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Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na právní a ekonomické aspekty založení, vzniku 

a fungování společnosti s ručením omezeným v podmínkách České republiky. Téma 

bylo vybráno z důvodu častého výskytu této právní formy podnikání. Obsah práce je 

orientován do zemědělského sektoru, který je v České republice z velké části závislý na 

dotačním financování, proto byla tato problematika zkoumána v práci.  

Práce je rozdělena do osmi kapitol, ve kterých byly zpracovány nejdůležitější aspekty 

v logické návaznosti s ohledem na praktickou část této diplomové práce. V první 

kapitole je teoreticky vymezena společnost s ručením omezeným dle platných 

legislativních předpisů. Nejprve jsou vymezeny základní charakteristiky vyplývající ze 

založení a následného vzniku společnosti doplněné o stručný historický základ nezbytný 

k odvození historických konsekvencí. Dále jsou charakterizovány zásadní oblasti 

struktury, práv, řízení a formování společnosti.  

Další kapitoly jsou již úzce spjaty se zpracováním teoretického základu pro praktickou 

část diplomové práce. Jsou zde popsány právní formy podnikání v oblasti zemědělství 

a následné teoretické vymezení dotačních titulů, které jsou z důvodu rozsáhlosti 

zpracovány opět v návaznosti na praktickou část. 

V následující čtvrté kapitole je charakterizován začínající podnikatelský subjekt a dále 

konkrétně zpracováno jeho dotační financování, o které v tomto roce žádal a jež má 

opakující se povahu. Důležitou částí této práce je také zpracování dotačního titulu 

Zahájení činnosti mladých zemědělců, pro jehož účely byly identifikovány 

a kvantifikovány potřeby subjektu k dosažení co nejefektivnějšího zvolení investičního 

portfolia v rámci žádosti o dotaci. V návaznosti na získání této dotace byl také vytvořen 

konkrétní postup pro zvolený subjekt k úspěšnému podání žádosti o dotaci, získání 

dostatečného počtu preferenčních kritérií a vymezení podmínek ke splnění všech 

kritérií.  

Poslední kapitola je věnována komparaci současné právní formy podnikání zvoleného 

subjektu a společnosti s ručením omezeným. Pro tyto účely byly stanoveny jednotlivé 

výhody a nevýhody zvolených právních forem. Následně jsou také zpracovány 

možnosti založení společnosti společně s konkrétními povinnostmi, které zvolený 

subjekt musí splnit.  
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Cíl práce a metodika 

V této kapitole budou představeny cíle diplomové práce a využitý metodický postup při 

tvorbě této práce.  

Cíl diplomové práce 

V teoretické části diplomové práce je cílem analyzovat a charakterizovat důležité pojmy 

a aspekty založení, vzniku a fungování společnosti s ručením omezeným v podmínkách 

ČR s vazbou na užívané právní formy v zemědělství. Dalším cílem je vytvoření 

teoretického základu možností dotačního financování v zemědělství.  

Praktická část přímo navazuje na získané informace o dotačním financování 

a vyhodnocuje dotační financování zvoleného začínajícího zemědělského podnikatele. 

Dalším cílem práce je vyhodnocení investičních variant dotačního titulu Zahájení 

činnosti mladých zemědělců. Na základě kvantifikace zvolit vhodné varianty a provést 

jejich aplikaci dle podmínek stanovených Ministerstvem zemědělství a Státního 

zemědělského intervenčního fondu. 

Dílčím cílem je vyhodnocení vhodnosti změny právní formy podnikající fyzické osoby 

na společnost s ručením omezeným a stanovení charakteristik a povinností při této 

změně právní formy.  

Metodický postup práce 

Diplomová práce obsahuje následující metodické postupy: 

1) výběrová rešerše odborné, především české literatury, ale i také platné legislativy 

České republiky společně s podmínkami Státního zemědělského intervenčního 

fondu; 

2) analýza využívaných právních forem v zemědělství; 

3) abstrakce a dedukce teoretických poznatků o dotacích v zemědělství; 

4) na základě absolvování odborné praxe mohla být provedena explorace informací 

a dat k vyhodnocení využívaných dotací; 

5) modelování s využitím softwaru wolfram mathematica pro vyhodnocení vhodnosti 

investičních variant; 

6) provedení komparace vhodnosti použité právní formy. 
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1 Společnost s ručením omezeným v podmínkách ČR 

1.1 Vymezení obchodních korporací  

Pojem a vymezení obchodní korporace, jedné z forem právnické osoby, upravuje zákon 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Obchodní 

korporací se rozumí obchodní společnosti a družstva. Obchodní společnost je veřejná 

obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.  

Veřejná obchodní společnost a společnost komanditní jsou souhrnně nazývány osobní 

společnosti, které mají společný rys v zájmu na osobní účasti řízení závodu. Mohou být 

zakládány v případě podnikatelského účelu nebo správy vlastního majetku. Další 

skupinou jsou kapitálové společnosti, které mají za společný rys kapitálovou účast 

společníků. Kapitálové společnosti jsou charakteristické omezením výše ručení za dluhy 

společnosti. [1], [2], [3] 

1.2 Historie společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“ nebo také „společnost“) je relativně 

nový typ subjektu v porovnání s druhou kapitálovou společností, akciovou společností, 

která vznikala postupně již na přelomu středověku a novověku. Nevychází ani z kořenů 

římského práva. Jedná se o nový prvek, jehož základy byly tvořeny od roku 1889 

a založeny v roce 1892, kdy byl schválen říšským sněmem schválen zákon o GmbH. 

Rakousko-Uhersku se této právní úpravy dostalo v roce 1906, zákon byl však velmi 

obecně formulován a byl popsán v pouhých osmi hlavách. První republika tento zákon 

převzala a do roku 1939 byla schválena pouze jedna novelizace. Po roce 1945 způsobila 

politická situace a tržní vývoj způsobil silný ústup s.r.o. z trhu. Po 1. 1. 1951 byly 

v tehdejší Československé republice s.r.o. úplně zrušeny a obnoveny až po 1. 5. 1990. 

V letech 1990 až 1993 byl velký tlak na obnovu forem podnikatelských právnických 

osob. Proto vznikaly zákony upravující s.r.o. nejprve poněkud narychlo a jejich 

novelizace, „… některé otázky místo potřebného vyjasnění spíše zatemnil.“ [4 str. 11] 

Poslední úpravy se s.r.o. dočkaly přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech. [4] 
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1.3 Založení a vnik společnosti 

Vznik společnosti s ručením omezeným lze rozdělit do dvou fází. První fází je založení, 

které nastává sepsáním a podepsáním společenské smlouvy (v případě jednoho 

zakladatele se jedná o zakladatelskou listinu). Tímto krokem vznikají zakladatelům 

práva a povinnosti. Druhou fází je vznik společnosti, který nastává zápisem do 

obchodního rejstříku. 

Založení s.r.o. je vázáno na uzavření společenské smlouvy (nebo zakladatelské listiny 

v případě jednoho zakladatele), která musí být notářsky zapsána a musí splňovat 

všechny zákonem stanovené požadavky. Zákony, které společenskou smlouvu upravují, 

jsou občanský zákoník (dále jen „OZ“) a ZOK. Obsahu společenské smlouvy se 

detailněji věnuje kapitola 1.5 Společenská smlouva a zakladatelská listina. [5], [1], [2] 

Zakládajícím společníkem může být fyzická či právnická osoba. Zákon však neurčuje 

omezující počet společníků (jak tomu bylo dříve v obchodním zákoníku). Není také 

vyloučeno, že společníkem může být jiná s.r.o. Jedná se o takzvané řetězení 

společností. [6], [1], [2]  

Společenskou smlouvu je potřeba vyhotovit ve formě veřejné listiny, to znamená 

provést notářský zápis. Volba notáře je dobrovolná a lze vybrat ze seznamu uvedeném 

na webových stránkách Notářské komory České republiky. Zakladatelé si při založení 

s.r.o. zvolí název obchodní firmy, pod kterým bude tato s.r.o. vystupovat. Dle OZ nesmí 

být tento název zaměnitelný s jinou firmou a nesmí mít klamavý charakter. Rejstříkový 

zákon umožňuje zápis obchodní firmy před podáním návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku v případě, že s tím souhlasí všichni zakladatelé a do měsíce musí doložit návrh 

na zapsání do obchodního rejstříku. Lze si takto o něco dříve „rezervovat“ obchodní 

firmu. [7], [1], [8], [2] 

V procesu založení může nastat situace, kdy je nutno zapojit znalce. Toho společnost ho 

osloví v případě vložení nepeněžitého vkladu. Seznam znalců je dostupný na webové 

stránce www.justice.cz. Dle ZOK vybírá společnost znalce sama, bez zapojení soudu. 

[1], [2], [9] 

Z důvodu potřeby jednání před vznikem společností, například sjednání nájemní 

smlouvy, objednávky, uzavření pracovních smluv, atd., lze tyto a jiné podobné úkony 
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sjednávat ještě před vznikem společnosti.  Za společnost tak může jednat kdokoliv. 

Musí být ale zřejmé, že jednání probíhá jménem společnosti. Vzniklá společnost pak 

tato jednání po svém vzniku (do tří měsíců) rozhodnutím valné hromady převezme, či 

nikoliv. Pokud společnost nepřevezme tato jednání, jsou zodpovědné osoby, které za ni 

jednaly. [2] 

Dalším potřebným aspektem pro vznik společnosti je vklad. Ten musí vnést do 

vznikající společnosti každý ze zakladatelů. Jelikož společnost ještě nevznikla, spravuje 

je správce vkladů – osoba, která byla touto funkcí pověřena ve společenské smlouvě, 

nemusí jím být pouze zakladatel. [2] 

Je-li společnost zakládána za účelem podnikání, je povinna podat oprávnění k podnikání 

jako přílohu k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. V případě, že se 

jedná o podnikání ve smyslu živnosti, postupují zakladatelé dle živnostenského zákona. 

Dalším typem by mohl být postup dle zvláštních předpisů (advokacie) nebo činnost, 

která nepotřebuje žádnou registraci ani ohlášení (pronájem nemovitostí, bytových 

a nebytových prostor). [2] 

V České republice bylo v roce 2015 založeno 26 104 nových společností s ručením 

omezeným. Vývoj počtu nově založených s.r.o. pro jednotlivé roky zobrazuje 

následující Obrázek č. 1. [10] 



 

Obrázek č. 1: Počet nově založených s.r.o. v 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016
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Vklad 

Zákonem stanovená nejnižší výše vkladu je 1 Kč, avšak společnost si může ve 

společenské smlouvě toto minimum navýšit.  [1] 

Peněžitý vklad  společnosti je v případě zakládání společnosti připsán na účet banky 

nebo spořitelního a úvěrního družstva, který zřídí správce vkladů. Na tomto účtu jsou 

peníze ponechány a nelze s nimi disponovat do doby, než společnost vznikne. 

V případě, že společnost nevznikne, je správce vkladů povinen tyto prostředky 

bezodkladně vrátit zakladatelům. Pro úspěšný vznik společnosti, je nutno, aby správce 

vkladů vystavil písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti. Před podáním 

návrhu o zápis však musí být splaceno nejméně 30 % z každého peněžitého vkladu, 

doplatek vkladů musí být proveden do lhůty stanovené společenskou smlouvou (nejdéle 

do pěti let). [2] 

Předmětem vkladu může být jakákoliv věc, kterou lze ocenit penězi. Takový předmět je 

nazýván nepeněžitým vkladem. Dle ZOK nemusí být předmět pro společnost 

využitelným majetkem. Společnost tak tento majetek, který nevyužije při vykonávání 

své činnosti, může prodat. ZOK výslovně zakazuje považovat za vklad práci nebo 

službu. Za nepeněžitý vklad také nelze považovat pohledávku společníka za kapitálovou 

společností. Ocenění provede znalec, kterého vyberou zakladatelé ze seznamu znalců. 

Tento znalec vypracuje posudek, který musí obsahovat alespoň popis předmětu, 

využitou metodu pro výpočet ocenění, výslednou částku a  její odůvodnění. Takové 

znalecké posudky jsou uloženy do sbírky listin obchodního rejstříku. [1], [2] 

Hodnota nepeněžitého vkladu vloženého do společnosti, tzv. emisní kurs, nesmí být 

vyšší než hodnota, která byla určena znalcem. Rozdíl těchto dvou hodnot se nazývá 

vkladové ážio. O něm může valná hromada nebo společenská smlouva rozhodnout tak, 

že se celé nebo jeho část vrátí vkladateli, případně může být s jeho souhlasem využito 

na tvorbu rezervního fondu. [4], [2] 

Všechny nepeněžité vklady musí být vloženy do společnosti ještě před jejím vnikem. 

Prakticky to znamená, že musí být připsáno 100 % hodnoty nepeněžitých vkladů před 

podáním návrhu o zápis společnosti do obchodního rejstříku. Do vzniku společnosti 

jsou všechny nepeněžité vklady předány správci vkladů.  
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Vnesení nemovité věci probíhá způsobem, kdy zakladatel předá správci nemovitou věc 

společně s prohlášením o vnesení nemovité věci (úředně ověřený podpis zakladatele). 

Výjimku z nabytí majetku v okamžiku vzniku společnosti tvoří majetek, který je 

zapisován do veřejných rejstříků. V těchto případech totiž změna vlastnického práva 

vzniká až se zápisem do příslušného seznamu (např. katastr nemovitostí). Návrh na 

vklad vlastnického práva smí být podán až po vzniku společnosti. [2], [1] 

Při vnesení věci movité dochází k předání věci, pokud společenská smlouva nestanoví 

jinak. V případě předání movité věci, jejíž charakter vylučuje přenositelnost, umožňuje 

zákon předat pouze dokumentaci, datové nebo jiné nosiče, které popisují a vymezují 

vkládanou movitou věc. V ostatních případech je mezi zakladatelem a správcem 

vkladu uzavřena smlouva o vkladu a tím i vnesen nepeněžitý vklad. Mohou nastat také 

situace, kdy nepeněžitý vklad se nestane majetkem společnosti, tedy nezíská vlastnické 

právo. V takovém případě je zakladatel povinen uhradit společnosti cenu uvedenou dle 

společenské smlouvy v penězích. V případě, že se v den získání vlastnického práva 

společností liší cena nepeněžitého vkladu a emisního kurzu, je zakladatel povinen 

doplatit tento rozdíl v penězích. [4], [2] 

Základní kapitál 

„Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů“ [1 § 30]. To je součet 

vkladů peněžitých a nepeněžitých. ZOK určuje minimální výši vkladu 1 Kč. Základní 

kapitál může tedy být pouze 1 Kč v případě jednoho společníka. Je zřejmé, že v případě 

dodržení minimální výše vkladů bude společnost silně podkapitalizována a v podstatě se 

bude od vzniku společnosti pohybovat na nebo pod hranicí úpadku nebo hrozícího 

úpadku. [11], [1] 

1.4.1 Zvýšení základního kapitálu 

Společnost se v průběhu své činnosti může rozhodnout navýšit svůj základní kapitál. 

