energie díky tomu, že se snížily zásoby fosilních paliv, stále stoupá 

spotřeba zboží, energetická produkce a životní úroveň. Řepka je důležitou surovinou pro 

zpracování v různých oblastech průmyslu, zejména pro vznětové motory. Využívání této 

rostliny závisí na nákladech na její pěstování, na organizaci místních zdrojů, na skladování 

a sušení, na užití a přizpůsobení technologických aspektů obchodu. Řepka olejka se pěstuje 

v subtropických a mírných pásmech takřka celého světa a nejvíce v Evropě. [5] 

Protože je řepka náročná na půdu, je možné vysoký a stabilní výnos sklidit jen 

z řepky, která je vysazena na půdách velmi dobré a dobré kvality. Pro plantáže řepky jsou 

nejlepší úrodné hluboké půdy obsahující velké množství vápníku a humusu a také půdy 

s propustnými vrstvami. Pro pěstování řepky jsou nevhodné půdy písčité, odvodněné, 

železité, kyselé, mokré půdy a nepropustné. [5] 

Metoda kultivace půdy před založením řepkové plantáže je závislá na předchozí 

plodině, která tam rostla, a na vlhkosti půdy, na plevelu, na množství a kvalitě zbytků 

sklizně atd. Osivo řepky je velmi drobné, a proto by měla být kultivace precizní a měla by 

zajistit zkypření a dostatečnou vlhkost horní vrstvy půdy. Výběr metody kultivace se 

provádí podle stavu půdy. Metody kultivace jsou kypření, vláčení, shrabování a běžné 

obdělávání. [5] 

Když se sklidí předplodiny, půda by se měla nechat odpočinout, což se dá urychlit 

válcováním. Poté může začít orba a setí. Osivo řepky by se mělo vysévat rovnoměrně a 

mělce. [5] 

Poměrně vysoké výživové nároky řepky ovlivňují obsah živin v semenech a slámě, 

míru výnosů a poměr semena - sláma. Řepka ozimá vyžaduje základní živiny, draslík, 

hořčík, dusík, fosfor a síru. Množství použitého hnojiva závisí na typu předplodin, na pH 

půdy, na srážkách v zimě, na odrůdě řepky, která má být vysazena atd. Řepka pěstovaná po 

dobrých předplodinách se nemusí hnojit. Hnojení je naopak nutné, když se řepka pěstuje 

po obilovinách. Obiloviny ochuzují půdu o dusík, který řepka potřebuje. [5] 

Ochrana řepky spočívá v chemické likvidaci škůdců, chorob a plevele. Správně 

provedené agrotechnické úpravy ovlivňují populaci škůdců, hub a plevele. Na odstranění 

plevele se používají tzv. herbicidy. Chemická likvidace plevele herbicidy by se měla 

realizovat ještě před vyklíčením semen řepky. Když se použijí herbicidy po klíčení, ztrácí 
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svůj účinek. Nejnebezpečnější škůdci řepky jsou krytonosec čtyřzubý, krytonosec 

šešulový, blýskáček řepkový atd. Chemické pesticidy patří k nejúčinnějším způsobům 

eliminace škůdců. Když se vybírají pesticidy a volí doba jejich použití, měly by se zvážit 

druhy a množství škůdců, aktivita během roku atd. Proti houbám bojují tzv. fungicidy. Již 

před setbou by se měla zahájit chemická likvidace hub ve formě fungicidního ošetření 

osiva. Po setbě se má postupovat dle aktuální hrozby nemocí způsobených houbami. 

Mechanická sklizeň řepky je buď jednofázová, nebo dvoufázová. [5] 

Jednofázová sklizeň řepky je organizačně i finančně výhodná, ale ovlivňuje proces 

zrání rostlin. Tato sklizeň by se měla zahájit v okamžiku, kdy všechny rostliny dosáhnou 

plného vzrůstu. Všechny rostliny by tedy měly dozrávat současně. V dnešní době se často 

používají k zajištění současného dozrávání všech rostlin regulátory růstu. [5] 

Dvoufázová sklizeň se obvykle provádí žacím strojem, který poseče úrodu, a 

harverstor ji pak vymlátí. Tato sklizeň se považovala za nejrentabilnější metodu, při níž se 

získávají nejkvalitnější semena. Optimálnímu stádiu růstu se říká stádium technologické 

zralosti a jedná se o růst, ve kterém by mělo docházet ke sklizni řepky. [5] 

Pro energetické využití se řepka olejka zpracovává zejména do formy paliva pro 

dieselové motory. Tím jsou tzv. methylestery mastných kyselin přidávané do běžné nafty. 

Řepková sláma se stává levným a poměrně kvalitním palivem, protože se nedá využít jako 

stelivo ani pro zkrmení a špatně se rozkládá po zaorání. Výnos slámy se pohybuje od 2,8 

do 4,5 t/ha. V porovnání se dřevem obsahuje více popela, zejména však chlóru a síry. Při 

dobrém skladování sláma vysychá na vlhkost méně než 10 % a tím se pohybuje její 

výhřevnost kolem 15 MJ/kg. [5] 

3.2.1 Pěstování řepky ve světě v roce 2012 

Hospodářský rok 2011/2012 byl pro zemědělské podniky velice příznivý, hlavně 

díky vysokým cenám komodit. Nepříznivě však na ekonomiku hospodaření působil propad 

ve výnosech řepky, což bylo zapříčiněno nepříznivým počasím. V roce 2012 byly kvůli 

mrazu v zimě a suchu v dubnu a červnu dosahovány odlišné výnosy řepky v jednotlivých 

regionech České republiky, a to dokonce o více než jednu tunu. Na jižní Moravě byl 

zaznamenán nejnižší výnos. Celková produkce řepky však byla díky vyššímu osevu zhruba 

o 100 000 t vyšší než v předcházejícím roce a byla nejvyšší za poslední 3 roky. [9] 
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V jednotlivých evropských zemích byly také odlišné výnosy řepky. Země ležící na 

východě Evropy byly nejvíce poškozeny suchem na podzim, mrazem v zimě a suchem na 

jaře. Na sousedním Slovensku, v Polsku a např. v Maďarsku bylo v některých regionech 

zaoráno 30 – 80 % zaseté řepky. Celková produkce v Evropě, především díky vyšší 

produkci v sousedním Německu, byla zhruba 19,1 milionů tun. Světová produkce řepky se 

mírně zvýšila, zvláště díky vyšší produkci v Austrálii a Kanadě. Po oznámení plánu 

Evropské komise na snížení povinného podílu biopaliv cena řepky i olejů poklesla. [9] 

3.2.2 Náklady a výnosy pěstování řepky 

V letech 2006 až 2011 byl zaznamenán růst celkových vlastních nákladů na 

pěstování řepky o 42 %. Růst nákladů byl ovlivněn zvyšováním cen vstupů do 

zemědělství, zvyšováním pracovních nákladů a růstem cen služeb. V roce 2011 vzrostly 

celkové vynaložené vlastní náklady na hektar produkce řepky ozimé ve srovnání 

s předešlým rokem o 17,8 %. Zvýšení nákladů bylo způsobeno zejména růstem pracovních 

nákladů, režií a viditelným růstem nákladů na nakoupená hnojiva. [7] 

Následující tabulka vykazuje hodnoty, které byly průměrně dosaženy v letech 2006 

až 2011 v ČR při pěstování řepky olejky. 

 

Tabulka 3: vlastní náklady na pěstování řepky a hektarové výnosy v ČR v letech 2006 - 2011 

Ukazatel Rok šetření 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vlastní náklady výrobku 

(v Kč/t) 
6 335,00 6 485,00 7 395,00 7 454,00 7 790,00 9 149,00 

Hektarový výnos (t/ha) 3,09 3,24 3,09 3,41 3,03 3,04 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

4 Analýza nákladů pěstování řepky olejky ve vybrané organizaci 

V této kapitole bude nejdříve představena vybraná organizace (DV Polanka nad 

Odrou), poté bude provedena analýza nákladů pěstování řepky olejky v této organizaci 

v letech 2007 až 2011 a následně bude provedeno zhodnocení dosažených ekonomických 

výsledků. 
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4.1 Charakteristika vybrané organizace 

Bývalé Jednotné zemědělské družstvo (JZD) OSTRAVAN se skládalo z družstev, 

která se nacházela v Polance nad Odrou, Ostravě-Porubě a Klimkovicích. JZD 

OSTRAVAN bylo později rozděleno podle těchto městských částí na jednotlivá družstva. 

V Ostravě-Polance tedy vzniklo 1. ledna 1991 Zemědělské družstvo (ZD) Polanka nad 

Odrou. Vznikla možnost restituovat majetek a lidé si kladli otázku, zda nedojde k úplnému 

rozpadu nově vzniklých družstev. V tomto období se hledala nejvhodnější forma pro 

podnikání v zemědělském oboru, zaměstnanci zvažovali své další uplatnění v nových 

podmínkách a souběžně začal hluboký ekonomický propad celého odvětví v důsledku 

nerovnováhy cen vstupů a výstupů. [6] 

V roce 1992 byl vypočten podle speciálního zákona majetkový podíl jednotlivým 

spoluvlastníkům a ti měli k dispozici několik možností, jak se svým podílem naložit. 

V Ostravě-Polance drtivá většina spoluvlastníků chtěla, aby družstvo pokračovalo 

v činnosti a získalo nový název - Družstvo vlastníků (DV) Polanka nad Odrou. 

K 1. 1. 1993 mělo družstvo 413 členů, kteří dle stanov družstva vložili svůj majetkový 

podíl získaný v transformaci jako členský vklad v plné výši oceněný minimální hodnotou 

podle transformačního projektu. Nové stanovy byly přijaty v roce 1996. Ty lépe zajistily 

smysluplné uspořádání majetkových vztahů a byla zpracována první dlouhodobá koncepce 

hospodaření podniku po roce 1989. Postupné naplňování stanovených principů přineslo 

uklidnění mezi majiteli a následně umožnilo zaměstnancům koncentrovat se zpět na 

ekonomiku podniku. Pozice družstva znovu sílila. [6] 

Činnosti družstva řídí předseda představenstva, který byl pověřen jeho řízením. DV 

se zaměřuje na tyto činnosti [18]: 

o Rostlinná výroba, která se zabývá výrobou krmiv pro živočišnou výrobu, produkci a 

prodej tržních plodin (řepky, cukrovky, obilovin a kukuřice na zrno). Tato výroba je 

řízená agronomem a je provozována na pronajatých pozemcích o výměře cca 1 700 ha 

zemědělské půdy. DV platí za nájem majitelům půdy podle uzavřených smluv. [18] 

o Živočišná výroba je rozdělena na výrobu vepřového masa a výrobu mléka. Během 

posledních let učinilo družstvo různá opatření, která směřovala k minimalizaci 

výrobních i režijních nákladů. Výsledky podniku dosahují špičkové úrovně nejen 

z republikového pohledu. [18] 
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o Průmyslová výroba je po první krizi roku 2008 stále v útlumu. Tato výroba byla 

zaměřena především na výrobky pro jednotlivé doly v rámci ČMD a OKD v oblasti 

Ostravy a Karviné, např. zámečnická výroba pro OKD. [18] 

Pro využití stávajících budov družstvo pronajímá prostory drobným podnikatelům a 

provozuje maloobchodní prodejnu potravin, dále provádí opravy zemědělských strojů. 

Ostatní doplňkové aktivity, jako např. služby obyvatelstvu, nejsou svým rozsahem 

dominantní. [18] 

Na základě úpravy stanov 27. 9. 1996 vznikly družstvu pohledávky vůči členům. 

Tyto pohledávky jsou postupně spláceny na základě rozhodnutí členské schůze, která podle 

výsledku hospodaření určuje výši splátky pro daný rok. Družstvo zabezpečuje prodej svých 

výrobků na základě smluvních vztahů zejména s firmami Mlékárna Valašské 

Meziříčí, s. r. o., JATKA – KURKA, s. r. o., Těšínské jatky, s. r. o., a např. OKD, a. s. 