Podle ZOK to lze provést třemi způsoby: 

• převzetím vkladové povinnosti společníka (zvýšením dosavadních vkladů nebo 

novým vkladem); 

• zvýšením z vlastních zdrojů; 

• kombinací výše uvedených způsobů. [1] 
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Nejvhodnější je první varianta, při níž se do společnosti dostávají nové zdroje a majetek 

společnosti se tak reálně – efektivně zvýší. Zvýšením kapitálu z vlastních zdrojů 

nedochází ke změně objemu finančních zdrojů, pouze k přesunu. V tomto případě se 

jedná o nominální zvýšení. [4] 

Zvýšit základní kapitál je možné peněžními i nepeněžními vklady. V případě peněžních 

vkladů lze navýšit hodnotu základního kapitálu, pouze jsou-li splaceny všechny 

peněžité vklady. Toto neplatí v případě zvyšování počtu podílů. Při vkládání 

nepeněžitého vkladu je společník povinen předložit valné hromadě zprávu, ve které 

zdůvodňuje zvýšení základního kapitálu, předmět vkladu a jeho účel. Pokud je základní 

kapitál zvyšován peněžitými vklady, mají společníci přednostní právo v účasti na jeho 

zvýšení. Mohou si tak tímto udržet svoji pozici ve společnosti. Jejich pozice, postavení 

a práva jsou dána poměrem výše podílu na společnosti. Tohoto práva se daný společník 

může vzdát buď písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem, nebo 

prohlášením na valné hromadě. Přednostní právo lze upravit, omezit nebo vyloučit ve 

společenské smlouvě. [1], [2] 

V případě, že přednostní právo není využito (společník se ho vzdal, společenská 

smlouva neumožňuje přednostní právo, uplynula lhůta pro nárok tohoto práva), mohou 

vkladovou povinnost převzít ostatní společníci (a zvýšit tak svůj podíl nad rámec svého 

přednostního práva), nebo ostatní lidé.  

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů probíhá odsouhlasením valné hromady 

na základě schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky. Dle účetní 

závěrky se zjistí dostatečné vlastní zdroje na zvýšení základního kapitálu. Vlastní zdroje 

vykázané nesmějí být vázány, jinak není společnost oprávněna měnit jejich účel. Účetní 

závěrku musí ověřit auditor s výrokem bez výhrad a nesmí uplynout více než 6 měsíců 

od sestavení řádné účetní závěrky, aby mohla valná hromada rozhodnout o zvýšení 

základního kapitálu. [1], [2], [4] 

1.4.2 Snížení základního kapitálu 

Snížení základního kapitálu je opačný mechanismus jeho zvýšení. Opět lze rozlišit 

snížení efektivní a nominální. Při efektivním snížení, dochází ke snížení majetku 

společnosti, zatímco nominální snížení je opět spojeno s přesunem zdrojů sloužících 

k úhradě ztráty. Na rozdíl od zvýšení základního kapitálu, trvá snížení podstatně déle 
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z důvodu jeho administrativní náročnosti. Valnou hromadou schválené snížení 

základního kapitálu způsobí snížení vkladů společníků dle poměru dosavadních vkladů. 

Jejich hodnota však nesmí klesnout pod minimální výši stanovenou zákonem nebo 

společenskou smlouvou. To se nevztahuje na případ, kdy dochází k zániku některého 

z vkladů. [2] 

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu musí být dvakrát po sobě zveřejněno 

v Obchodním věstníku (www.obchodnivestnik.cz). Poprvé do 15 dnů od přijetí 

a podruhé do 30 dnů od prvního zveřejnění. Společnost také musí informovat všechny 

známé věřitele a vyzvat je k přihlášení svých pohledávek vůči společnosti do 90 dnů od 

druhého zveřejnění rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti, v případě, kdy 

ke snížení základního kapitálu nedochází z důvodu úhrady ztráty. Pokud se snížením 

základního kapitálu sníží dobytnost pohledávek přihlášených věřitelů, společnost 

pohledávku uspokojí, přiměřeně zajistí nebo se věřitelem dohodne jinak. Při sporu 

o zhoršení dobytnosti o tom rozhodne soud na návrh věřitele. 

Účinnost snížení základního kapitálu nastává v den, kdy je změna zapsána v obchodním 

rejstříku, přičemž návrh na zápis lze podat až poté, co uplynou zákonem stanovené doby 

pro zveřejnění v Obchodním věstníku, anebo budou vyřešeny veškeré spory s věřiteli. 

Zdroje získané snížením základního kapitálu může společnost využít pouze k účelu 

schváleného valnou hromadou a po zapsání do obchodního rejstříku. [12], [2]  

1.5 Společenská smlouva a zakladatelská listina 

Společenská smlouva je základním dokumentem, který upravuje vnitřní fungování 

společnosti. V případě jednoho společníka se jedná o zakladatelskou listinu. Své 

fungování může společnost upravit například i ve stanovách, které zákon nijak 

neupravuje. Společenská smlouva a zakladatelská listina (dále jen „společenská 

smlouva“), musejí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, formu (veřejná listina) 

a při vzniku i změně společenské smlouvy je nutno dodržet stanovené postupy. 

Změna zákona ve velké míře postihla i formu a náležitosti společenské smlouvy. 

Současná legislativa povoluje společenské smlouvě velkou míru variability, avšak tento 

prostor může společníkům také uškodit. Proto je žádoucí věnovat společenské smlouvě 

velkou míru pozornosti. [1], [5], [6] 
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1.5.1 Povinné náležitosti 

Povinné náležitosti, formulované v ZOK, jsou tyto:  

a) firma, 

b) předmět podnikání nebo činnost, 

c) určení společníků, 

d) určení podílů, 

e) výše vkladu, 

f) výše základního kapitálu,  

g) počet jednatelů a způsob jejich jednání. [1] 

a) Firmou  se rozumí jméno společnosti, pod nímž je společnost zapsána do obchodního 

rejstříku. Toto jméno nesmí být matoucí a klamavé. Součástí firmy je také povinný 

dodatek, který označuje zvolenou právní formu. V případě společnosti s ručením 

omezeným jsou to: „s.r.o.“, „spol. s r.o.“, „společnost s ručením omezeným“. Je-li 

společnost v likvidaci, je součástí firmy také „v likvidaci“. [1] 

b) Předmět podnikání či předmět činnosti se doporučuje uvést stejně, jak jej nazývá 

platná legislativa. V případě předmětu podnikání, tedy pokud je společnost zakládána 

kvůli podnikatelskému účelu, je předmětem podnikání název, který využívá 

živnostenský zákon nebo jiné předpisy, pokud činností není živnost (příklad předmětu 

podnikání /živnosti/: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, 

lesnictví a myslivost). Společnost založená z jiného než podnikatelského účelu uvede 

předmět činnosti. [13], [2], [1] 

c) Určení společníků je další povinnou částí společenské smlouvy. Společníci jsou 

identifikováni nejméně svým jménem a bydlištěm. Právnická osoba uvede alespoň 

firmu a sídlo společnosti.  

d) Určení podílů zajistí definování jejich druhu a popřípadě může i povolit a popsat 

vznik více druhů. Podíl, se kterým se nepojí žádná zvláštní práva, či povinnosti se 

nazývá podíl základní. Přiřazením práv a povinností k podílu, vznikne nový druh 

podílu. Společenská smlouva dále vymezuje, zda může společník vlastnit více podílů, 

případně více druhů podílů. 
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e), f) Výši vkladu nebo vkladů stanovuje společenská smlouva ve vztahu k podílu 

nebo podílům. Jejich minimální výše je 1 Kč pro každého společníka. Výše jednotlivých 

vkladů může být stanovena i pro každého společníka individuálně. Souhrn vkladů se 

nazývá základní kapitál, jehož výši musí společenská smlouva také určit.  

g) Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jednatel. Společenská 

smlouva musí určit jednoho nebo více jednatelů, kteří budou jednat jménem 

společnosti. Způsob jednání jednatelů určuje, jak tito jednatelé zastupují společnost 

při styku se třetími osobami. Toto může být tedy omezeno počtem jednatelů potřebných 

k jednání za společnost, anebo určit hodnotu, do které mohou rozhodovat samostatně. 

[2], [1] 

1.5.2 Informace ve společenské smlouvě nezbytné při založení 

společnosti 

Dále je třeba věnovat pozornost doplňujícím informacím, které se musí povinně uvést 

při založení společnosti. Tyto níže uvedené informace lze tedy vypustit ze společenské 

smlouvy po vzniku společnosti a splnění vkladové povinnosti.  

S informací o výši vkladu musí společenská smlouva při založení obsahovat také 

vkladovou povinnost zakladatelů a informaci o lhůtě pro splnění vkladu. V případě 

nepeněžního vkladu je nezbytné uvést také popis vkládaného předmětu, cenu, částku, 

kterou je započítán na emisní kurz, a určení znalce, jenž provádí ocenění tohoto vkladu. 

Před vznikem společnosti nebo před splacením vkladové povinnosti musí být ve 

společenské smlouvě dále stanoven správce vkladů, určení jednatelů a členů 

ostatních orgánů. [2], [1] 

1.5.3 Další možná ustanovení společenské smlouvy 

Společenská smlouva může dále stanovit mnoho dalších úprav, které nejsou označeny 

zákonem jako povinné, avšak ZOK se na tyto úpravy odkazuje.  

Podíl na zisku  

Společníci využívají svého práva podílu na zisku, který je schválen valnou hromadou 

k rozdělení. Pokud společenská smlouva neurčí jinak, je podíl na zisku vyplácen 

v poměru velikosti podílu jednotlivých společníků. Podíly na zisku tedy mohou být 
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vypláceny nerovnoměrně, nebo mohou být rovny bez ohledu na velikost podílu 

společníka. Při stanovení těchto podmínek je nutno dodržet kritérium, které zakazuje 

vyloučit některého ze společníků z podílu na zisku. ZOK dále připouští vyplácet zálohu 

na podíl ze zisku, proto by i tato skutečnost měla být upravena ve společenské smlouvě. 

[4], [2], [1] 

Příplatková povinnost  

Splatí-li společník svůj vklad, nezbavil se tím svých finančních závazků za společností. 

Společenská smlouva může po společníkovi požadovat příplatkovou povinnost. Jedná se 

o povinnost společníka poskytnout společnosti finanční prostředky, které mohou být 

využity například na dočasnou horší finanční situaci společnosti. Příplatková povinnost 

musí být vymezena ve společenské smlouvě a je po společníkovi požadována 

schválením valné hromady. Je nutno vymezit maximální výši, které může příplatková 

povinnost dosáhnout, a jak se bude k plnění příplatkové povinnosti přistupovat ze strany 

společníků, kteří mají rozdílnou výši svých podílů. [4], [2], [1] 

Uvolněný a vypořádací podíl 

Jestliže zanikne podíl společníka ve společnosti jinak než převodem, považuje se tento 

podíl za podíl uvolněný. Pokud není omezena či úplně vyloučena převoditelnost podílu, 

ze kterého se stal podíl uvolněný, je tento prodán společností, přičemž společníci mají 

předkupní právo (v případě zájmu více společníků je tento podíl rozdělen mezi ně dle 

jejich podílů). Pokud se společnosti uvolněný podíl nepodaří prodat do 3 měsíců, určí se 

jeho výše dle zákona a jeho hodnota bude vyplacena oprávněné osobě (bývalý 

společník, věřitel, právní nástupce, atd.), nejdéle však do měsíce od uplynutí tříměsíční 

lhůty. Tato kompenzace, kterou společnost poskytuje za podíl uvolněný, se nazývá 

vypořádací podíl. Ten se vyplácí ve formě peněz a dle zákonných postupů, nestanoví-li 

společenská smlouva jinak. [4], [2], [1] 

Likvida ční zůstatek 

Dalším aspektem, který může společenská smlouva upravovat, je podíl na likvidačním 

zůstatku. Společnosti zrušené s likvidací po vypořádání pohledávek věřitelům, zbude 

majetek – likvidační zůstatek, který se rozdělí mezi společníky. Způsob a formu výplaty 

může upravit společenská smlouva. [4], [2], [1] 
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Kmenový list  

Podíl společníka může mít formu kmenového listu. Jedná se o cenný papír na řad, který 

se převádí rubopisem a předáním. Možnost vytvoření kmenového listu však musí 

společenská smlouva ustanovit. Zákonnou podmínkou je, že podíl, na který je vystaven 

kmenový list, je převoditelný bez omezení či podmínek. [4], [2], [1] 

Per rollam  

Dle ZOK lze rozhodnout o zjednodušení rozhodování mimo valnou hromadu. ZOK 

označuje tuto možnost jako per rollam. Společenská smlouva musí per rollam vyloučit, 

aby se společníci rozhodovali pouze na valné hromadě. Toto rozhodování mimo valnou 

hromadu přináší jisté časové a finanční úspory s konáním valné hromady. Osoba 

oprávněná ke svolání valné hromady rozešle návrh rozhodnutí společně s podklady pro 

rozhodnutí na adresy společníků, nebo jsou společníci kontaktováni jinou formou 

stanovenou společenskou smlouvou.  [4], [1] 

Rozdělení podílu 

Při převodu podílu lze tento podíl rozdělit. K rozdělení může dojít při převodu, 

přechodu na dědice či právního nástupce. Tuto skutečnost může společenská smlouva 

vyloučit, nebo jí stanovit omezení. [2] 

Vyloučení přechodu podílu 

Přechod podílu je označení pro změnu vlastnického práva, která není iniciována z vůle 

vlastníka daného podílu. Pro tuto situaci mohou nastat dvě možnosti. Společníkem je 

fyzická nebo právnická osoba. V případě fyzické osoby dochází k přechodu podílu po 

úmrtí na jeho dědice. Právnická osoba může zaniknout, ale je stanoven právní nástupce. 

Přechod podílu ve firmě může společenská smlouva zakázat, či omezit. Zajistí se tím 

kontrola nad budoucími společníky společnosti. [2] 

Lhůta pro zápis do obchodního rejstříku 

Lhůta pro podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku je dle ZOK 

šest měsíců. Tuto dobu je však možno změnit společenskou smlouvou. Tuto změnu, 

především na prodloužení lhůty, může využít společnost, která potřebuje pro svou 

činnost oprávnění, jejichž získání budou trvat delší dobu. [2], [1] 
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Zrušení společnosti 

Valná hromada může ve společenské smlouvě ustanovit rovněž podmínky a důvody, dle 

kterých lze při nabytí své podstaty žádat soud o zrušení společnosti. [2] 

1.5.4 Změny společenské smlouvy 

Změnu společenské smlouvy lze provést na základě: 

• dohody všech společníků; 

• dle zákona nebo společenské smlouvy (valná hromada); 

• jiné právní skutečnosti. [2] 

Dohoda všech společníků je první z možností. Zajistí, že není změněna bez souhlasu 

kohokoliv ze společníků bez jeho vědomí. Dohoda o změně společenské smlouvy má 

formu notářského zápisu. 

Změna společenské smlouvy je v mnoha případech dle zákona odkázána přímo na 

rozhodnutí valné hromady. Příkladem může být změna výše základního kapitálu, 

jednání o uvolněném podílu, souhlas k převodu, zastavení nebo rozdělení podílu, atd. 

Tyto změny bývají označovány jako změny nepřímé, protože valná hromada rozhodne 

o změně, avšak úkolem jednatele je zanést tuto změnu do společenské smlouvy „přímo“ 

tak, aby byla v souladu s rozhodnutím. Další situace, kdy bude rozhodovat valná 

hromada, určuje společenská smlouva. O rozhodnutí valné hromady o změně 

společenské smlouvy musí být vždy sepsán notářský zápis, a to i v případě, kdy se 

rozhoduje per rollam.  

Třetí možností je jiná právní skutečnost. K tomu může dojít v důsledku jednání, které 

společníci nemohou ovlivnit. Příkladem může být rozhodnutí obce o změně názvu ulice, 

či rozhodnutí společníka anebo společníků, kteří se využijí svého předkupního práva 

a navýšit tak svůj dosavadní podíl. [4], [2], [1] 

1.5.5 Zrušení společenské smlouvy 

Společenskou smlouvu nelze v průběhu trvání společnosti zrušit a dokonce ji ani 

nahradit jinou společenskou smlouvou. Zrušení společenské smlouvy je vyloučeno 

z důvodu podmíněnosti existence společnosti a společenské smlouvy. V průběhu trvání 

společnosti, lze ovšem zrušit a změnit veškeré skutečnosti, které nejsou obligatorní. 
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Společenská smlouva a závazky z ní plynoucí končí ex lege ke dni, kdy zaniká 

společnost. [4] 

1.6 Práva společníků 

Jednotlivá práva se z důvodu zákonného i praktického výkladu liší ve svém dělení. Lze 

je dělit dle Dvořáka na základní, doplňková a práva kvantifikovaného společníka, avšak 

autor připouští i možné dělení na majetková a nemajetková. Pro přehlednost bylo 

vybráno dělení dle Joskové, která uvádí tyto práva [4], [2]: 

• podíl na zisku a záloha na podíl na zisku; 

• právo na podíl z likvidačního zůstatku; 

• právo na informace; 

• právo na účasti a hlasování na valné hromadě; 

• společnická žaloba; 

• právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady. [2] 

1.6.1 Podíl na zisku a záloha na podíl na zisku 

Právo na podíl na zisku má každý ze společníků ze zákona a nelze ho tohoto práva 

zbavit, popřípadě na tomto právu omezit. Získání podílu z dosaženého zisku společnosti 

bývá základním účelem, se kterým společnosti vznikají. Rozhodnutí a schválení 

o rozdělení zisku vydává valná hromada.   