Družstvo prodává obilí společnostem NAVOS, a. s., a Lukrom, spol. s r. o. [18] 

Podnik všechny své aktivity uskutečňuje v Polance nad Odrou a přilehlých 

katastrech a tvoří kulturní vzhled této krajiny. [6] 

4.1.1 Organizační struktura vybrané organizace 

Následující obrázek znázorňuje organizační strukturu družstva. Družstvo se řadí 

spíše mezi středně velké podniky. 

 

Obrázek 1: organizační struktura družstva                                                                                         Zdroj: [17] 
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V čele podniku je správa družstva (administrativa), která zabezpečuje chod celého 

podniku. Družstvo je rozděleno na jednotlivá hospodářská střediska (dále jen střediska) 

tvořená v oblasti hlavních činností, pomocných a obslužných, z nichž hlavní jsou: 

o rostlinná výroba (RV), 

o živočišná výroba (ŽV), 

o průmyslová výroba (PV). 

Významnou roli pro středisko RV hraje obslužné středisko mechanizace, 

obslužné středisko výroba krmných směsí a nákladové středisko sušička, které je řízeno 

podle nákladů. V rámci mechanizace je centrální sklad, což je sklad náhradních dílů a 

PHM. 

Rostlinná výroba se zabývá pěstováním těchto produktů: 

o pšenice, 

o jarní pšenice, 

o jarní ječmen, 

o oves, 

o kukuřice vlhké zrno, 

o řepka olejka, 

o kukuřice zrno, 

o cukrovka, 

o kukuřice na zeleno, 

o vojtěška, 

o jetelotráva a jetel. 

Středisko ŽV zahrnuje chov skotu a chov prasat. Hlavním výrobkem střediska 

chov skotu je mléko, vedlejšími pak prodej telat, vysokobřezích jalovic, prodej 

vyřazeného skotu a chlévská mrva. Hlavním produktem střediska chov prasat jsou 

prasata a vedlejším produktem je kejda. 

Středisko PV je po roce 2008 prozatím v útlumu. 

Bakalářská práce bude zaměřena pouze na aktivity RV se zaměřením na produkci a 

prodej řepky olejky a ekonomiku jejího pěstování. Pro bakalářskou práci bude také 

rozhodující mechanizace a sušička. 



Markéta Vrábelová: Analýza nákladů 
 

2013 Stránka 14 
 

4.2 Teoretická východiska pro analýzu nákladů 

V podstatě známe dvojí pojetí nákladů: první ve finančním účetnictví a druhé 

v manažerském (vnitropodnikovém) účetnictví. První slouží pro externí uživatele a 

druhé využívají manažeři v řízení. V ekonomice jsou definovány náklady podniku jako 

peněžně oceněná spotřeba výrobních faktorů (včetně veřejných výdajů) vyvolaná tvorbou 

podnikových výnosů. Účetní pojetí nákladů tuto obecnou definici zhruba odráží: účetními 

náklady je spotřeba hodnot (snížení hodnot) v daném období zachycená ve finančním 

účetnictví. Náklady musí vždy souviset s výnosy příslušného období. [8] 

Náklady představují důležitý syntetický ukazatel kvality činnosti podniku. Existuje 

mnoho druhů třídění, k těm nejdůležitějším patří druhové třídění nákladů a účelové třídění 

nákladů. [8] 

Druhové třídění nákladů znázorňuje jejich soustřeďování do stejnorodých skupin 

spojených s činností jednotlivých výrobních faktorů, jako je práce, investiční majetek, 

materiál. Mezi základní nákladové druhy patří: 

o spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie, provozních látek, 

o odpisy budov, strojů, nástrojů, výrobního zařízení, nehmotného investičního 

majetku, 

o mzdové a ostatní osobní náklady (platy, sociální pojištění, provize, mzdy), 

o finanční náklady (placené úroky, pojistné, poplatky atd.) 

o náklady na služby (dopravné, opravy a udržování, cestovné). [8] 

Více podrobné druhové třídění je uplatněno třeba v účtové osnově nebo ve výkazu 

zisku a ztráty. Nákladové druhy jsou externí náklady, prvotní náklady (vznikají kontaktem 

podniku s jeho okolím) a jednoduché náklady (nejdou dále členit). Druhotné náklady lze 

rozložit na původní nákladové druhy. Vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů. Patří 

do interních nákladů. [8] 

V rámci účelového třídění nákladů třídíme náklady podle místa vzniku a 

odpovědnosti (podle vnitropodnikových útvarů – středisek) nebo podle výkonů 

(kalkulační třídění nákladů). [8] 

Třídění podle místa vzniku a odpovědnosti říká, kde náklady vznikly a kdo 

odpovídá za jejich vznik. V podstatě se jedná o třídění nákladů podle vnitropodnikových 
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útvarů. Podle toho, jak je podnik velký a výroba složitá, se náklady člení v několika 

úrovních. V první úrovni se člení na náklady výrobní činnosti a náklady nevýrobní 

činnosti. Náklady výrobní činnosti se člení na náklady hlavní, pomocné, vedlejší a 

přidružené výroby. Náklady na nevýrobní činnosti se dělí na náklady na odbyt, zásobování, 

správu atd. Ve výrobě se náklady běžně dělí na technologické náklady (tyto náklady jsou 

řízeny technicko-hospodářskými normami) a náklady na obsluhu a řízení (tyto náklady 

jsou řízeny normativy a limity, jejich souhrn rozpočty). [8] 

Technologické náklady související přímo s určitým výkonem se nazývají 

jednicové náklady. Ostatní technologické náklady a náklady na obsluhu a řízení související 

s výrobou jako celkem nazýváme náklady režijní. Kontrola a řízení režijních nákladů je 

obtížnější a méně přesná než kontrola a řízení jednicových nákladů. Sledují se podle 

středisek a nástrojem jejich řízení jsou rozpočty režijních nákladů. Tyto rozpočty jsou 

součástí rozpočtu vnitropodnikových útvarů. Hospodářská střediska představují základní 

vnitropodnikové útvary, v nichž se sledují výnosy, náklady i výsledek hospodaření. 