Prvním krokem pro zjištění výsledku hospodaření je sestavení účetní závěrky, které 

zajišťují jednatelé. Účetní závěrka (řádná nebo mimořádná), podle které má být 

stanoven podíl na zisku, musí být schválena valnou hromadou. Řádná účetní závěrka 

musí být projednána valnou hromadou nejpozději do 6 měsíců od posledního dne 

z předcházejícího účetního období. V této lhůtě může valná hromada také rozhodnout 

o rozdělení zisku. V případě, že společnost dosáhla zisku, může valná hromada rozdělit 

mezi tyto možnosti: 

• podíl na zisku pro společníky; 

• podíl na zisku pro ostatní osoby v případě, že to povoluje společenská smlouva 

(jednatele, členy dozorčí rady a jiné osoby); 

• nerozdělený zisk minulých let; 



 

• tvorba fondů. [4], [2]
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valná hromada mohou tuto lhůtu změnit. Převod peněz opět stanovuje společenská 

smlouva nebo valná hromada. Pokud se tak nestane, je na rozhodnutí společnosti, jaký 

zvolí způsob výplaty. [11], [2] 

Podíl na zisku se zdaňuje podle § 36, odst. 2, písm. b zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů zvláštní sazbou, která činí 15 %. Daň je společnost povinna srazit při výplatě 

ve stejném časovém intervalu, který má společnost pro výplatu podílu na zisku, a odvést 

místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce předcházejícímu měsíci, 

kdy byla provedena srážka daně. Daň je srážena stejným způsobem i na poskytnuté 

zálohy na podílu na zisku. [15] 

1.6.2 Právo na podíl z likvidačního zůstatku  

Po zrušení společnosti většinou následuje její likvidace. V procesu likvidace jsou 

vyrovnány závazky vůči věřitelům z majetku společnosti – likvidační podstaty. Hodnota 

majetku společnosti, která zůstane po uspokojení všech závazků, se nazývá likvidační 

zůstatek. Likvidační zůstatek a návrh na jeho použití je stanoven likvidátorem, jenž 

tento dokument předkládá valné hromadě a orgánu společnosti, kterým byl likvidátor 

jmenován. Jestliže je návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je bez 

zbytečného prodlení vyplacen společníkům. Pokud nedojde k jeho schválení, je dle 

návrhu likvidátora nebo jednatele rozhodnutí postoupeno k soudu.  

U výše likvidačního zůstatku mohou nastat dvě možnosti. První z nich nastává, když 

výše zůstatku stačí na pokrytí výše vkladů, které splatili společníci. Zbývající výše se 

mezi ně rozdělí v poměru výše jejich vkladů. V druhém případě je výše nedostatečná 

k uhrazení celkové výše vkladů. Částka se tedy mezi společníky rozdělí v poměru výše 

jejich splacených vkladů. [4], [2] 

1.6.3 Právo na informace 

Právo na informace týkající se společnosti zajišťuje společníkům možnost získat 

potřebné informace ke kvalifikovanému rozhodnutí, a aby jejich ostatní práva měla co 

největší přínos. Informací se společník může dožadovat na valné hromadě i mimo ni od 

jednatelů společnosti. Právo na informace o záležitostech společnosti není úplně 

neomezené, avšak v praxi je málo pravděpodobné, že společník bude vyžadovat 

informaci, na níž nemá právo. Jedná se na příklad o osobní informace jednatelů nebo 
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o informace ohrožující zájem České republiky. V případě požadování informací, které 

jsou veřejně dostupné, nemusí jednatel tyto informace sdělovat. Žádost společníka na 

informace může mít písemnou i ústní formu a musí alespoň rámcově obsahovat rozsah 

informací či dokumentů, které požaduje. [2], [4] 

1.6.4 Právo na účasti a hlasování na valné hromadě 

Účast na valné hromadě a právo hlasování poskytuje společníkovi reálnou možnost 

účastnit se rozhodování o řízení společnosti. Každý společník má právě jeden hlas na 

1 Kč svého vkladu do společnosti, pokud společenská smlouva neurčila jiný poměr 

hlasů ve vztahu ke vkladu, nebo naopak zcela bez vazby na výši vkladu. Při hlasování 

o jednatelích může společenská smlouva stanovit takzvané kumulativní hlasování, 

které spočívá ve vynásobení počtu hlasů společníka (dle velikosti jeho podílu na 

společnosti) počtem volených jednatelů. Smyslem této úpravy je zvýšení šance na 

prosazení voleného kandidáta menšinovým společníkem (společník nerozkládá své 

hlasy, ale volí například pouze jednoho kandidáta). [4], [2] 

Zákaz hlasovat na valné hromadě může mít společník pouze tehdy, hlasuje-li se o: 

• jeho vyloučení, nebo o podání návrhu na jeho vyloučení soudem; 

• o jeho nepeněžitém vkladu; 

• rozhodování valné hromady o prominutí splnění povinností; 

• rozhodování valné hromady o jeho odvolání z volené funkce pro porušení 

povinností; 

• společník je v prodlení s plněním příplatkové povinnosti nebo vkladové povinnosti. 

[2] 

Hlasování o jeho vyloučení valnou hromadou je způsobeno prodlením ve splácení 

vkladu společníkem nebo nedržením příplatkové povinnosti. Valná hromada může dále 

hlasovat o podání návrhu na vyloučení soudem společníka, který porušil svou povinnost 

zvlášť závažným způsobem. Na tuto skutečnost byl společník písemně upozorněn, 

avšak pokud má jeho porušení povinností právní následky, které nelze odstranit, nemusí 

být upozorněn.  
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K dalšímu omezení hlasovacího práva dochází v případě, kdy je hlasováno 

o nepeněžitém vkladu, který společník vkládá do společnosti a zvyšuje jím základní 

kapitál.  

Společník se dále nemůže účastnit hlasování, pokud valná hromada rozhoduje 

o prominutí  některé z jeho povinností. Mezi tyto povinnosti, které lze odpustit 

rozhodnutím valné hromady pochopitelně nepatří vkladová povinnost. 

Podobně jako ve třetím bodu může valná hromada rozhodovat o odvolání jednatele 

(popřípadě člena dozorčí rady – pokud je zřízen), který je současně společníkem 

a porušil své povinnosti při výkonu funkce, do které byl zvolen. 

Pokud společník neplní svou vkladovou nebo příplatkovou povinnost, dostává se do 

prodlení. V této chvíli se společník může účastnit valných hromad, avšak nemůže 

hlasovat, dokud nesplní tuto povinnost. Do té doby je jeho hlasování vyloučeno, 

popřípadě omezeno dle výše doposud splacené vkladové povinnosti. [2], [4] 

1.6.5 Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady 

Právo na domáhání se neplatnosti usnesení valné hromady má dle ZOK každý 

společník, člen dozorčí rady (je-li dozorčí rada zřízena), jednatel nebo likvidátor, pokud 

je usnesení valné hromady v rozporu s platnou legislativou, společenskou smlouvou 

nebo dobrými mravy.  

Z důvodu zamezení častého zrušení usnesení valné hromady kvůli chybám, které nejsou 

závažné a nenarušují podstatu, je nastaveno opatření, kdy soud v této situaci nerozhodne 

pro neplatnost usnesení. Toto zákonné opatření se přímo týká pouze společníků. Zákon 

stanovuje, že společník se může domáhat neplatnosti usnesení v případě, kdy nebyl 

podán protest proti porušení. Výjimku tvoří nezapsání protestu chybou zapisovatele 

nebo předsedy valné hromady do zápisu o valné hromadě, daný společník se nezúčastnil 

valné hromady nebo skutečnosti pro neplatnost usnesení nemohly být v dané době 

známy. Pokud je sporné, zda byl spor podán, či nikoliv, rozhodne se tak, že byl podán. 

[2] 

Lhůtou pro podání návrhu na neplatnost usnesení jsou 3 měsíce ode dne, kdy se 

navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí (nejpozději do jednoho roku od 

přijetí rozhodnutí). Pokud je rozhodnutím valné hromady proveden zápis do obchodního 
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rejstříku, nevztahuje se na toto rozhodnutí žádná lhůta. Soud se v této situaci bude 

návrhem na neplatnost zabývat kdykoliv po uplynutí lhůty. [1], [2] 

1.7 Povinnosti společníků 

Stejně jako u práv společníků lze jednotlivé povinnosti, které společníkovi ukládají 

povinnost k danému jednání a úkonům, různě dělit do skupin podle jejich podobnosti. 

Dvořák uvádí dělení na základní a doplňkové. Pro udržení návaznosti bude dodrženo 

rozdělení dle Joskové, která uvádí: 

• zákonné povinnosti – vkladová povinnost, povinnost loajality společníka, ručení 

vlivné osoby, povinnost odevzdat kmenový list, povinnost ručení společníka; 

• povinnosti stanovené společenskou smlouvou – příplatková povinnost; 

• povinnosti vyplývající z vlastnění konkrétního podílu. [2] 

1.7.1 Vkladová povinnost 

Vkladová povinnost je jednou ze základních povinností společníka. Jedná se o typickou 

povinnost kapitálových společností. Každý společník má povinnost účastnit se svým 

vkladovým podílem na základním kapitálu společnosti. Pokud společenská smlouva 

nestanový jinak, je dle hodnoty vkladové povinnosti společníka v poměru k základnímu 

kapitálu určen i velikost podílu společníka na společnosti. Vkladovou povinnost mají 

zakladatelé společnosti a také osoby, které se účastní zvyšování základního kapitálu. 

Vkladovou povinnost lze rozdělit do dvou fází. První fází je upsání daného vkladu, 

a druhou je následné vnesení vkladu nebo jeho splacení. Společník je povinen splatit 

svůj závazek dle lhůty stanovené společenskou smlouvou, popřípadě dle zákona do pěti 

let. [4] 

Vkladová povinnost zaniká: 

• splněním,  

• zánikem účasti společníka,  

• snížením základního kapitálu,  

• zánikem společnosti, 

• pokud se stane společnost neplatnou a věřitelé nevyžadují trvání vkladová 

povinnosti. [4] 
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1.7.2 Povinnost loajality  

Povinnost loajality lze nazvat základní povinností společníka vůči společnosti, protože 

právě z této povinnosti jsou přímo či nepřímo ostatní povinnosti ve vztahu k činnosti 

společnosti odvozeny. Občanský zákoník nařizuje členům korporací čestné chování vůči 

korporaci a dodržování vnitřního řádu. Z principu povinnosti loajality vyplývá, že 

společník by měl jednat v souladu s dobrými mravy, nezneužívat svého postavení (jeho 

jednání nesmí vést k újmě společnosti), dodržování společenské smlouvy a další. [2] 

1.7.3 Povinnost ručení společníka 

Povinnost ručení společníka je zde povinností omezenou. Společník ručí za dluhy 

společnosti společně a nerozdílně s ostatními společníky pouze do výše omezené o již 

splacenou vkladovou povinnost. Výše ručení je určena ke dni, kdy byli společníci 

vyzváni k plnění ve výši, která je dána rozdílem částky vkladové povinnosti a již 

splněné výše dle obchodního rejstříku. [2] 

1.7.4 Příplatková povinnost 

Příplatková povinnost je povinností vyplývající ze společenské smlouvy. Ta stanovuje 

povinnost poskytnout společnosti finanční prostředky do vlastního kapitálu dle výše 

jejich podílů, popřípadě (je-li stanoveno) jinak. Pro platnost příplatkové povinnosti, 

musí společenská smlouva vymezit možnost využít této povinnosti společností využít 

a také stanovit maximální výši, kterou v souhrnu nesmí překročit.  

Společník, který nesouhlasí s příplatkovou povinností a nehlasoval pro ni, může 

vystoupit ze společnosti. Jeho povinnost tímto zanikne.  

Ve spojitosti s příplatkovou povinností je nutno zmínit také dobrovolný příplatek, 

který nelze vymáhat a záleží jen společníkovi, jaké hodnoty a jaké formy (peněžitý 

a nepeněžitý) bude.  

Příplatky může společnost vrátit, zjistí-li, že již nejsou potřeba. Společnost však může 

vrátit pouze takovou výši příplatků, která převyšuje ztrátu společnosti. Pokud může 

společnost vrátit pouze část příplatků a nerozhodne-li valná hromada jinak, jsou 

příplatky vraceny v poměru poskytnutých příplatků – nejprve příplatky povinné a až 

poté příplatky dobrovolné. [4], [2] 



 

31 

 

1.8 Orgány společnosti 

Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit dva nebo tři orgány. Valnou 

hromadu (nejvyšší orgán) a jednatele (statutární orgán) a likvidátora (po dobu trvání 

likvidace společnosti). Dle zákona lze dále vytvořit dozorčí radu (kontrolní orgán) 

a další orgány, které stanoví a upraví společenská smlouva. [2] 

1.8.1 Valná hromada 

Valná hromada představuje nejvyšší orgán společnosti, přestože vzniká a většinou 

i zaniká z vůle společníků, kteří jsou jejími členy a mají právo účastnit se a až na 

výjimky hlasovat. Obecně lze označit valnou hromadu za kolektivní orgán, protože 

společnost je většinou tvořena dvěma a více společníky. Pokud by společnost byla 

jednočlenná, valná hromada nevzniká a činnost valné hromady obstarává právě tento 

jeden společník. Valná hromada má široký rozsah své působnosti, který stanovuje zákon 

a společenská smlouva. Její působnost a rozhodování však nesmí být v rozporu se 

zákonnou působností ostatních orgánů. [4], [2] 

Zákonná působnost  

Dle ZOK jsou přímo stanoveny působnosti valné hromady. Tyto pravomoci nelze valné 

hromadě omezit, zakázat či přenést je na jiný orgán nebo osobu. Zákonem uvedenou 

působností je především: 

• rozhodování o změně společenské smlouvy, určí-li společenská smlouva; 

• rozhodování o změnách základního kapitálu; 

• volba a odvolání jednatele (případně dozorčí rady); 

• schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a rozdělení zisku 

a úhrady ztrát; 

• a další uvedené v § 190 ZOK. [1] 

Změnu obsahu společenské smlouvy je možno provádět pouze v případě, kdy tuto 

skutečnost stanovuje společenská smlouva. Pokud tomu tak není, rozhodují o změně 

pouze společníci. Při rozhodování valné hromady o změně společenské smlouvy je 

nezbytné přijetí usnesení alespoň 2/3 všech společníků. [2] 
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Změnu výše základního kapitálu lze provádět pouze dle zákonem stanovených 

postupů. Základní kapitál lze zvýšit převzetím vkladové povinnosti, tento postup bývá 

označován jako efektivní zvýšení, kdy společnost přibírá nový majetek. Druhou 

možností je zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, též označováno jako 

nominální zvýšení základního kapitálu (objem vlastního kapitálu se nemění, pouze 

přerozděluje). Popřípadě lze využít oba výše zmíněné postupy současně. Obdobně lze 

snížit základní kapitál. Při změnách výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada 

alespoň dvoutřetinovým souhlasem všech společníků, až na situaci, kdy je základní 

kapitál snižován a vklady společníků by se snižovaly nerovnoměrně (souhlas všech 

společníků). [2], [1] 

Volbu a odvolání členů statutárního orgánu a dozorčí rady, pokud ji zřizuje 

společenská smlouva, má společenská smlouva také v zákonné kompetenci. První 

členové jednatelé a členové dozorčí rady jsou jmenováni zakladateli společnosti a jsou 

tedy přímo uvedeni ve společenské smlouvě. 