Hospodářská střediska jsou vytvářena v oblasti hlavní činnosti, pomocných a obslužných 

činností, zásobování, správy a odbytu. Jsou zainteresována na rozdílu vnitropodnikových 

výnosů a nákladů (tj. na vnitropodnikovém výsledku hospodaření). Výkony, které jsou 

předávané mezi středisky, jsou oceněny vnitropodnikovými cenami (tyto ceny jsou 

zpravidla stanoveny na úrovni nákladů, někdy i se ziskem, nebo na úrovni tržní ceny. [8] 

Některé podniky zřizují i tzv. nákladová střediska. Tato nákladová střediska jsou 

řízena podle nákladů (výkony zde lze většinou obtížně plánovat a vykazovat). Jsou to např. 

jednotlivé dílny nebo jejich části a ve správě podniku ta oddělení, která jsou hodnocena 

podle úspor nebo překročení standardních (plánovaných) nákladů. Několik nákladových 

středisek zpravidla tvoří středisko hospodářské. Účetnictví zachycující hospodaření 

středisek se nazývá střediskové (odpovědnostní) účetnictví. [8] 

Kalkulační třídění nákladů odpovídá, na co byly náklady vynaloženy. Toto 

hledisko je pro organizaci rozhodující, umožňuje určit zisk jednotlivých výrobků a řídit 

výrobkovou strukturu, protože jednotlivé výrobky se podílejí různou měrou na tvorbě zisku 

podniku. Pro řízení režijních nákladů je významné i primární třídění nákladů dle útvarů. 

Podle toho, jak se přiřazují náklady na kalkulační jednici, rozlišujeme náklady přímé 
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(přímo souvisejí s určitým druhem výkonu) a nepřímé (souvisí s více druhy výkonů a 

zabezpečují výrobu jako celek). [8] 

4.3 Analýza nákladů při pěstování řepky olejky ve vybrané organizaci 

V této části bakalářské práce bude nejprve popsán proces stanovení realizační ceny 

této komodity, dále budou představeny „kalkulační listy“, které družstvo používá 

u jednotlivých produktů a následně budou vyčísleny jednicové a režijní náklady při 

pěstování řepky olejky. 

Podnik si prodejní cenu řepky olejky nestanovuje sám. Jednoduše osloví firmy 

(obchodníky) zabývající se odbytem komodit a sdělí jim informace o množství a kvalitě 

komodity, kterou má k dispozici na prodej. Obchodníci družstvu nabídnou za danou 

komoditu cenu v paritě A, tj. „v družstvu na dvoře“ – znamená to, že dopravu platí 

kupující (parita B je „na místo dodání“, tj. dopravu by hradilo družstvo). Obchodníci 

stanovují cenu dle úrovně světových cen na burzách. Burza v ČR sídlící v Brně částečně 

řídí tyto ceny, ale i ona je především obrazem komoditních burz v západní Evropě a 

Americe. Obchodníci většinou deklarují cenu dle MATIFU, což je francouzská burza. 

Obchodníci na světových burzách sledují stav zásob této komodity na celém světě a 

především stav porostů a očekávanou sklizeň podle vývoje počasí v hlavních 

producentských oblastech. Velkou roli zde hrává poptávka Číny. DV pak podepíše 

smlouvu s firmou s nejvýhodnější nabídkou a zajistí nakládku na vozidla přepravce a 

fakturuje dodavateli smluvenou cenu. 

Obchodní partneři, jež družstvo běžně oslovuje a nabízí jim komoditu, kterou má k 

dispozici, jsou NAVOS, a. s., Hospodářské družstvo Hlučín, JH Agrocom, spol. s r. o., 

Lukrom, spol. s r. o., RETO klas, s. r. o., ze zahraničních pak polský obchodník 

Mroczek. Tyto firmy pak postupují v reálném čase obdobně. Buď dodávají řepku do 

Německa dalším velkým obchodníkům na tamním trhu (příp. přímo do německých 

lisoven), nebo nabízejí tuto komoditu společnosti NAVOS, a. s., a odtud se řepka převáží 

do společnosti PREOL, a. s. (Lovosice), kde se řepka lisuje, a dále se z ní vyrábí řepkový 

olej, MEŘO apod. NAVOS, a. s., a PREOL, a. s., jsou dceřinými společnostmi společnosti 

AGROFERT HOLDING, a. s., která sdružuje a řídí více než 200 dceřiných subjektů. 
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Skupina AGROFERT je největší skupina v českém a slovenském zemědělství a 

potravinářství. 

Ke každému výrobku se v družstvu zhotovují tzv. kalkulační listy, které obsahují: 

o podrobný výčet vynaložených přímých nákladů na pěstování dané komodity 

(nejsou zde však započítány režijní náklady), 

o vyčíslení dosažených výnosů z prodeje dané komodity, 

o vyčíslený hospodářský výsledek v daném roce. 

„Kalkulační listy“ v podniku pomáhají řídit intenzitu výroby vzhledem k očekávané 

tržní ceně a rovněž slouží jako prémiový ukazatel k odměňování pracovníků, kteří jsou za 

danou výrobu zodpovědní. Intenzita výroby představuje stupeň chemické ochrany (tj. kolik 

peněžních prostředků může družstvo vynaložit na živiny, jako je dusík, fosfor, draslík atd., 

vzhledem k očekávané tržní ceně, aby dosáhli určité produkce a byli hospodární). 

K dalším důležitým účetním dokumentům patří výkaz zisku a ztráty (výsledovka), 

který zhotovuje každé hospodářské středisko. 

V DV Polanka nad Odrou se uplatňuje účelové třídění nákladů (tj. podle místa 

vzniku a odpovědnosti). Za základní jednotku (jednici) při pěstování řepky se v družstvu 

považuje 1 q (metrák). Na základě osobní konzultace s ekonomem družstva byly v rámci 

výrobních nákladů pěstování řepky olejky do jednicových nákladů, tedy do nákladů, 

které souvisí přímo s určitým výkonem, zahrnuty tyto nákladové položky: 

o osivo, 

o hnojivo vlastní a nakoupené, 

o chemie, 

o plyn, 

o PHM, 

o přepravné, 

o agrochemické výkony, 

o polní práce, 

o vnitro práce, 

o pojištění úrody, 

o vymáhání škody, 

o ostatní. 
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Osivo 

Firmy, které nabízejí osiva a běžně spolupracují s DV, jsou Rapool CZ, s. r. o., 

KWS OSIVA, s. r. o., apod. Rozlišujeme dvě odrůdy osiv, a to liniové a hybridní. Liniové 

odrůdy se využívají spíše v horších oblastech. Nejsou tak přešlechtěné a jsou odolnější 

vůči škůdcům. Hybridní odrůdy jsou využívány v lepších oblastech. Tyto odrůdy jsou sice 

dražší, ale mají větší výkonnost. Pozemky družstva se nachází spíše v lepších oblastech. 