Volba členů po vzniku společnosti probíhá zasedáním valné hromady, taktéž i jejich 

odvolání. Mohou být odvoláni pro jakýkoli důvod, nebo bez udání důvodů. Pokud valná 

hromada hlasuje o jejich odvolání a tento člen dozorčí rady nebo jednatel společnosti je 

současně společníkem, může se zúčastnit valné hromady, ale hlasování mu je dle 

zákona odepřeno.  

Pro odsouhlasení usnesení o jmenování či odvolání je potřebná prostá většina hlasů 

přítomných společníků, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Společenská smlouva 

může v této situaci umožnit kumulativní hlasování, které je popsáno v kapitole 1.6.4 

Právo na účasti a hlasování na valné hromadě. [2], [1], [4] 

Vést účetnictví je společnost povinna ode dne svého vzniku až do svého zániku. Řádná 

účetní závěrka  je sestavena k poslednímu dni účetního období. V „mimořádných“ 

případech sestavují účetní závěrku mimořádnou, která se sestavuje v situacích 

vymezených ZoÚ: [2] 

a) „ke dni zániku povinnosti vést účetnictví, 

b) k poslednímu dni účetního období, 

c) ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, 

d) ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn obchodních korporací, 
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e) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke 

kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, 

f) ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, 

g) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního 

plánu, 

h) ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, 

i) ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo 

j) ke dni, ke kterému stanoví povinnost uzavřít účetní knihy nebo sestavit účetní 

závěrku zvláštní právní předpis.“ [16 § 17 odst. 2] 

Mimořádná účetní závěrka se rozsahem neliší od řádné. V případech, kdy je 

vyžadováno jinými právními předpisy sestavení účetní závěrky v průběhu účetního 

období, je sestavena mezitímní účetní závěrka. Konsolidovanou účetní závěrku sestavují 

účetní jednotky, které dle ZoÚ podléhají konsolidaci. [16], [2] 

Povinností valné hromady je schválení každé účetní závěrky, u které valná hromada 

neshledává objektivní důvody k jejímu neschválení. Zasedání ke schválení účetní 

závěrky musí být nejdéle do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního 

období. K rozhodnutí valné hromady o schválení jakékoliv účetní závěrky je potřeba 

souhlas většiny hlasů přítomných. Každou schválenou účetní závěrku řádnou nebo 

mimořádnou je nutno uložit do sbírky listin, stejně jako návrh a výsledek rozdělení 

zisku, popřípadě vypořádání ztráty. [4] 

Rozhodnutí valné hromady o vypořádání ztráty nebo rozhodnutí o rozdělení zisku viz 

1.6.1 Podíl na zisku a záloha na podíl na zisku.  

Působnost stanovená společenskou smlouvou 

Další pravomoci mohou vyplývat ze společenské smlouvy. Je však nutno respektovat 

omezení. Nesmí být přiřazeny pravomoci, které ze zákona náleží jinému orgánu. [4] 

Svolání valné hromady 

Společníci jsou informováni o konání valné hromady písemnou pozvánkou, která je 

odeslána na adresu všech společníků nejméně 15 dní před jejím konáním. Společenská 

smlouva však může stanovit jinou lhůtu i jinou formu informování o konání valné 

hromady. [4] 
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Rozhodování mimo valnou hromadu – per rollam 

Rozhodování valné hromady mimo její zasedání, označované též jako per rollam, je 

zákonem primárně schváleno. Její případné zakázání nebo omezení je nutné stanovit ve 

společenské smlouvě. Ve společenské smlouvě tak mohou být stanovena rozhodnutí, 

která lze způsobem per rollam schválit, popřípadě vymezit, jaká rozhodnutí nelze 

přijmout tímto postupem. Smyslem rozhodování mimo valnou hromadu je úspora času 

a nákladů spojených s konáním valné hromady všech společníků. Hlavní nevýhodu 

tohoto rozhodnutí je bez pochyby například nemožnost vzájemné argumentace o daném 

schválení či zamítnutí. Proces rozhodování per rollam začíná zasláním návrhu na 

rozhodnutí všem společníkům buď v písemné podobě s vlastnoručním podpisem, nebo 

v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem. Společníci mají ve stanovené 

lhůtě tři možnosti vyjádření – souhlas s návrhem, nesouhlas s návrhem, nebo se 

nevyjádřit. Své kladné nebo záporné vyjádření odešlou zpět ve stanovené lhůtě, opět 

v písemné nebo elektronické podobě opatřené patřičným podpisem. Po uplynutí lhůty 

svolavatel dle jednotlivých počtů hlasů vyhodnotí rozhodnutí a rozešle všem 

společníkům vyjádření, zda bylo rozhodnutí přijato nebo zamítnuto. [4], [2] 

1.8.2 Jednatel  

Jednatel představuje ve společnosti s ručením omezeným statutární orgán. Jednatelem 

může být fyzická i právnická osoba. Podmínky pro výkon funkce fyzické osoby jsou 

svéprávnost, osoba není v úpadku ve smyslu insolvenčního zákona (valná hromada musí 

být informována o této skutečnosti a může osobu v úpadku do funkce přesto jmenovat), 

bezúhonnost, neexistuje překážka v provozování živnosti, diskvalifikace (rozhodnutí 

soudem – tato osoba byla orgánem nebo členem orgánu korporace, jež se dostala do 

úpadku) a dodržet informační povinnost vůči společnosti a informovat ji o všech 

skutečnostech, které by mohly být v rozporu s vstupem nebo výkonem funkce, a další. 

Právnická osoba je ve společnosti zastupována zmocněnou fyzickou osobou nebo svým 

statutárním orgánem. Pro zastupující fyzickou osobu platí stejné podmínky pro výkon 

funkce, které jsou uvedeny výše, dále se jí také týkají podmínky ZOK – střet zájmů, 

konkurenční jednání, jednání s péčí řádného hospodáře. [4] 

Společenská smlouva může stanovit, že jednatelé tvoří dohromady takzvaný kolektivní 

orgán. Mohou tedy nastat tři situace: 
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• ve společnosti je jeden jednatel; 

• ve společnosti je více jednatelů; 

• ve společnosti je více jednatelů, kteří tvoří kolektivní orgán. 

V případě, kdy má společnost více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, je 

k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti nezbytný souhlas většiny jednatelů. 

V případě sdružení kompetencí do kolektivního orgánu je se rozhoduje „ve sboru“ 

a zákon tomu stanovuje pravidla. Sbor jednatelů může rozhodovat v případě, kdy se 

jednání účastní většina jednatelů a rozhodnutí je závislé na přítomné většině. O průběhu 

jednání se sepisuje záznam, který zaznamenává obsah jednání včetně hlasování. Dále je 

volen předseda kolektivního orgánu, který má při rovnosti hlasů rozhodující pravomoc. 

[2] 

Vznik a zánik funkce 

Jednatel společnosti je volen valnou hromadou. Tuto kompetenci nemůže valná 

hromada delegovat na nikoho jiného. Výjimkou jsou první jednatelé, kteří jsou voleni 

zakladateli při zakládání společnosti. První jednatelé musejí být uvedeni ve společenské 

smlouvě, tuto skutečnost lze vyjmout po vzniku společnosti ze společenské smlouvy. 

[2] 

Po vzniku společnosti jsou další jednatelé již voleni valnou hromadou, která se na jejich 

volbě shodne prostou většinou přítomných společníků. Společenská smlouva však může 

stanovit většinu vyšší, nebo pokud je voleno dva a více společníků, lze přijmout 

takzvané kumulativní hlasování, jež podstata spočívá ve vynásobení počtu hlasů 

každého společníka počtem volených jednatelů. Menšinový společník má tímto při 

koncentraci všech hlasů na jednoho kandidáta větší pravděpodobnost na jeho zvolení. 

Pokud jsou jednatelé voleni kumulativním hlasováním, nevztahuje se na jejich odvolání 

tento druh hlasování. Hlasování o odvolání bude vždy dle rozhodnutí většiny 

společníků. [2] 

Do funkce jednatele lze také jmenovat při neobvyklých situacích, kterými jsou situace, 

kdy jednatelé tvoří kolektivní orgán, a v případě, že tak stanoví společenská smlouva, 

může valná hromada stanovit takzvané náhradníky, kteří do funkce nastupují ve 

schváleném pořadí při zániku funkce některého z jednatelů, nebo při stanovení 

společenské smlouvy může náhradníka za jednatele jmenovat sám kolektivní orgán, 
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který má stále více než polovinu jednatelů. Tento náhradník volený kolektivním 

orgánem je zvolen pouze do doby svolání další valné hromady. [2] 

Valná hromada může hlasovat o odvolání jednatele společnosti, jehož hlasování může, 

ale nemusí být nikterak zdůvodněno. Další možností zániku funkce je odstoupení 

jednatele, které opět nemusí být zdůvodněno. Jednatel nemůže odstoupit pouze v době, 

která je pro společnost nevhodná. Hlavním kritériem pro posouzení vhodnosti 

odstoupení jednatele je schopnost společnosti zajistit nového jednatele v měsíční lhůtě. 

[4] 

Působnost jednatele 

Působnost jednatele je stanovena především zákonem, který jednatelům stanovuje 

základní kompetence, jež nemohou být přeneseny na nikoho jiného. Dále zákon 

stanovuje působnosti jednatelů, které nejsou společenskou smlouvou nebo orgánem 

veřejné moci svěřeny jinému orgánu. Tyto povinnosti jsou nazývány také jako 

zbytkové. [4] 

Mezi hlavní působnost lze zařadit zastupování společnosti ve všech záležitostech. 

Společenská smlouva to může omezit například na určité právní jednání, nebo stanovit 

jednoho a více jednatelů zmocněných k zastupování. Řízení společnosti a rozhodování 

o budoucích podnikatelských záměrech společnosti lze shrnout pod kompetenci 

obchodního vedení, na které se vztahují podobná omezení jako na zastupování 

společnosti. Rozhodování v oblasti obchodního vedení je závislé na počtu jednatelů, 

jestli tvoří kolektivní orgán a jak jejich rozhodování upravuje společenská smlouva. 

Dalšími povinnostmi stanovenými zákonem jsou vedení předepsaných evidencí, 

účetnictví a seznamu společníků. 

Mnoho dalších kompetencí je dáno ve spojitosti se správou společnosti. Jednateli tímto 

vznikají například tyto povinnosti: provedení změny společenské smlouvy dle 

rozhodnutí valné hromady, poskytování informací, rozhodování o poskytnutí 

dobrovolného příspěvku, účast a svolání valné hromady, apod. [4], [2] 

Péče řádného hospodáře 

Zákon stanovuje toto chování a rozhodování a vymezuje ho jako jednání s loajalitou, 

potřebnou znalostí a pečlivostí. Jednatel tedy musí jednat v zájmu společnosti a nesmí 
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upřednostnit jiné zájmy nad rámec zájmů společnosti. Znalosti a pečlivost jsou nezbytné 

do té míry, aby byl jednatel schopen kvalifikovaně rozhodnout, popřípadě poznat 

situace, kdy není dostatečně erudovaný a vyžádat si odbornou pomoc. [2] 

Ručení jednatele 

Po jednateli společnosti s ručením omezeným mohou být požadovány finanční 

prostředky ve dvou případech. První případ nastává, pokud je se společností vedeno 

insolvenční řízení (na návrh jiné osoby než dlužníka) a bylo rozhodnuto, že je 

společnost v úpadku. Insolvenční správce je v takovém případě oprávněn požadovat po 

jednatelích nebo bývalých jednatelích veškerý prospěch, který jim plynul ze společnosti 

za období dvou let předcházející dni, kdy bylo rozhodnuto o úpadku společnosti. 

Druhou možností je opět situace, kdy je společnost v úpadku, avšak zde nezáleží na 

tom, kdo podal návrh na zahájení insolvenčního řízení. Soud může rozhodnout o ručení 

jednatele nebo bývalého jednatele za splnění všech povinností společnosti s podmínkou, 

že jednatel věděl nebo mohl vědět o hrozícím úpadku, nejednal dle péče řádného 

hospodáře a neučinil potřebné k vyhnutí se úpadku. [2], [4] 

 

Odměňování  

Základním aspektem odměňování jednatele je smlouva o výkonu funkce, která je 

sjednána vždy pouze písemně a schválena valnou hromadou. Valná hromada taktéž 

schvaluje jakoukoliv změnu. Smlouva tedy mimo jiné vymezuje všechny složky, ze 

kterých jednatel může získat plnění, jejich výpočet a výše. Dále může stanovovat 

pravidla pro získání mimořádných plnění. Zákon dále umožňuje získat jiná pln ění ve 

prospěch jednatele. Jedná se o takové plnění, které nevyplývá ze smlouvy o výkonu 

funkce, z vnitřního předpisu společnosti ani z jiného právního předpisu. Toto plnění 

musí být opět schváleno valnou hromadou. [2] 

1.8.3 Další orgány 

Jedním z orgánů společnosti, který není dle ZOK povinně zřízen, je dozorčí rada. Tuto 

povinnost však může stanovit jiný právní předpis nebo společenská smlouva. Důvodem 

zřízení dozorčí rady je ustanovení kontrolního orgánu, který udržuje dohled nad činností 

jednatelů. Další orgány společnosti lze zřídit společenskou smlouvou tak, aby 



 

38 

 

nezasahovaly do zákonem stanovených působností povinně zřízených orgánů 

společnosti, nebo je může zřídit jiný právní předpis (příklad: zákon o auditorech při 

splnění podmínek nařizuje zřídit výbor pro audit). [1], [17], [4] 
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2 Využívané právní formy podnikání v oblasti zemědělství 

v České republice 

Zemědělským podnikatelem se podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství rozumí „… 

fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako 

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

dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem… “ [18 § 2e]. Tyto osoby, 

splní-li zákonem stanovené podmínky, jsou povinny k registraci na místě příslušné obci 

s rozšířenou působností. Výjimku tvoří fyzické osoby, jež provozují pouze drobnou 

pěstitelskou a chovatelskou činnost, popřípadě prodávají nezpracované rostlinné 

a živočišné výrobky. Tyto fyzické osoby nepodléhají evidenci. [18] 

Četnost právních forem v sektoru zemědělství a jejich podíl na celkové rozloze 

zemědělské půdy zobrazuje následující Tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Struktura právních forem zemědělských subjektů (ke konci roku 2015) 

Právní forma Počet Rozloha (ha) Podíl 

Fyzické osoby celkem 43 158 1 061 620 30,32 % 

Fyzické osoby – zeměděl. podnikatelé1 25 473 944 629 26,98 % 

Právnické osoby celkem 4 258 2 439 697 69,68 % 

Obchodní společnosti 3 426 1 734 747 49,55 % 

Společnosti s ručením omezeným 2 654 846 797 24,19 % 

Akciové společnosti 732 870 504 24,86 % 

Komanditní spol. a veřejné obchodní spol. 40 17 446 0,50 % 

Družstva 513 676 500 19,32 % 

Ostatní2 320 28 451 0,81 % 

Celkem 47 416 3 501 317 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, dle [19] 