V posledních dvou letech se u řepky objevila tzv. nádorovitost kořene. Družstvo 

zareagovalo a přešlo k nákupu odolnější řepky od šlechtitelské firmy Rapool CZ, s. r. o. 

Jedná se o hybridní odrůdu řepky MENDEL. Termíny setí se pohybují od 13. do 25. srpna, 

záleží na počasí. Výsevek, tedy množství osiva vyjádřené počtem klíčivých jedinců nebo 

kilogramy osiva vysetého na jednotku plochy, se doporučuje 500 000 zrn na 1 ha. Běžný 

výsevek v DV je okolo 400 000 zrn na 1 ha. 

Hnojivo 

Firmy nabízející hnojivo jsou např. Yara Agri Czech Republic, s. r. o., a 

NAVOS, a. s. 50 % hnojení tvoří organické hnojení. Na podzim před setím družstvo hnojí 

chlévským hnojem. 85 % hnojení se však provádí na jaře. Musí se zabezpečit 200 kg 

dusíku na 1 ha půdy. V březnu se provádí výživa dusíkem ve dvou nebo třech dávkách. 

Chemie 

DV se brání plevelu pomocí herbicidů, které využívá z 85 % po zasetí na podzim. 

Používají selektivní herbicid k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce 

olejce BUTISAN STAR nebo BUTISAN 400 + COMMAND. Družstvo dále používá 

fungicidy, které mají potlačit výskyt houbových chorob a mají morforegulační účinek. 

Hlavně vlhčí místa napadá houbová choroba hlízenka obecná. Účinný fungicid, který 

používá družstvo proti hlízence, je CARAMBA nebo BUMPER SUPER. Ochranu proti 

škůdcům zabezpečují insekticidy. Samotné osivo je namořené a to je někdy postačující. 

Mezi insekticidní přípravky používané družstvem patří DECIS MEGA, BISCAYA 240 

OD nebo třeba MOSPILAN 20 SP. Nebezpečná je bejlomorka a krytonosec šešulový, proti 

nim družstvo používá právě DECIS a MOSPILAN. 

Osivo, nakoupené hnojivo a chemii družstvo získává pomocí výběrového řízení. 

Družstvo osloví jednotlivé firmy a s tou, která nabídne nejlepší podmínky, podepíše 

smlouvu. 
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Nákladová položka - přepravné - zobrazuje přepravu externími kamiony. Polní 

práce zahrnují výmlat kombajnem. Pro družstvo představují polní práce externí náklady. 

Agrochemické výkony tvoří nakoupené služby. Mohou to být postřiky, přihnojování 

apod. Vnitropráce zahrnují práce traktoru na přípravu půdy, postřiky, přihnojování i 

činnosti spojené se sklizní. Patří zde také mzdy. Významným jednicovým nákladem je 

pojištění úrody. Družstvo si svou úrodu pojišťuje proti krupobití, vichřici a požáru. 

Mezi režijní náklady, které souvisí s produkcí všech výrobků v rámci RV, patří 

tyto nákladové položky: 

o náklady na režii RV, 

o středisko mechanizace. 

Náklady na režii RV tvoří školení, práce agronoma, nájemné za pozemky, daň 

z nemovitosti apod. 

Středisko mechanizace zajišťuje veškeré „vnitropráce“ pro RV. V případě, že se 

podniku nepodaří veškeré náklady promítnout do „vnitrofakturace“ na RV a středisko 

mechanizace na konci účetního období vykazuje ztrátu, pak se družstvo snaží tuto ztrátu 

pomocí daného klíče „rozpustit“ na plodiny, aby mechanizace jako obsluha na konci 

účetního období vykazovala hodnotu 0. Ztráta mechanizace je tedy také součástí režijních 

nákladů. 

Zrniny a olejniny se po přivezení z pole od kombajnu zpracovávají v nákladovém 

středisku sušička. Zde se čistí a suší na skladovací vlhkost. Semeno řepky olejky po 

sklizni obsahuje okolo 13 % vody. Aby nedošlo k vzestupu teploty a samovznícení 

(zejména při nevhodných podmínkách skladování), nesmí vlhkost semene při 

dlouhodobém uskladnění přesáhnout hodnotu 8 %. Při tomto zpracování vznikají náklady 

na elektřinu, plyn, náhradní díly ke strojům sušičky, pohonné hmoty, odpisy strojů a na 

mzdy. Středisko sušička je řízeno podle nákladů a nevznikají zde žádné výnosy. Sušička 

nefakturuje RV své služby, a proto v tomto středisku vzniká „ztráta“ z hospodaření. 

Družstvo vydělí tuto „ztrátu“ zpracovanými q (které prošly jejím provozem), a získá tak 

podíl ztráty na 1 q. Tato ztráta se označuje jako „náklad sušičky“. Náklady sušičky tedy 

rovněž představují režijní náklady. 
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4.4 Výpočet nákladů pěstování řepky olejky v jednotlivých letech 

V této části bakalářské práce (viz tabulka č. 4) jsou přehledně vyčísleny jednotlivé 

položky výrobních nákladů družstva na pěstování řepky olejky v přepočtu na jednici (tj. 

1 q produkce této komodity) v letech 2007 - 2011. Náklady jsou vyjádřeny v Kč na 1 q. 

 

Tabulka 4: jednicové náklady na výrobu řepky olejky 

Nákladová položka 

(v Kč na 1 q produkce) 

Sledované období 

2007 2008 2009 2010 2011 

Osivo 22,83 28,09 24,94 44,67 23,74 

Hnojivo nakoupené 104,12 115,55 110,23 163,02 122,22 

Hnojivo vlastní 10,49 15,64 13,99 19,72 8,28 

Chemie 83,90 124,21 119,53 107,06 114,60 

Plyn 0,00 9,90 1,17 2,77 0,95 

PHM 0,00 0,00 0,00 0,00 6,09 

Přepravné 0,00 0,00 1,82 0,70 2,16 

Agrochemické výkony 14,64 15,95 1,69 6,61 3,23 

Polní práce 0,00 0,00 3,04 16,54 49,99 

Vnitro práce 175,63 231,37 146,92 196,25 218,49 

Pojištění úrody 25,76 37,55 20,87 32,79 28,30 

Vymáhání škody, ostatní 1,25 1,98 0,28 0,00 2,20 

Jednicové náklady celkem 438,62 580,24 444,48 590,13 580,25 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

 

Dále budou vypočítány režijní náklady v přepočtu na jednici v jednotlivých 

letech a na základě objemů produkce v letech 2007 - 2011 (viz tabulka č. 5) bude proveden 

součet všech nákladů na pěstování řepky olejky ve sledovaném období. 

 



Markéta Vrábelová: Analýza nákladů 
 

2013 Stránka 21 
 

Tabulka 5: produkce řepky olejky v jednotlivých letech 

Rok Produkce hlavního výrobku (v q) 

2007 5 969,99 

2008 5 554,95 

2009 5 534,76 

2010 3 949,02 

2011 10 470,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

Rok 2007 

Z údajů v tabulce č. 4 lze vyčíst, že jednicové náklady na 1 q produkce řepky 

olejky v tomto roce činily 439,62 Kč. 

Režijní náklady jsou náklady společně vynakládané na více druhů výrobků a 

souvisí s výrobou jako celkem. Tabulka č. 6 obsahuje položky nezbytné pro výpočet 

režijních nákladů RV, které tvoří náklady na režii RV a ztrátu mechanizace. 

 

Tabulka 6: dopočet nákladů RV 2007 

Položka (v Kč)  

Náklady na režii RV 3 871 631,00 

Ztráta mechanizace 1 175 961,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

                                                          

                                                             

 

Režijní náklady RV v roce 2007 činily 5 047 592,00 Kč. Jejich vyčíslení je 

nezbytné pro následné vypočtení režijní přirážky RV na 1 ha a dále pro rozpočítání 

režijních nákladů RV na jednici pomocí zúčtovací (režijní) sazby, tj. jako podíl režijních 

nákladů připadající na jednotku naturální základny (1 q). 

Přehled o celkovém počtu hektarů, které družstvo obhospodařuje, o výnosu 

produkce řepky olejky (vyjádřených v q/ha) a realizační ceně v roce 2007 je uspořádán do 
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tabulky č. 7. Položka „výnos v q z hektaru“ udává, kolik q bylo vyprodukováno z 1 ha, 

tato položka je tedy obrazem úrodnosti v daném roce. V zájmu družstva je, aby výnos v q z 

hektaru byl co nejvyšší. V tomto roce dosahoval výnos řepky olejky (q/ha) nejvyšší 

hodnoty ze všech sledovaných let. 

 

Tabulka 7: vstupní údaje pro výpočet režijní přirážky na 1 q řepky olejky v roce 2007 

Položka  

Počet hektarů celkem (ha) 1 250,00 

Počet ha osetých řepkou (ha) 149,38 

Výnos v q z hektaru (q/ha) 39,97 

Realizační cena (Kč/q) 790,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

                            
                  

               
 

                            
            

        
                

 

Po zjištění režijní přirážky na 1 ha se může stanovit režijní přirážka na jednici (1 q). 

                           
                        

                   
 

                           
        

     
             

Režijní přirážka RV na 1 q v roce 2007 činila 101,03 Kč/q, a dosahovala tak 

nejnižší úrovně sledovaných let (viz tabulka č. 21). 

S procesem produkce a zpracování řepky olejky souvisí ještě činnost střediska 

sušičky, ve kterém také vznikají režijní náklady (rovněž souvisí s více druhy výkonů RV). 

Jsou vyčísleny zvlášť, neboť způsob jejich rozpočítání na 1 q je odlišný od režijních 

nákladů na RV a ztráty mechanizace. Tabulka č. 8 zachycuje náklady střediska sušičky a 

množství q, které bylo v roce 2007 zpracováno v tomto středisku. Podílem nákladů sušičky 

a zpracovanými q se získá náklad na zpracování na jednici (1 q). 
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Tabulka 8: přehled nákladů ve středisku sušička a počet zpracovaných q v roce 2007 

Položka  

Náklady sušičky (v Kč) 1 087 982,00 

Zpracováno (v q) 44 795,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

                                
              

          
 

                                
            

         
            

Režijní přirážka sušičky na 1 q činila 24,29 Kč, což je z pěti sledovaných let 

nejvíce (viz tabulka č. 21). 

Sečtením hodnot všech zjištěných nákladů vzniknou celkové náklady na 1 q 

řepky olejky. 

                            

                                                           

                                 

                                                 

                                                     

 

Pro stanovení nákladů a výnosů na celý objem produkce je nezbytné znát informaci 

o tom, kolik bylo vyprodukováno celkem q řepky v daném roce. Informace o celkové 

produkci řepky vychází z tabulky č. 5. 

V roce 2007 se vyprodukovalo 5 969,99 q této komodity. Pokud jsou známy 

celkové náklady na 1 q řepky a množství produkce v q, je možné vyčíslit celkové náklady 

družstva na celý objem produkce řepky v roce 2007. 
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Údaj o celkových výnosech je převzat z výkazu zisku a ztráty družstva pro řepku 

olejku v roce 2007 (je umístěn v příloze č. 3). 

                               

                  

                             

                 

 

V roce 2007 dosáhlo družstvo v rámci produkce řepky olejky poměrné nízký zisk, 

který činil pouze 425 590,93 Kč (jde o nejnižší HV za celé sledované období). Důvod byl 

ten, že se družstvu nepodařilo prodat veškerou svou produkci řepky na trhu. 

Obdobným způsobem budou provedeny i další výpočty v následujících letech. 