                                                 
1 Zemědělští podnikatelé evidováni dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 
2 Státní podniky, příspěvkové organizace, aj. [19] 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že na celkové výměře 3 501 317 ha zem

celkem 25 473 zemědělských podnikatelů ve formě fyzických osob

řevažující právní formou v zemědělství byla fyzická osoba, která 

% všech subjektů v zemědělství, zatímco 

ů ěrně 573 ha a dohromady téměř 70 % celkové rozlohy

Podíl jednotlivých forem obchodních společností zobrazuje následující 
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(ke konci roku 2015) 
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edchozího grafického znázornění vyplývá, že téměř všechny (98,83 %) právnické 

kapitálovou společnost před osobní společností. Mezi kapitálovými 

také evidentní vztah mezi průměrnou rozlohou spole

Strukturu a celkový počet obchodních korporací v zemědělství pro jednotlivé roky 

2015), zobrazuje následující obrázek č. 4.  
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čet obchodních korporací v zemědělství v letech 2011–2015

dle [19], [20], [21], [22], [23] 

Z výše uvedeného obrázku lze vypozorovat, nárůst počtu obchodních korporací ve 

ěna celkového počtu obchodních korporací je závislá p

čet ostatních forem zůstává v průběhu analyzovaných let 
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tu obchodních korporací ve 

tu obchodních korporací je závislá především na 

ěhu analyzovaných let téměř 

2015
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3 Teoretické vymezení dotačních titulů 

Zemědělská půda k roku 2015 tvořila 53,4 % rozlohy České republiky. Subjekty 

obhospodařující tuto půdu se musejí vypořádat s konkurenčními, výrobními, 

ekologickými, legislativními, ekonomickými a sociálními aspekty. K vyrovnání těchto 

aspektů nebo dokonce k jejich zvládnutí je bezpochyby nutná efektivnost a aktivita 

podniku, ale i podpora zvenčí. Nástrojem jsou dotace, které jsou nositelem mnoha 

funkcí, jako například přeměna struktury výroby, minimalizace negativních dopadů 

socioekonomického prostředí, trvale udržitelný rozvoj venkova (vliv zemědělské 

výroby na životní prostředí, socioekonomické prostředí). Dotace pro zemědělskou 

oblast se podílí v nezanedbatelné míře na zajištění strategických zájmů státu. V případě 

snížení či výpadku této podpory může postupně dojít k nedostatku surovin a jejich 

cenovému nárůstu. Pokud je oblast zemědělské výroby neefektivní anebo dokonce 

nezisková, neměla by být tato činnost ukončena, protože by se nejednalo jen 

o významný propad produkce, ale také je třeba zajistit i následnou péči o krajinu, která 

mnohdy nemá jiné řešení. [24], [25] 

Dotace představuje ve většině případů finanční tok dané hodnoty v podobě transferu 

mezi donátorem (subjektem poskytujícím dotaci) a příjemcem dotace. Avšak dotace 

neobnáší pouze finanční tok, ale i změnu majetkových položek, využití služeb, zvýšení 

míry administrativy, kontrolní činnost donátora (nebo zprostředkujícího subjektu) 

a v neposlední řadě splnění vymezených podmínek příjemcem dotace.  V rámci členění 

dotací lze uplatnit mnoho hledisek. Jako základní členění uvádí Kouřilová: [24] 

• Dle subjektů donátorů – státní instituce, EU, soukromé zdroje. 

• Dle účelu – výrobní podpora, podpora při opuštění výroby, mimovýrobní, podpůrné, 

podporující prodej, vratné a další.  

Jako další dělení uvádí rozdělení z hlediska účetnictví a financování: 

• pořízení aktiv, 

• dotace se vztahem k výnosům a nákladům, 

• odpustitelné půjčky. [24] 
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 Státního zemědělského intervenčního fondu

lský intervenční fond (dále jen „SZIF“) je státní institucí,

řerozdělení finančních prostředků z Evropské unie

ů ve formě podpory a poté zpětně realizovat kontrolu užívání t

 a jejich účelné využití. SZIF představuje v České republice agenturu 

ření v rámci Společné zemědělské politiky. Spole

financována z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského 

fondu pro rozvoj venkova. Ten vznikl v roce 2000 ze Státního fondu tržní regulace 

ůsobnost Ministerstva zemědělství. V současnosti je SZIF pov

administrace přímých plateb, národních dotací, společné organizace trhu, 

Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) a Operačního programu rybá

patří do agendy SZIF také marketingová podpora

kvality KLASA a Regionální potraviny. Z důvodu rozsáhlosti byly př

ní tituly ve vztahu k praktické části této diplomové práce. [26], [27]

zobrazuje hierarchické uspořádání užívané v rámci opat

ního titulu Zahájení činnosti mladých zemědělců.  

íklad terminologie v hierarchickém uspořádání programu SZIF

Vlastní zpracování, 2016. dle [29] 
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ádání programu SZIF 
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3.2 Přímé platby 

Přímé platby tvoří největší podíl vyplacených finančních prostředků v zemědělství 

ve formě dotace. Podmínky získání a pravidla poskytování jsou určena Společnou 

zemědělskou politikou EU. 

3.2.1 Jednotná platba na plochu 

Jedná se o platbu, jejímž cílem je podpora zemědělců. Jednotná platba na plochu (dále 

jen „SAPS“) – Single area payment scheme – je způsob určení výše a vyplacení dotace 

pro nové členské země. ((Pro EU 15 je SPS (single payment scheme) v České republice 

překládáno jako platba na farmu)). [30], [31] 

Nárok na dotaci má zemědělec obhospodařující alespoň 1 ha půdy. Dalšími 

podmínkami pro získání dotace je podmínka aktivního zemědělce (aktivní zemědělec 

viz kapitola 5.1 Podmínky pro žadatele), žadatel musí být zemědělským podnikatelem, 

v Jednotné žádosti musí zemědělec vykazovat veškerou půdu vedenou v LPIS3, půda 

musí být zemědělsky obhospodařována, v případě travních porostů musí být do 

31. července provedena pastva anebo seč s následným odklizením biomasy. [32] 

Výše dotace Jednotné platby na plochu se stanovuje každoročně. Její vývoj za poslední 

roky viz tabulka č. 2. V roce 2015 bylo podáno 29 032 žádostí a vyplaceno 27 182. 

Celkem je tedy 93,6 % žádostí podáno řádně, včas a jsou dodrženy podmínky pro 

získání podpory v průběhu celého roku. [33] 

Tabulka č. 2: Výše jednotné platby na plochu v jednotlivých letech (v Kč) 

Rok 2013 2014 2015 2016 

SAPS na 1 ha 6.068,88 5.997,23  3.543,91 3.514,54  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, dle [34], [35], [33], [36] 

Pokles sazby SAPS vyplývá z legislativních změn, nařízení vlády č. 50/2015 Sb., 

o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně 

některých souvisejících nařízení vlády, které vychází z nařízení Evropského parlamentu 

                                                 
3 LPIS je geografický informační systém, který je tvořen především zemědělskou půdou. Slouží jako 
podklad pro ověření údajů v žádostech o dotace. [94] 
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a Rady (EU) č. 1306/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1307/2013. Snahou této legislativní změny je dosažení dodržování postupů, které jsou 

příznivé pro klima a životní prostředí, jejichž dodržování nebylo do té doby dostatečně 

stimulováno. Motivací pro dodržení těchto postupů je platba Greening. Platba SAPS se 

tak rozdělila na SAPS a Greening. Tímto se však nijak neztížila administrativní 

náročnost na straně žadatelů, jelikož o obě tyto platby lze zažádat v rámci Jednotné 

žádosti a nelze žádat pouze o jednu z nich.  

3.2.2 Greening 

Greening neboli „Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro 

klima a životní prostředí“. Jak vyplývá z oficiálního českého názvu, jedná se o platbu, 

která podporuje zemědělce v postupech, které respektují životní prostředí. 

Základními podporovanými postupy jsou zachování úrovně travních porostů, 

diverzifikace plodin a podpora vzniku ploch v ekologickém zájmu. Platba za greening je 

poskytnuta jako příplatek k SAPS a následně snížena podle rozsahu nedodržení 

podmínek a jejich počtu. [37], [38], [39] 

V roce 2015 bylo přijato 29 032 žádostí a sazba byla stanovena ve výši 1.943,62 Kč/ha. 

Pro rok 2016 byla sazba určena ve výši 1.928 Kč/ha. [33], [40] 

3.2.3 Platba pro mladé zemědělce 

Platba pro mladé zemědělce slouží jako podpora založení a rozvoje začínajících 

zemědělců a jejich podnikání splňující podmínky mladého zemědělce (dále jen „MZ“). 

[41] 

MZ je fyzická osoba, která poprvé založila zemědělský podnik a v roce prvního žádosti 

o SAPS (v programovém období 2015–2020) není starší 40 let, nebo právnická osoba 

tedy obchodní korporace, ve které fyzická osoba splňuje výše uvedené podmínky 

a zároveň má v této obchodní korporaci pro příslušný rok podání žádosti většinový 

podíl (tuto skutečnost může v podniku plnit více fyzických osob dohromady).  

Platba je omezena na trvání prvních pěti let od zahájení činnosti, rozlohou 90 hektarů 

půdy a je připojena k platbě SAPS, z níž je také vypočítána její výše. Výše platby pro 

MZ je 25 % platby SAPS. [42], [41] 
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V roce 2015 bylo podáno 3 885 žádostí a sazba byla stanovena na 885,98 Kč/ha.  Pro 

rok 2016 je stanovena sazba ve výši 878 Kč. [33], [40] 

3.2.4 Dobrovolné podpory vázané na produkci  

Dobrovolné podpory vázané na produkci (dále jen „VCS“)jsou platby poskytované 

citlivým odvětvím nebo regionům, které jsou významné z hospodářských, sociálních 

nebo environmentálních důvodů a zároveň se vypořádat s různými obtížemi. Výše této 

platby má splňovat pouze motivační efekt pro zachování dosavadní úrovně produkce. 

Sazby VCS pro rok 2015 zobrazuje následující tabulka č. 3. [43] 

Tabulka č. 3: Sazby dobrovolné podpory vázané na produkci (Kč) – 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, dle [44] 

V oblasti přímých plateb bylo vyplaceno 16.826.841 tis. Kč. Ze státního rozpočtu 

846.590 tis Kč a 15.980.251 tis. Kč z rozpočtu EU. [33] 

Sektor Sazba Jednotka 

Chmel 17.356,73 ha 

Škrobové brambory 17.215,79 ha 

Ovoce – velmi vysoká pracnost 13.734,02 ha 

Ovoce – vysoká pracnost 9.491,99 ha 

Zelenina – velmi vysoká pracnost 13.183,82 ha 

Zelenina – vysoká pracnost 3.662,37 ha 

Konzumní brambory 5.411,71 ha 

Cukrová řepa 7.874,13 ha 

Bílkovinné plodiny 3.711,07 ha 

Masná telata 10.001,78 VDJ 

Dojnice 3.678,77 VDJ 

Ovce a kozy 3.670,30 VDJ 



 

3.3 Národní dotace
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a schváleno bylo 1 905

6. [46] 

Obrázek č. 6: Struktura poskytnutých podpor PGRLF 
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poskytnutých podpor PGRLF – 2015 (v tis. Kč) 

 2016, dle [46] 

4.586.090

366.178

Výše podporovaných úvěrů

Vydané garance

Přislíbené podpory

ní programy jsou financovány pouze z národních zdrojů a mají jen 

uje Ministerstvo zemědělství 

čeny k podporám zvýšení 

venkovského prostředí. Tyto zásady 

ční kontinuitu. Tabulka 

za rok 2015 viz Příloha A. [45] 

“ ) zajišťuje formou 

ění, poskytnutí záruk 

zpracováním žádostí 

bylo evidováno celkem 3 646 žádostí 

2015 viz Obrázek č. 

 

Výše podporovaných úvěrů

Vydané garance

Přislíbené podpory
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3.3.2 Řešení rizik a krizí v zemědělství 

Tato oblast národních dotací umožňuje Ministerstvu zemědělství společně se SZIF 

relativně pružně reagovat na rizika a krize v zemědělství. Jelikož se jedná o oblast 

podpory, která má charakter zpětné vazby, jsou zde dotační programy vypisovány 

zpětně. Příkladem může být reakce na abnormálně suché léto 2015. O podporu mohou 

žádat pěstitelé, kterým se „snížila produkce plodin o více než 30 % v porovnání 

s průměrem posledních tří let (nebo tříletého průměru založeného na období 

předcházejících pěti let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce se z výpočtu 

vyloučí)“ [47 str. 3]. Pěstiteli se pro tento dotační program rozumí pěstitelé cukrové 

řepy, brambor, ovoce, zeleniny, ovocné, okrasné a lesní školky, kukuřice a trvalého 

travního porostu. V závislosti na intenzitě ztráty, komoditě, územní příslušnosti 

a intenzitě chovu je určena výše podpory. [47] 

3.4 Program rozvoje venkova (2014–2020) 

Hlavním cílem tohoto programu je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, rozvoj 

inovativních postupů, řešení rizik, podpora potravinových řetězců, udržení úrovně 

přírodních zdrojů, klimatu a rozvoj venkovských oblastí. V České republice jsou dotace 

orientovány především na rozvoj zemědělského sektoru, dále do lesnictví 

a potravinářství, aby byl vyrovnán rozdíl s ostatními členskými státy EU. [48] 

Cíle podpory PRV 2014–2020 jsou shrnuty do šesti základních bodů, které vyjadřují 

priority v souladu se strategií Evropa 2020. 

1) „Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 

oblastech. 

2) Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech 

druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských 

technologií a udržitelného obhospodařování lesů. 

3) Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik 

v zemědělství. 

4) Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím 

a lesnictvím. 
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5) Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou 

ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči 

klimatu. 

6) Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve 

venkovských oblastech.“ [49] 

Finanční podpory Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) SZIF rozdělil do těchto 

opatření:  

• „P ředávání znalostí a informační akce 

• Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství 

• Investice do hmotného majetku 

• Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 

• Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 

• Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 

• Ekologické zemědělství (EZ) 

• Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě 

• Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) 

• Dobré životní podmínky zvířat 

• Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 

• Spolupráce 

• Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní 

rozvoj)“ [50] 

  V rámci PRV bude k dispozici pro toto období přibližně 97 miliard K č. 63 miliard 

bude poskytnuto z EU a zbylých 34 miliard z rozpočtu ČR. Předpokládané rozdělení 

prostředků viz Obrázek č. 7. [48] 



 

Obrázek č. 7: Předpokládané rozd

Zdroj: Vlastní zpracování,

3.4.1 Zahájení činnosti mladých 

Tato operace (6.1.1) 

a podnikatelské činnosti

výrobě v rámci podpory realizace jejich podnikatelského plánu. Výdaje uvedené 

v podnikatelském plánu 

mohou stát součástí dotace, která 

1.250.000 Kč, záleží na stanoveném kurzu) a bude vyplacena ve 3 splátkách

Mezi uznatelné výdaje pro druhé kolo 

• zemědělské stavby a t

produkci, 

• výstavba nosných konstrukcí 

• výstavba a rekonstru

• mobilní stroje sloužící pro zem

64,3 %

0,7 %

7,5 %

1,0 %
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edpokládané rozdělení finančních prostředků PRV (2014–2020)

 2016, dle [48] 

činnosti mladých zemědělců  

 spadá do PRV, opatření Rozvoje země ě

činnosti, a podporuje začínající zemědělce v živoč

v rámci podpory realizace jejich podnikatelského plánu. Výdaje uvedené 

 žadatele se v případě shody se stanovenými uznatelnými výdaji 

částí dotace, která je stanovena ve výši 45.000 EUR (

, záleží na stanoveném kurzu) a bude vyplacena ve 3 splátkách

znatelné výdaje pro druhé kolo příjmu žádostí byly zařazeny: 

lské stavby a technologie pro živočišnou, rostlinnou výrobu 
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e stanovenými uznatelnými výdaji 

je stanovena ve výši 45.000 EUR (přibližně 

, záleží na stanoveném kurzu) a bude vyplacena ve 3 splátkách. [51] 
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• úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské nákup zemědělských nemovitostí 

(včetně zemědělské půdy), 

• nákup hospodářských zvířat, 

• nákup sadby a osiva, 

• nákup krmiv, hnojiv. [51] 

Dotace Zahájení činnosti mladých zemědělců je konkrétněji popsána na zvoleném 

subjektu v praktické části této diplomové práce. 