Rok 2008 

Tabulka 9: dopočet nákladů RV 2008 

Položka (v Kč)  

Náklady na režii RV 4 651 851,00 

Ztráta mechanizace 4 004 159,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

                                                             

 

Tabulka 10: vstupní údaje pro výpočet režijní přirážky na 1 q řepky olejky v roce 2008 

Položka  

Počet hektarů celkem (ha) 1 240,00 

Počet ha osetých řepkou (ha) 151,26 

Výnos v q z hektaru (q/ha) 36,72 

Realizační cena (Kč/q) 1 050,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 
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Tabulka 11: přehled nákladů ve středisku sušička a počet zpracovaných q v roce 2008 

Položka  

Náklady sušičky (v Kč) 952 871,00 

Zpracováno (v q) 50 540,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

                                
          

         
            

                                                      

                                                             

                               

                                             

Rok 2009 

Tabulka 12: dopočet nákladů RV 2009 

Položka (v Kč)  

Náklady na režii RV 4 701 487,00 

Ztráta mechanizace 1 993 696,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

                                                             

Ve všech sledovaných letech jsou vstupní údaje přehledně uspořádány 

v jednotlivých tabulkách. Komplexní výpočty jsou obsahem přílohy č. 1. 
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Tabulka 13: vstupní údaje pro výpočet režijní přirážky na 1 q řepky olejky v roce 2009 

Položka  

Počet hektarů celkem (ha) 1 266,00 

Počet ha osetých řepkou (ha) 139,20 

Výnos v q z hektaru (q/ha) 39,76 

Realizační cena (q/Kč) 750,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

                            
            

        
                

                        
        

     
            

 

Tabulka 14: přehled nákladů ve středisku sušička a počet zpracovaných q v roce 2009 

Položka  

Náklady sušičky (v Kč) 399 410,00 

Zpracováno (v q) 41 251,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 
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Rok 2010 

Tabulka 15: dopočet nákladů RV 2010 

Položka (v Kč)  

Náklady na režii RV 5 005 170,00 

Ztráta mechanizace 3 426 661,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

                                                             

 

Tabulka 16: vstupní údaje pro výpočet režijní přirážky na 1 q řepky olejky v roce 2010 

Položka  

Počet hektarů celkem (ha) 1 243,00 

Počet ha osetých řepkou (ha) 145,28 

Výnos v q z hektaru (q/ha) 27,18 

Realizační cena (Kč/q) 720,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

                            
            

        
                

                           
        

     
             

 

Tabulka 17: přehled nákladů ve středisku sušička a počet zpracovaných q v roce 2010 

Položka  

Náklady sušičky (v Kč) 714 418,00 

Zpracováno (v q) 33 233,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 
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Rok 2011 

Tabulka 18: dopočet nákladů RV 2011 

Položka (v Kč)  

Náklady na režii RV 5 686 310,00 

Ztráta mechanizace 7 585 430,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

                                                              

Z celkového počtu hektarů, které má podnik k dispozici k pěstování plodin, by 

mělo být přibližně 15 % oseto řepkou olejkou. Družstvo pěstuje řepku zhruba na 150 ha 

půdy. V roce 2011 se však pozemky DV rozšířily o 500 ha orné půdy v oblasti Bohumína, 

kde družstvo zakoupilo farmu. V roce 2011 se tedy řepka pěstovala na 271,63 ha orné 

půdy, což vyplývá z následující tabulky. 

 

Tabulka 19: vstupní údaje pro výpočet režijní přirážky na 1 q řepky olejky v roce 2011 

Položka  

Počet hektarů celkem (ha) 1 667,00 

Počet ha osetých řepkou (ha) 271,63 

Výnos v q z hektaru (q/ha) 38,55 

Realizační cena (Kč/q) 1 090,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 
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Tabulka 20: přehled nákladů ve středisku sušička a počet zpracovaných q v roce 2011 

Položka  

Náklady sušičky (v Kč) 613 958,00 

Zpracováno (v q) 47 795,00 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

                                
          

         
            

                                                     

                                                             

                                

                                              

4.5 Zhodnocení 

V tabulce č. 21 jsou shrnuty jednotlivé druhy nákladů v přepočtu na jednici (1 q) 

řepky olejky. Dopočet nákladů RV zahrnuje náklady na režii RV a ztrátu mechanizace. 

 

Tabulka 21: přehled jednotlivých druhů nákladů na jednici (v Kč/1 q) 

Rok 

Přehled jednotlivých druhů nákladů na jednici (1 q) 

jednicové náklady dopočet nákladů RV náklady na zpracování 

2007 438,62 101,03 24,29 

2008 580,24 190,10 18,85 

2009 444,48 133,01 9,68 

2010 590,13 249,58 21,5 

2011 580,25 206,52 12,85 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

Následující graf znázorňuje velikost jednotlivých druhů nákladů na pěstování řepky 

olejky v přepočtu na jednici (1 q) vyjádřených v procentech a jejich vývoj ve sledovaném 

období. 
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Graf 1: procentuální vyjádření nákladů na jednici                                                                           Zdroj: [17] 

 

Z grafu lze vyčíst význam jednicových nákladů na pěstování řepky olejky a jejich 

rentability. Tyto náklady představují převažující část celkových nákladů, pohybují se okolo 

70 až 80 %, proto je do budoucna důležité, aby se družstvo snažilo hledat možnosti jejich 

úspor. 

Jak vyplynulo z předchozích výpočtů, náklady režijní (náklady na režii RV a ztráta 

mechanizace) tvoří přibližně 20 – 30 % celkových nákladů. 

Téměř zanedbatelné, avšak v praxi důležité, jsou i náklady vzniklé zpracováním ve 

středisku sušička, ve všech sledovaných letech představují necelých 5 % celkových 

nákladů. 

I přesto, že ostatní výrobní náklady (tj. režijní a zpracovatelské náklady a náklady 

obslužného střediska mechanizace) netvoří výraznou část celkových nákladů pěstování 

řepky olejky v družstvu, je třeba se jimi zabývat a zohlednit je v ceně výkonu. Protože 

družstvo v rámci „kalkulačního listu“ (viz příloha č. 2) ani ve výkazu zisku a ztráty pro 

řepku olejku v jednotlivých letech (viz příloha č. 3) tyto nepřímé náklady nezahrnuje do 

výpočtu hospodářského výsledku (projeví se zřejmě až v účetnictví pro celé středisko RV), 

jsou tudíž vypočítané údaje o hospodářském výsledku pěstování řepky olejky oproti 

hospodářskému výsledku v „kalkulačním listě“ mírně odlišné (viz graf č. 3). 
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Tabulka č. 22 podává podrobný přehled o celkových nákladech družstva (v Kč) 

vynaložených na pěstování řepky olejky v letech 2007 - 2011. Zobrazuje jednicové 

náklady a vypočítané hodnoty ostatních nákladů RV (zahrnuje režijní náklady, ztrátu 

mechanizace i náklady na zpracování) pro celý objem produkce této komodity. 