3.4.2 Ekologické zemědělství a Agroenvironmentálně-klimatické 

opatření  

Tyto dotace spadají mezi opatření PRV a mají společný charakter. A to podporu 

využívání zemědělské půdy, vzájemně s ochranou životního prostředí tak, aby byly 

zachovány přírodní hodnoty, přírodní zdroje a údržba krajiny. Obě opatření jsou 

uzavírána s pětiletým závazkem dodržování podmínek a vztahují se na způsoby 

a postupy při obhospodařování zemědělské půdy. Ekologické zemědělství zahrnuje také 

způsoby a postupy chovaných hospodářských zvířat. Jednotlivé podmínky jsou dále 

rozpracovány v kapitole 4.1.3 PRV 2014–2020. [52] 

O dotaci Ekologického zemědělství v roce 2015 požádalo 2 953 žadatelů 

a o Agroenvironmentálně-klimatické opatření požádalo 11 129 žadatelů. [33] 

3.4.3 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními  

 Opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (dále jen 

„LFA“) je opatřením PRV a platby jsou poskytnuty žadatelům, kteří hospodaří 

v oblastech, jež neumožňují dosažení takové produkce, jako hospodaření v oblastech 

příznivých. Pro udržení systému zemědělského hospodaření a zachování venkovské 

krajiny. Platba by měla dorovnat náklady a příjmy, které jsou způsobeny nižší produkcí, 

a lze ji rozdělit do tří základních kategorií – Horské LFA (vyšší nadmořská výška 

a svažité pozemky, Ostatní LFA (oblast s nižší výnosností zemědělské půdy, vyšší 

zastoupení zemědělců v oblasti) a Specifické LFA (nižší výnosnost půdy a mimo 

oblasti Ostatní LFA). Oblast, do které spadá daná zemědělská půda (půdní blok) 

zobrazuje LPIS. [53] 
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V roce 2015 SZIF přijalo 13 807 žádostí na LFA. Sazby LFA pro jednotlivé oblasti 

zobrazuje Tabulka č. 4. [33] 

 Tabulka č. 4: Sazby pro jednotlivé typy LFA (v Kč) 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, dle [33] 

   

Oblasti LFA Typ oblasti LFA Základní sazba 

Horské oblasti 

H1 3.799,70 

H2 3.577,82 

H3 3.050,85 

H4 2.523,89 

H5 2.302,01 

Ostatní oblasti 
OA 2.302,01 

OB 2.274,27 

Specifické oblasti S 1.580,90 
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4 Představení zvoleného podnikatelského subjektu 

Pro vypracování této diplomové práce byl vybrán zemědělský podnik pana Jana 

Nováka, který zahájil svou zemědělskou činnost v roce 2016, kdy převzal zemědělský 

podnik po svém otci, a hospodaří na zemědělské půdě rozloze 45,32 ha ve dvou 

provozovnách. Pan Novák je podnikající fyzickou osobou  na základě osvědčení 

o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, nezapsaná v obchodním rejstříku. 

V současné době je hlavní zemědělskou náplní zvoleného subjektu chov ovcí (165 kusů) 

a hospodaření na zemědělské půdě, která je v celé své rozloze ve formě trvalého 

travního porostu. 

Zemědělské podniky v tomto oboru mají výsledek hospodaření ve vysoké míře závislý 

na celé řadě faktorů, jako například vysoká závislost na charakteru počasí, vysoká rizika 

spojená s chovem ovcí (nákazy, genetika). V nespolední řadě je výsledek hospodaření 

závislý na výši přijatých dotací, kterými se bude zaobírat následující kapitola 4.1. 

Dotační financování subjektu.  

4.1 Dotační financování subjektu 

V této kapitole budou představeny hlavní složky dotačního financování subjektu, které 

nemají projektový charakter. Jejich struktura, výše, podmínky a názvy se mohou 

v závislosti na jejich účelu v průběhu let měnit. Mezi dotační financování subjektu byla 

zařazena také podkapitola Národní dotace, která u subjektu netvoří pravidelnou platbu, 

ale je příkladem platby jako reakce Ministerstva zemědělství při řešení rizik a krizí 

v zemědělství.  

4.1.1 Přímé platby 

Jednotná platba na plochu 

Dotace SAPS je hlavní složkou přímých plateb, jež jsou poskytovány z rozpočtu EU. 

Lze o ni zažádat v rámci Jednotné žádosti (viz příloha B) a pro získání této platby je 

nutno splnit následující podmínky:  

• být zemědělským podnikatelem; 

• splňovat podmínku aktivního zemědělce; 
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• po celý rok dodržovat cross-compliance4; 

• v Jednotné žádosti uvést zemědělskou půdu, podle stavu LPIS ke dni podání žádosti; 

• mít minimální výměrou je 1 ha; 

• zemědělská půdu zemědělsky obhospodařovat; 

• mít evidovanou půdu v LPIS a zemědělsky ji obhospodařovat; 

• v případě trvalého travního porostu (dále jen „TTP“) nebo travního porostu je 

povinné provést pastvu a likvidaci nedopasků nebo seč s odklizením biomasy do 

31. července. [32] 

Všechny výše splněné podmínky pan Novák splňuje nebo bude v průběhu roku 

splňovat.  

Výpočet SAPS je určen násobkem výměru zemědělské půdy dle LPIS a sazby SAPS 

= SAPS. [54] 

45,32 x 3.514,54 = 159.278,05 Kč  

Z důvodu zmírnění problémových finančních situací některých sektorů zemědělství, je 

platba SAPS vyplácena ve formě 70% zálohy ihned po vydání rozhodnutí (bez nabytí 

právní moci rozhodnutí). Doplatky budou vypláceny od 1. 12. 2016 a po nabytí právní 

moci. [54] 

Greening 

Greening neboli také platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 

prostředí. Jak je již z názvu zřejmé, je tato dotace je podmíněna přístupem k zemědělské 

půdě ve smyslu dodržování zemědělských postupů, které jsou příznivé pro životní 

prostředí a klima. [37] 

Pokud si žadatel zažádá o SAPS v rámci Jednotné žádosti, získává i Greening. 

V případě nedodržení podmínek Greeningu mu bude výše dotace krácena dle závažnosti 

porušení. [55] 

 

                                                 
4 Cross-compliance - do češtiny překládáno jako kontrola podmíněnosti, jedná se o základní podmínky 
zemědělského a environmentálního stavu půdy, veřejné, rostlinné a živočišné zdraví. [95] 

 



 

55 

 

Podmínky Greeningu jsou: 

• diverzifikace plodin,  

• zachování stávajících trvalých travních porostů,  

• vyhrazení plochy využívané v ekologickém zájmu. [55] 

Pan Novák hospodaří na všech svých pozemcích ve formě TTP, takže splňuje jednu 

z podmínek pro získání dotace. Platba Greening se získává ve formě „příplatku“ 

k SAPS a výše dotace je určena násobkem výměru zemědělské půdy dle LPIS a sazby 

Greening = Greening. [40] 

45,32 x 1.928 = 87.376,96 Kč 

 

Mladý zemědělec  

Smyslem této platby je poskytnout začínajícím zemědělcům finanční prostředky do 

začátku jejich zemědělského podnikání. O tuto dotaci se žádá v rámci Jednotné žádosti 

a mají na ni nárok pouze žadatelé, kteří žádají o SAPS. Pan Novák splňuje podmínky, 

které jsou: 

• poprvé zřizuje zemědělský podnik (za zřízení se považuje zápis do Evidence 

zemědělského podnikatele),  

• Není starší 40 let.  

Jan Novák nepřekročil podmínku omezující výši dotace, jelikož je stanovena maximální 

rozlohou (90 ha), na kterou lze tuto dotaci získat. Výše dotace je opět stanovena 

vynásobením výměry zemědělské půdy dle LPIS a sazby. [40] 

45,32 x 878 = 39.790,96 Kč 

 

 Dobrovolné podpory vázané na produkci  

V tomto dotačním titulu žádá pan Novák v rámci dotačního opatření Chov bahnice5 

nebo chov kozy. Dotace podporuje chov ovcí a koz na TTP nebo na travním porostu 

nejméně od 15. 5. do 11. 9. 2016. O dotaci se opět žádá v rámci Jednotné žádosti, do 

                                                 
5 Bahnice je ovce starší 365 kalendářních dní.  
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které žadatel mimo jiné uvádí seznam bahnic společně s identifikačními čísly a daty 

narození (nebo s datem zaevidování do ústřední evidence) a výpočet velkých dobytčích 

jednotek (dále jen „VDJ“). Další podmínkou, kterou musí Jan Novák splňovat, je 

povinnost vést pastevní deník po celé kontrolní období od 15. 05. do 11. 09. 2016. [56] 

Pro stanovení výše VCS je nejprve nutno stanovit počet VDJ, který se u ovcí vypočte 

jako násobek počtu bahnic a koeficientu 0,15.  

132 x 0,15 = 19,8 VDJ 

Dále se počet VDJ vynásobí sazbou VCS připadající na bahnice a kozy – 3.670,3 Kč 

19,8 x 3.670,3 = 72.671,94 Kč 

 

4.1.2 Národní dotace 

Dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a ve 

školkách v období květen až říjen 2015  

Tato dotace, spadá mezi národní dotace v dotačním titulu S.1. Řešení rizik a krizí 

v zemědělství. Dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských 

plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015 (dále jen „sucho 2015“), byla 

určena pěstitelům plodin, stanovených podmínkami. Jednou z podporovaných plodin 

byl i TTP, který se týkal pana Nováka. Dle zásad, stanovení podmínek dotace dle 

č. j. 3055/2016-MZE-17221 (dále jen „Podmínky pro sucho 2015“), byl žadatelem 

o dotaci jeho otec, který byl zemědělským podnikatelem v rozhodné datum 31. 8. 2015 

a splnil všechny podmínky i nárok na dotaci, avšak jelikož se jedná o převod farmy, 

nikoliv o prodej, budou finanční prostředky za škody způsobené suchem vyplaceny jeho 

pokračovateli, Janu Novákovi. Podmínky, které musel mimo jiné pan Novák starší 

splnit: [57] 

• hospodaření na minimální výměře 1 ha zemědělské půdy, 

• prokázání škod,  

• prokázání minimální intenzity chovu 1 VDJ/ha,  

• a další. [58] 
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Výměru zemědělské půdy pan Novák splňoval a pro prokazování škod pro TTP byly 

stanoveny okresy, které byly postiženy suchem a pro něž se nemusí více dokládat 

vzniklá škoda. Tyto okresy jsou uvedeny v Podmínkách pro sucho 2015 v příloze č. 3 

dle rozsahu. 

Výše dotace se vypočte jako výměra poškozeného porostu vynásobené hodnotou 

normativních nákladů, které byly stanoveny v Podmínkách pro sucho 2015 v příloze 

č. 1.  [58] 

23,12 x 1084 = 25.062,1 Kč 

4.1.3 PRV 2014–2020 

Ekologické zemědělství 

Ekologické zemědělství (dále jen „EZ“) je jedním z opatření spadajících do PRV 

(Opatření M11 Ekologické zemědělství). Toto opatření přispívá k plnění priority č. 4 

(Obnova, zachování a zlepšen ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím) 

a je stanoveno nařízením vlády č. 76/2015 Sb. Cílem tohoto opatření je zlepšení 

životního prostředí, krajiny, podpora přírodních hodnot na obhospodařovaných územích 

a další. Ekologické zemědělství je upraveno zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoEZ“). [59], [52] 

Předmětem dotace, pro které splňuje pan Novák podmínky, je dílčí opatření 11. 1 

a 11. 2 – obhospodařovaná zemědělská půda v režimu přechodného období6 nebo 

ekologického zemědělství v kultuře TTP. Pan Novák se v roce 2016 musel jako nový 

zemědělský podnikatel registrovat u Ministerstva zemědělství dle ZoEZ a doložit 

potvrzení o vstupní kontrole. Závazkem pro žadatele je období trvající 5 let. Jelikož 

hospodaří na zemědělské půdě, která byla již dříve (až na výjimky) registrována jako 

ekologicky zemědělská (převod ekofarmy), a prošla přechodným obdobím a byla bez 

přestávky ekologicky obhospodařována, je dle § 7 odst. 2 ZoEZ její forma nezměněna. 

Totéž platí i pro ekologický statut chovaných ovcí. [18] 

                                                 
6 Půdou v přechodném období se rozumí půda, která se v průběhu trvání přechodného období zbavuje  
negativních vlivů předchozí zemědělské výroby.  
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Obecné podmínky, které musí pan Novák v rámci opatření ekologického zemědělství 

mimo jiné dodržovat, jsou:  

• „cross – compliance; 

• oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv; 

• oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin; 

• stanovené Nařízením vlády pro EZ; 

• ke dni podání žádosti o dotaci nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce 

na zemědělské půdě s kulturou, na kterou lze poskytnout dotaci; 

• Aktivní zemědělec - Žadatel musí plnit podmínky Aktivního zemědělce; 

• Zemědělský podnikatel – subjekt, který v roce 2016 žádá o dotace v rámci opatření 

Ekologické zemědělství, musí být zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona 

o zemědělství, nebo je organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a to od data 

podání žádosti do 31. 12. 2016. “ [60 str. 2] 

Další podmínky, které jsou pro pana Nováka závazné, vyplývají z dotované kultury -

 TTP. Musí splňovat po celou dobu kontrolního období (1. 6. – 30. 9. 2016) intenzitu 

chovu7 hospodářských zvířat nejméně 0,3 VDJ/ha trvalého travního porostu vedeného 

v LPIS a za hospodářská zvířata se považují pouze zvířata druhu, který má ekologický 

statut v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat na daném 

hospodářství. Ostatní podmínky jsou stanoveny ZoEZ a metodikou vydanou 

Ministerstvem zemědělství. [18], [60] 

Intenzita chovu pro pana Nováka se stanoví podle následujícího výpočtu. 

Počet bahnic s ekologickým statutem x koeficient pro výpočet VDJ bahnic / TTP 

vedené v LPIS. 

132 x 0,15 / 45,32 = 0,44 VDJ/ha 

Pan Novák splňuje podmínku intenzity chovu.  

Sazba pro rok 2016 byla stanovena na 83 EUR pro ekologické zemědělství a 84 EUR 

pro přechodné období v kultuře travních porostů. Směnný kurz pro rok 2016 byl 

                                                 
7 Intenzita chovu zobrazuje míru zatížení hospodářskými zvířaty na jednotku plochy 
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stanoven na 27,023 CZK/EUR. Pan Novák obhospodařuje 1,2 ha zemědělské půdy 

v přechodném období a 44,12 ha v ekologickém zemědělství. [60], [61] 

Výměra x směnný kurz x sazba 

1,2 x 27,023 x 84 = 2.723,9 Kč 

44,12 x 27,023 x 83 = 98.957,2 Kč  

Celkem: 101.681,1 Kč 

 

Agroenvironmentálně-klimatické opatření  

Agroenvironmentálně-klimatické opatření (dále jen „AEKO“) je jedním z opatření 

spadajících do PRV (opatření M10 Agroenvironmentálně-klimatická opatření) 

vycházející z nařízení vlády č. 75/2015 sb. a spadá do stejné priority jako opatření č. 4, 

jako M11 Ekologické zemědělství. Cílem je tedy také udržení a zlepšení ekosystémů 

a podpora přístupů k obhospodařování zemědělské půdy založené na zásadách ochrany 

a zlepšení životního prostředí. Na rozdíl od ekologického zemědělství se tato dotace 

vztahuje pouze na zemědělskou půdu, nikoliv i na chovaná zvířata a používaná krmiva, 

atd. Její realizace je také tvořena formou pětiletého závazku. [62] 

 Žadatel je povinen mimo jiné dodržet následující základní podmínky vyplývající 

z podmínek opatření:  

• „podmínkami cross – compliance; 

• podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv; 

• podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu 

rostlin dalšími podmínkami stanovenými Nařízením vlády pro AEKO.“ [63 str. 3] 

Další podmínky vyplývají z metodiky vydané Ministerstvem zemědělství a daného 

podopatření, týkající se pana Nováka, 10.1.4 Ošetřování travních porostů 

a realizovaného titulu 10.1.4.1 Obecná péče o extenzivní louky a pastviny:   

• „… žadatel splňuje každý den kontrolního období od 1. 6. – 30. 9. příslušného 

kalendářního roku intenzitu chovu hospodářských zvířat: 
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o  nejméně 0,3 VDJ/ha trvalého travního porostu vedeného na žadatele 

v LPIS, 

o nejvýše 1,15 VDJ/ha trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí 

dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů (s výjimkou titulu 

trvale podmáčené a rašelinné louky) a trvalého travního porostu a travního 

porostu na orné půdě způsobilého k poskytnutí dotace v rámci podopatření 

ošetřování travních porostů (s výjimkou titulu trvale podmáčené a rašelinné 

louky) a titulu zatravňování orné půdy podle NV 79/2007 Sb.; do výpočtu 

této intenzity se nezapočítají nepasená ustájená zvířata evidovaná na 

hospodářství, popřípadě stáji, kterou žadatel uvede do žádosti o poskytnutí 

dotace….“ [63 str. 4] 

Výpočet intenzity chovu je shodný s výpočtem pro potřeby dotace Ekologického 

zemědělství, která je 0,44 VDJ/ha, a splňuje tímto podmínky intenzity chovu.  

Veškerá zemědělská půda pana Nováka spadá do podopatření D – Podopatření 

ošetřování travních porostů, a titulu D1 – obecná péče o extenzivní louky a pastviny, 

pro které byla stanovena sazba 96 EUR/ha. Výsledná výše dotace je určena z rozlohy 

zemědělské půdy vynásobená stanovené sazbou a stanoveným směnným kurzem. [63], 

[64] 

45,32 x 96 x 27,023 = 117.569,5 Kč 

 

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními  

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními je opatření M13, které 

také vychází z priority PRV č. 4. Cílem této platby je kompenzace dodatečných nákladů 

a ušlých příjmů z důvodu hospodaření v přírodních oblastech, které způsobují omezení 

ve velikosti produkce. Tímto je stimulována podpora udržování těchto krajin, kde by 

mohlo postupně dojít k jejich opuštění s dopadem na ekosystémy Tato platba je 

upravena nařízením vlády č. 72/2015 Sb. [53] 

Žadatel této dotace musí být zemědělský podnikatel, který splňuje definici aktivního 

zemědělce. Mezi základní podmínky patří obhospodařování alespoň 1 ha zemědělské 

půdy v LFA evidované v LPIS na žadatele a dodržování cross – compliance. Tyto 
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obecné a základní podmínky pan Novák splňuje. Pan Novák musí dále dodržovat 

podmínky, které vznikají dle využívané kultury obhospodařované půdy. Z trvalých 

travních porostů plynou podmínky první seče s odklizením biomasy nebo pastvy 

a následné likvidace nedopasků do 31. 7. 2016 a splnění minimální intenzity chovu 

hospodářských zvířat 0,3 VDJ/ha. [65] 

Pan Novák hospodaří na 2,1 ha horského LFA typu H3 a 43,22 ha ostatní LFA typu 

OA. Výpočet tedy bude stanoven vynásobením rozlohy obhospodařované půdy, 

sazby daného typu LFA a stanoveným směnným kurzem (27,023 CZK/EUR). [64] 

Výpočet LFA H3: 

2,1 x 91 x 27,023 = 5.164,1 Kč 

Výpočet LFA OA: 

43,22 x 82 x 27,023 = 95.770,6 Kč 

Celkem: 100.934,7 Kč 

4.2 Shrnutí dotačního financování 

V této kapitole bude vyhodnoceno dotační financování analyzovaných dotací zvoleného 

subjektu, které mají trvalý a neprojektový charakter.  Částky jednotlivých dotačních 

titulů jsou shrnuty v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Vyhodnocení analyzovaných dotač. titulů (zaokrouhleno na celé Kč) 

Dotační titul Částka 

SAPS 159.278 

Greening 87.377 

Mladý zemědělec 39.791 

VCS 72.672 

Sucho 2015 25.062 

EZ 101.681 

AEKO 117.570 

LFA 100.935 

Celkem plošné 704.366 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016  
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Z výše uvedené tabulky vyplývá celková částka 704.366 Kč. Tato částka zahrnuje 

částky dotací, které jsou stanoveny podle plochy (výměry obhospodařované půdy), i dle 

kusů. Nejvýznamnější položkou je platba SAPS a poté platba AEKO. 
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5 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Zahájení činnosti mladých zemědělců (dále jen „MZZ“) je operace PRV v opatření č. 6. 

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti. Cílem této operace je podpora 

mladých zemědělců v realizaci jejich podnikatelského plánu. Financování z tohoto 

dotačního titulu je upraveno dokumentem Ministerstva zemědělství č. j. 23932/2016-

MZE-14112 „Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020“ (dále jen „Pravidla“). 

5.1 Podmínky pro žadatele 

 Základní podmínky pro žadatele dotace, zde konkretizovány pro pana Nováka, jsou: 

• věk žadatele; 

• zemědělská kvalifikace; 

• žadatel není více než 24 měsíců před podáním žádosti o dotaci evidován jako 

zemědělský podnikatel; 

• mikro nebo malý podnik; 

• předložení a odsouhlasení podnikatelského plánu na 4 roky; 

• aktivní zemědělec; 

• podmínka velikosti produkce; 

• a další. [51] 

Věk žadatele 

Pan Novák splňuje podmínku vstupního věku, jak je definován pro fyzickou osobu – je 

vymezen k rozhodnému dni (podání Žádosti o dotaci PRV), na nejméně 18 let a nejvýše 

41 let, opět k rozhodnému dni. [51] 

Zemědělská kvalifikace 

Pan Novák nesplňuje minimální zemědělskou kvalifikaci stanovenou metodickým 

pokynem Ministerstva zemědělství č. j. 41152/2008-18000. Avšak podmínky pro 

získání dotace umožňují doplnit si potřebnou minimální kvalifikaci do 36 měsíců od 

podpisu Dohody o poskytnutí dotace (dále jen „Dohoda“). Jako minimální zemědělská 

kvalifikace je akceptováno také splnění rekvalifikačního kurzu v akreditovaném 

vzdělávacím subjektu v rozsahu 300 hodin. [66] 
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Zemědělský podnikatel 

Žadatel není více než 24 měsíců evidován jako zemědělský podnikatel před podáním 

Žádosti o dotaci PRV (dále jen „Žádost“) nebo nebyl déle než 24 měsíců před podáním 

Žádosti statutárním orgánem právnické osoby s činností zemědělské výroby. Pan Novák 

splňuje tuto podmínku. Jeho evidence proběhla v roce 2016.  

Mikro nebo malý podnik 

Dotace je určena na zahájení činnosti. Z tohoto důvodu je nastaveno omezení velikosti 

podniků pro podání Žádosti. Mikro podnik je vymezen zaměstnanci, kterých musí být 

méně než 10, a roční obrat nebo bilanční suma není vyšší než 2 mil. EUR. Malý podnik 

pak má méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo bilanční suma není vyšší než 

10 mil. EUR. Tato skutečnost musí být splněna až do podpisu Dohody. [67] 

Zpracování podnikatelského plánu 

Zpracování této podmínky je detailněji provedeno v bodě 5.2 Podnikatelský plán a 

uplatnitelné výdaje.  

Aktivní zemědělec 

Podmínka aktivního zemědělce je splněna, pokud zemědělský podnikatel neprovozuje 

současně některou z těchto činností: provoz letiště, železničních služeb, vodního díla 

a dále služby v oblasti nemovitostí, provoz sportovních a rekreačních areálů. Pokud 

zemědělský podnikatel některou z těchto činností provozuje současně se zemědělstvím, 

musí pro splnění podmínky aktivního zemědělce doložit, že přímé platby dosahují větší 

částky než 5 % z nezemědělské činnosti, nebo že veškeré příjmy zemědělce jsou 

tvořeny alespoň třetinou příjmy ze zemědělské činnosti. [68] 

Podmínka velikosti produkce 

Při posouzení velikosti produkce, se posuzuje horní i dolní hranice. Velikost produkce 

by měla zajistit podnikateli příjem nejméně na úrovni minimální mzdy na úrovni 

9.200 Kč měsíčně (110.400 Kč ročně). Tento výpočet je upraven podle výrobního 

zaměření a typologie farmy. Pro pana Nováka je výrobní zaměření Chov skotu (resp. 

Zvířata zkrmující objemnou píci), a proto je pro jeho zaměření stanovena minimální 

hodnota na úrovni 240.000 Kč.  
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Pan Novák splňuje minimální i maximální podmínku velikosti produkce. Je určena 

z počtu bahnic dle registru hospodářských zvířat ke dni výpočtu produkce a výměry 

zemědělské půdy dle LPIS ke dni výpočtu. Velikost produkce byla stanovena ve výši 

396.086 Kč (viz příloha C). Výše minimální respektive maximální produkce je také 

podmínkou v průběhu realizace podnikatelského plánu, tj. 4 roky od podpisu Dohody. 

Podmínky dotace jsou rozděleny do několika skupin. Výše uvedené podmínky vymezují 

základní podmínky pro podání žádosti. Další podmínky vyplývají z podnikatelského 

plánu, zvolených preferenčních kritérií, vlastnických vztahů, atd. Jednotlivé podmínky 

jsou mezi sebou propojeny a často podmíněny.  

Hodnota dotace, kterou žadatelé mohou využít, je 45.000 EUR, tedy přibližně 

1.250.000 Kč (dle stanoveného kurzu). Tato částka je poskytnuta při splnění kritérií 

stanovených v Podmínkách. První splátka je vyplacena po podpisu Dohody a tvoří 50 % 

částky dotace. O druhou splátku je nezbytné zažádat do 24 měsíců po podpisu Dohody, 

ta tvoří 45 % celkové částky, avšak nejdříve po uplynutí druhého roku realizace 

podnikatelského plánu. Třetí splátka tvoří pouze 5 % dotace a není o ni nutno žádat, 

bude vyplacena SZIF po ověření provedení podnikatelského plánu. [51] 

Po podpisu Dohody musí žadatel vynaložit celou výši dotace (45.000 EUR) do 24 

měsíců a připravit nezbytné údaje, které budou sloužit pro kontrolu realizace 

podnikatelského plánu nejdéle do 31. 7. každého roku. [51] 

5.2 Podnikatelský plán a uplatnitelné výdaje  

Podnikatelský plán dle Pravidel stanovuje veškeré výdaje a popisuje činnosti 

v následujících 4 letech od podpisu Dohody, které souvisejí se zemědělskou činností. 

Údaje uvedené v podnikatelském plánu je nezbytné dodržet 5 let od první platby a také 

je nezbytné splnit jejich minimální stanovený rozsah. V podnikatelském plánu jsou tedy 

zahrnuty veškeré aktivity a výdaje, ale jen ty, které stanovují Podmínky, mohou být 

předmětem dotace.  

Dle stanovených způsobilých výdajů, které mohou být předmětem dotace, by pan 

Novák mohl v současné situaci uplatnit výdaje z těchto oblastí: 

• zemědělské stavby a technologie; 

• mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu; 
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• nákup zemědělských nemovitostí; 

• nákup hospodářských zvířat; 

• nákup krmiv. [51] 

Podrobněji o vybraných variantách z výše uvedených oblastí viz kapitola 6. Zvolené 

předměty, na které je požadována dotace, nesmějí být využívány pouze k poskytování 

služeb. 

Výdaje v podnikatelském plánu pana Nováka obsahují také výdaje spojené s koupí 

závodu. Tyto výdaje mohou být předmětem dotace, ale pan Novák chce v rámci dotace 

opravit stávající řešení nebo zakoupit nové. Získání podpory je závislé na hodnocení 

projektu (účelnost, potřeba, hospodárnost, atd.)  
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6 Zhodnocení investičních variant  

V této kapitole budou zhodnoceny jednotlivé varianty, aby bylo dosaženo nejvyššího 

přínosu poskytnutých zdrojů v rámci dotace MZZ. Pro výpočet bylo využito softwaru 

Wolfram Mathematica, jehož postup je uveden v příloze F této diplomové práce. 

Zhodnocení investic v zemědělství, především při nákupu strojů stejného typu, pouze 

jiných technických parametrů, je těžko kvantifikovatelný přínos zemědělskému 

podniku. Proto byl využit semikvantitativní model, který je složen ze tří měřítek 

popisujících intenzitu daného faktoru, kdy jejich násobek představuje výsledný 

koeficient, který udává prioritu varianty.  

6.1 Výběr možných investičních variant 

Pro výběr investičních variant z oblastí způsobilých výdajů bylo nejprve nutno rámcově 

zformulovat podnikatelský plán pana Nováka, který bude obsahovat i investice, jež 

budou nezbytné pro udržení stavu hospodářství a pro jeho rozvoj v nadcházejících 

letech. Byly tedy zahrnuty stávající stroje, oprava stáje i nákup nových předmětů za 

účelem koupě nového stroje či rozvoje závodu o zvýšení současného počtu daných 

předmětů. Možné konkrétní varianty dle oblastí zobrazuje následující tabulka č. 6.  
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Tabulka č. 6: Investiční varianty subjektu dle oblastí 

Oblast dotace Předmět 

Zemědělské stavby a technologie 

Rekonstrukce stáje 

Nákup kovového hrazení 

Oplocení 

Mobilní stroje sloužící pro zemědělskou 

prvovýrobu 

 

Obraceč píce 

Diskový žací stroj 

Shrnovač píce 

Ovíječka balíků 

Lis balíků 

Valník 

Luční brány 

Traktor 

Nákup zemědělských nemovitostí 
Nákup nové zemědělské stavby 

Nákup nové zemědělské půdy 

Nákup hospodářských zvířat 
Nákup bahnic 

Nákup plemenného berana 

Nákup krmiv Nákup sena 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016  

V oblasti zemědělských staveb a technologie jsou smysluplnými cíli, které lze zařadit 

do podnikatelského plánu pana Nováka, rekonstrukce současné stáje, nákup kovového 

hrazení do stáje a/nebo oplocení pastevních areálů. V případě stáje se jedná 

o rekonstrukci, kterou povolují Podmínky operace. Rekonstrukce nebo výstavba stáje je 

i preferenčním kritériem (viz kapitola 7.3 Preferenční kritéria), přispěje subjektu 

k získání většího počtu bodů.  
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Do oblasti mobilních strojů, které slouží k zemědělské prvovýrobě, byly zařazeny stroje, 

které pan Novák sice vlastní, ale u některých z nich je velmi aktuální řešení jejich 

technického stavu. Z důvodu udržitelnosti a nenarušeného chodu zemědělských 

činností, které jsou na těchto strojích ve specifických obdobích doslova závislé, je 

nezbytné přikládat této oblasti velkou váhu. Tato skutečnost bude tvořit jedno 

z hodnotících měřítek.  

Nákup zemědělských nemovitostí zahrnuje nákup zemědělských budov a zemědělské 

půdy. Tato oblast je relativně složitou částí na úrovni splnění Podmínek. V případě 

podání Žádosti se žadatel zavazuje ke splnění Podmínek, a pokud nesežene v průběhu 

trvání období dotace nemovitost nebo půdu ke koupi, ke které se zavázal podáním 

Žádosti, nesplní Podmínky. V praxi to znamená, že tento výdaj uplatní v rámci dotace 

žadatelé, kteří mají koupi nemovitosti v jednání již před podáním Žádosti, nebo mají 

jinou jistotu možnosti nákupu.  