 

Tabulka 22: celkové náklady pěstování řepky olejky v letech 2007 - 2011 (v Kč) 

Položka 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Jednicové 

náklady 
2 618 557,01 3 223 204,19 2 460 090,13 2 330 435,17 6 075 217,50 

Dopočet 

nákladů RV
 

748 159,15 1 160 706,80 789 754,90 1 070 500,34 2 296 803,90 

Celkem 3 366 716,16 4 383 910,99 3 249 845,03 3 400 935,51 8 372 021,4 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

Hodnoty z tabulky byly následně převedeny do grafické podoby. Graf zobrazuje, 

jak se v jednotlivých letech podílely jednicové, resp. režijní náklady na pěstování a 

zpracování řepky. 

 

 

Graf 2: náklady vynaložené na celý objem produkce v Kč                                                                 Zdroj: [17] 
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V následující tabulce jsou shrnuty údaje o výnosech, celkových nákladech a 

hospodářských výsledcích z produkce řepky olejky ve sledovaném období 2007 - 2011. 

Výnosy byly převzaty z jednotlivých výkazů zisku a ztráty (viz příloha č. 3). 

 

Tabulka 23: přehled výnosů, nákladů a HV (v Kč) 

Rok Výnosy Náklady HV 

2007 3 792 307,09 3 366 716,16 425 590,93 

2008 6 078 068,62 4 383 910,99 1 694 157,63 

2009 6 057 367,65 3 249 845,03 2 807 522,62 

2010 3 562 986,09 3 400 935,51 162 050,58 

2011 11 469 525,22 8 372 021,40 3 097 503,82 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 

Z tabulky je zřejmé, že tato podnikatelská činnost přináší družstvu zisk. Dosažené 

výsledky jsou příznivé s výjimkou let 2007 a 2010, kdy zisk dosahoval nižší úrovně. 

V roce 2010 zapříčinila nepatrný zisk nízká úrodnost řepky olejky (výnos v q z ha 

dosahoval v tomto roce pouze 27,18 q) a také nejnižší realizační cena. V roce 2007 byla 

důvodem nízkého zisku rovněž nízká realizační cena a navíc se družstvu v tomto roce 

nepodařilo prodat veškeré vyprodukované množství této komodity. 

 

Tabulka 24: srovnání HV z „kalkulačních listů“ s HV z bakalářské práce 

Rok 

Výsledky hospodaření (v Kč) 

z kalkulačních listů z bakalářské práce 

2007 1 236 418,05 425 590,93 

2008 2 941 753,73 1 694 157,63 

2009 3 674 704,63 2 807 522,62 

2010 1 310 450,66 162 050,58 

2011 5 481 006,96 3 097 503,82 

                                                                                                                                                             Zdroj: [17] 
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Předcházející tabulka srovnává výsledky hospodaření z „kalkulačních listů“ 

s výsledky hospodaření vypočtenými v této práci. Hodnoty z tabulky č. 24 byly následně 

převedeny do grafické podoby. 

 

 

Graf 3: srovnání vypočtených HV s HV z kalkulačních listů                                                            Zdroj: [17] 

 

Z tabulky č. 24 a z grafu č. 3 je zřejmé, že při zohlednění režijních nákladů se 

hospodářské výsledky v jednotlivých letech určitým způsobem liší. Největší rozdíl HV lze 

zaznamenat v posledním sledovaném roce, kdy rozdíl HV činí 2 383 503,14 Kč. 
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5 Závěr 

Využívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie je pro budoucnost 

perspektivní a důležité, protože poklesne závislost na fosilních palivech, která budou brzy 

vyčerpána. Využití řepky olejky závisí na organizaci místních zdrojů, na užití a 

přizpůsobení technologických aspektů obchodu a v neposlední řadě na nákladech na její 

pěstování a na sušení a skladování. 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat význam biopaliv a následně provést rozbor 

nákladů vybrané organizace na pěstování řepky olejky. V bakalářské práci jsem se tedy 

zabývala analýzou nákladů pěstování řepky olejky v Družstvu vlastníků Polanka nad 

Odrou v letech 2007 až 2011. 

V teoretické části, resp. v druhé kapitole, byla objasněna problematika biopaliv. 

V této části práce byly charakterizovány jednotlivé druhy biopaliv a blíže popsány 

rostlinné oleje a bionafta. 

Třetí kapitola byla věnována biomase a zvlášť řepce olejce i jejímu pěstování 

v roce 2012. 

Podrobná analýza jednicových i režijních nákladů produkce řepky olejky v družstvu 

je obsažena v kapitole čtvrté. 

Z výsledků práce vyplývá, že jednicové náklady představují převažující část 

celkových nákladů (cca 70 – 80 %). Zbylých 20 – 30 % celkových nákladů tvoří náklady 

na režii a zpracování. Ačkoli nepřímé náklady netvoří podstatnou část celkových nákladů, 

v praxi jsou nepostradatelné. Družstvo by proto mělo v budoucnu dbát na jejich výraznější 

zohlednění v ceně výkonů. 

Je zřejmé, že podnikatelská činnost v oblasti pěstování řepky olejky je pro družstvo 

vysoce zisková. Výjimku tvořil pouze rok 2007, kdy družstvo neprodalo veškerou 

vyprodukovanou řepku olejku, a rok 2010, ve kterém menší zisk způsobila nízká úrodnost 

vlivem nepříznivého počasí. 
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Příloha č. 1: vlastní výpočty v jednotlivých letech 
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Příloha č. 2: kalkulační listy družstva pro roky 2007 – 2011 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Příloha č. 3: výkazy zisku a ztráty pro roky 2007 - 2011 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 