Podpora v oblasti nákupu hospodářských zvířat se vztahuje na nákup zvířat základního 

stáda. Pro pana Nováka to znamená nákup bahnic a plemenných beranů. Bahnice 

mohou být dokoupeny například z důvodu zvýšení a/nebo doplnění základního stáda, 

brakování, genetiky nebo jiných důvodů. Pro berany platí podobné podmínky. 

Především jsou to ale důvody genetické a početní.  

V oblasti nákupu krmiv je jediným možným a reálným výdajem pro pana Nováka nákup 

sena.  

6.2 Úroveň potřeby předmětu pro činnost 

V této kapitole bude pomocí číselné škály stanovena úroveň potřeby předmětů dotace 

pro zemědělskou činnost pana Nováka u předmětů dotace, jež byly stanoveny 

v předchozí kapitole. Číselné hodnoty představují velikost dané důležitosti a potřeby pro 

činnost. Jejich hodnota je od 1 do 10, přičemž hodnota 10 představuje maximální 

potřebu. Výše jednotlivých hodnot byla konzultována s panem Novákem. Jednotlivé 

předměty (investiční varianty) jsou uvedeny podle daného pořadí i pro další výpočty 

v tabulce č. 7. Úrovně potřeby předmětů pro činnost jsou uvedeny v obrázku č. 8. 
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Tabulka č. 7: Tabulka i-tých předmětů pro činnost 

Investiční 

varianta - i 

Předmět 

1 Rekonstrukce stáje 

2 Oplocení 

3 Obraceč píce 

4 Diskový žací stroj 

5 Shrnovač píce 

6 Ovíječka balíků 

7 Lis 

8 Přívěs 1 

9 Přívěs 2 

10 Luční brány 

11 Traktor 

12 Nákup zemědělské budovy 

13 Nákup zemědělské půdy 

14 Nákup bahnic 

15 Nákup plemenného berana 

16 Nákup sena 

17 Nákup kovového hrazení 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016  

Pro jednotlivé i-té předměty je graficky znázorněna velikost v následujícím obrázku 

č. 8. 
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Obrázek č. 8: Potřeba předmětu pro i-tou variantu 

  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016  

Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že je pro pana Nováka nejdůležitější pro 

zemědělskou činnost oplocení, traktor, hospodářská zvířata a krmení v podobě sena. Je 

samozřejmé, že se jedná o předměty, jejíž existence je pro činnost absolutně podmíněná. 

Dalšími důležitými předměty jsou klíčové pícninářské stroje a budovy.  Zbylé předměty 

jsou více či méně důležité nebo nahraditelné.  

6.3 Aktuálnost předmětu 

Dalším měřítkem, které se podílí na celkovém hodnocení, je ukazatel aktuálnosti 

předmětu. Smyslem tohoto měřítka je ohodnotit a zakomponovat do výsledného 

rozhodnutí prioritu a úroveň, s jakou je třeba přistupovat k jednotlivým předmětům a jak 

vážná je potřeba řešit daný předmět. U předmětů, které již pan Novák vlastní, byla 

hodnota měřítka stanovena poměrem ceny, kterou by bylo třeba vynaložit na opravu, 

a jeho současné prodejní ceny. Výsledný poměr je pak vynásoben deseti, aby výsledná 

váha měřítka nebyla příliš nadhodnocena nebo podhodnocena v porovnání s měřítkem 

úrovní potřeby předmětu pro činnost. Hodnota měřítka je v rozsahu 0–10, kdy 10 je 

nejvyšší možná dosažitelná hodnota, za předpokladu, kdy majitel jedná racionálně 

a nedopustí situaci, kdy by celková cena oprav překročila cenu prodejní.  

Na základě současného technického stavu předmětu byla určena výše finančních 

prostředků, které by bylo třeba vynaložit, aby byl daný předmět opět v perfektním 



 

72 

 

a spolehlivém stavu. Jednotlivé části předmětů totiž nemusejí být plně funkční, 

popřípadě se oprava dlouho odkládá a předměty stále slouží ke své činnosti, přestože se 

riziko poruchy stále zvyšuje. Konkrétně se jedná o stroje a opravu stáje uvedené 

v tabulce č. 7 v řádcích 1–11. Pro předměty u kterých je počítáno s nákupem nových, 

protože tento předmět pan Novák nevlastní, oprava není možná, nebo by se jednalo 

o zvýšení počtu (tabulka č. 7, řádky 12–17), je aktuálnost určena v souladu s panem 

Novákem. 

Výši měřítka aktuálnosti předmětu pro i-tou variantu zobrazuje následující obrázek č. 9. 

Obrázek č. 9: Aktuálnost předmětu pro i-tou variantu 

  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016  

Uvedený obrázek zobrazuje velikost aktuálnosti předmětu. Mezi investiční varianty, 

které jsou potřeba řešit co nejdříve, lze zařadit rekonstrukci stáje, obraceč píce, diskový 

žací stroj, shrnovač píce a kovové hrazení. Z tohoto lze vyvodit, že některé stroje 

potřebné k zajištění krmiva na zimu nejsou v dobrém technickém stavu a je nezbytné 

tuto situaci brzy řešit. Nákupu půdy, rozšíření nebo obnově základního stáda je 

přiřazena střední úroveň aktuálnosti, situaci některých strojů není potřeba řešit nákupem 

nového stroje. Jejich stav je prozatím dobrý a pro tyto předměty vystačí finančně méně 

náročná oprava udržovací povahy (lis, traktor, ovíječka). Do této skupiny s nízkou 

úrovní aktuálnosti lze také zařadit nákup zemědělské budovy, kterou není třeba nyní 
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řešit, protože k dosavadním a plánovaným budoucím účelům prozatím postačí budova 

současná. Dále pak nákup sena, jehož množství by mělo být dostačující a postačí vlastní 

produkce. 

6.4 Efekt z nákupu nového předmětu 

Posledním měřítkem, které se podílí na výsledném koeficientu, je měřítko efektu 

z nákupu nového předmětu. Začleněním tohoto měřítka je dosaženo ovlivnění 

výsledného koeficientu daného předmětu o hodnotu, která je stanovena zpravidla na 

základě technických parametrů, které se přímo promítnou do účelovosti předmětu. Jeho 

hodnota je dána poměrem adekvátní technické hodnotě nového předmětu a stávajícího 

(příklad: současný diskový žací stroj má pracovní záběr 290 cm, nový by měl 305 cm). 

V případě, kdy se jedná o změnu technických parametrů, ale účelnost buď nelze 

kvantifikovat, nebo technický parametr není pro pana Nováka přínosem, je roven jedné.   

U zemědělských strojů byla provedena komparace technických parametrů, které jsou 

pro pana Nováka stěžejní, na strojích, které v současné době vlastní a které považuje za 

adekvátní k finančním možnostem, rozloze obhospodařované půdy, atd. Velikost efektu 

z nákupu nového předmětu pro jednotlivé investiční varianty zobrazuje obrázek č. 10.   

Obrázek č. 10: Efekt z nákupu nového předmětu pro i-té varianty 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování, 2016  
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Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší hodnoty dosahuje kovové hrazení, 

které má koeficient 2. Nákup kovového hrazení by zkrátilo čas potřebný při manipulaci 

s ovcemi (očkování, evidence ovcí, aplikace ušních známek, atd.) na polovinu. Další 

v pořadí jsou luční brány, které by měly o 2,3 metru širší záběr než dosavadní 

a následuje větší z návěsů, který by měl o 25 % větší ložnou plochu.  

6.5 Výsledný koeficient  

Výsledný koeficient je vyjádřen násobkem měřítek úrovně potřeby předmětu pro 

činnost, aktuálností předmětu a efektu z nákupu nového předmětu. Jeho výše je 

rozhodující pro sestavení pořadí investičních variant a jejich hodnoty pro jednotlivé 

investiční varianty jsou uvedeny v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8: Pořadí investičních variant řazených dle výše výsledného koeficientu 
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1 Rekonstrukce stáje 8 8,57 1,1 75,4 

3 Obraceč píce 8 8 1,11 71,1 

4 Diskový žací stroj 8 7,14 1,05 60,1 

17 Nákup kovového hrazení 5 6 2 60 

5 Shrnovač píce 8 5,56 1,1 49,1 

15 Nákup plemenného berana 10 4 1 40 

13 Nákup zemědělské půdy 7 5 1,02 35,8 

14 Nákup bahnic 10 2 1,01 20,2 

2 Oplocení 10 1 1 10 

16 Nákup sena 10 1 1 10 

12 Nákup zemědělské budovy 8 1 1,1 8,8 

11 Traktor 10 0,8 1 8 

9 Valník 2 3 1,67 1,25 6,3 

10 Luční brány 4 1 1,38 5,5 

8 Valník 1 3 1,25 1,1 4,1 

6 Balička 5 0,25 1 1,3 

7 Lis 6 0,16 1 1 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 

Z výše uvedené tabulky vyplývají konkrétní hodnoty výpočtů a stanovených měřítek, 

které jsou nezbytné ke stanovení výsledného koeficientu jednotlivých investičních 

variant, jež jsou seřazeny podle velikosti výsledného koeficientu od nejvyšší po 

nejnižší.  
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7 Aplikace vybraných investičních variant 

Investiční varianty, kterým byla v předchozí kapitole určena výše výsledného 

koeficientu, lze nyní uplatnit v rámci dotace.  

7.1 Stanovení zakázek pro účely žádosti o dotaci 

Podstatným, avšak paradoxně zatím nezávazným ukazatelem je v této situaci stanovení 

ceny jednotlivých investičních variant. Stanovení ceny pro tyto účely je pouze 

orientační, jelikož realizace investiční varianty s výslednou cenou je nezbytné stanovit 

zadávacím řízením (podrobněji viz kapitola 7.2 Veřejná zakázka), pro jehož potřeby se 

uvádějí ceny bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Totéž platí i pro vyplnění 

údajů do Žádosti, pokud je žadatel plátce ve vztahu k aktivitám projektu. Pokud není, 

musí tuto skutečnost označit a DPH je vyznačeno automaticky. 

Stanoveným investičním variantám je nyní nutno přidělit orientační cenové ohodnocení 

k posouzení finanční náročnosti jednotlivých investičních variant. K těmto účelům byla 

zpracována cenová nabídka pro pana Nováka, která je uvedena v příloze E této 

diplomové práce. Ostatní ceny jsou stanoveny po domluvě s panem Novákem. 

Následující obrázek č. 11 zobrazuje parciální sumy cenového ohodnocení pro varianty, 

řazené podle velikosti výsledného koeficientu, kterým lze znázornit, kolik investičních 

variant může pan Novák uplatnit v rámci dotace. Konstantní přímka zobrazuje hranici 

maximální výše dotace, která činí přibližně 1.250.000 Kč. 



 

77 

 

Obrázek č. 11: Parciální sumy cen investičních variant řazených dle výsledného koeficientu (tis. 
Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 

Z obrázku je patrné, že finance na dotaci lze využít na první 4 investiční varianty 

(rekonstrukce stáje, obraceč píce, diskový žací stroj, nákup kovového hrazení). 

K pokrytí páté varianty (shrnovač píce) nezbude dostatek finančních prostředků 

k úplnému uplatnění v Žádosti o dotaci. Podrobněji viz tabulka č. 9.  

Tabulka č. 9: Ceny vybraných investičních variant (v Kč) 

In
ve

st
ič

ní
 

va
ria

nt
a 

– 

i Předmět Cena Cena kumulovaná 

1 Rekonstrukce stáje 530.000 530.000 

3 Obraceč píce 235.000 765.000 

4 Diskový žací stroj 180.000 945.000 

17 Nákup kovového hrazení 157.630 1102.630 

5 Shrnovač píce 415.000 1.517.630 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, dle interních dokumentů a cenových nabídek (viz příloha E) 
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Z tabulky a obrázku je zřejmé, že v rámci dotace nezbude dostatečný prostor pro 

realizaci 5. investiční varianty. Panu Novákovi bylo doporučeno zařadit i tuto investiční 

variantu do Žádosti o dotaci. Částka 267.630 Kč, která je přes rozpočet dotace, může 

být uvedena v kolonce „výdaje, na které není požadována dotace“. Tím bude dosaženo 

úplného využití poskytnutých finanční prostředků, pokud dojde k podpisu Dohody, 

avšak pan Novák bude muset doplatit částku, na kterou není požadována dotace, 

z vlastních zdrojů. Shrnovač pana Nováka není v dobrém stavu a pan Novák by situaci 

se shrnovačem pícnin musel řešit v blízké době. 

Do Žádosti se i pro účely zadávacího řízení stanoví maximální částka výdajů, na které 

může být poskytnuta dotace. Ta je stanovena dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, jako součet jednotlivých položek částí veřejné zakázky. Žadatel si 

tímto stanoví hranici výdajů, které mu budou nebo mohou být poskytnuty na danou část. 

V případě pana Nováka budou zvoleny tři zakázky: stavební práce (rekonstrukce stáje), 

dodávka – nákup technologie (kovové hrazení) a dodávka – nákup strojů (obraceč 

pícnin, diskový žací stroj a shrnovač píce). 

Zakázka č. 1 je tvořena částkou 530.000 Kč a lze ji uplatnit v plné výši mezi dotované 

výdaje. V případě rekonstrukce stáje bude nutno doložit výpis z katastru nemovitostí při 

Žádosti o platbu pro potvrzení aktuálního stavu a právního vztahu parcely dotčené 

stavbou při podpisu Dohody a při Žádosti o platbu. K podání Žádosti o platbu je také 

povinností doložit půdorys rekonstruované stavby a katastrální mapu. Způsob zadání 

zakázky č. 1 do Žádosti o dotaci z PRV je zobrazen v obrázku č. 12.  

Obrázek č. 12: Ukázka zakázky č. 1 ze žádosti o dotaci PRV (Kč) 

 

Zdroj: Žádost o dotaci z PRV, 2016 
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Zakázka č. 2 je vyhrazena dodávce technologie kovového hrazení v hodnotě 

157.630 Kč. Tato zakázka bude také v plné výši uplatněna mezi dotované výdaje. Po 

nákupu technologie je povinností dokládat půdorys dispozice technologie, katastrální 

mapu, kde je technologie umístěna, doklad o předání technologie potvrzený příjemcem 

dotace i dodavatelem. Konkrétní forma druhé zakázky je uvedena v obrázku č. 13.  

Obrázek č. 13: Ukázka zakázky č. 2 ze žádosti o dotaci PRV (Kč) 

 

Zdroj: Žádost o dotaci z PRV, 2016 

Poslední zakázkou je dodávka strojů pro zemědělskou prvovýrobu. V případě možnosti 

uplatnění výdajů na stroje je stanovena podmínka omezující celkovou výši finančních 

prostředků alokovaných na stroje. Tato částka je stanovena hranicí 45 % z celkové 

částky dotace (562.500 Kč). Částka na dodávku strojů pro pana Nováka činí 562.370 

Kč. Přílohami, které bude třeba předložit, jsou: doklady o předání strojů potvrzené 

příjemcem dotace a dodavatelem, technické osvědčení a fotodokumentace pořízené 

v místě realizace podnikatelského plánu. Zadání zakázky č. 3 je uvedeno v obrázku 

č. 14.  



 

80 

 

Obrázek č. 14: Ukázka zakázky č. 3 ze žádosti o dotaci PRV (Kč) 

 

Zdroj: Žádost o dotaci z PRV, 2016 

Jako celkové shrnutí je uveden také obrázek č. 15, který shrnuje uplatněné výdaje 

podnikatelského plánu a využití finančních prostředků z veřejných zdrojů.  

Obrázek č. 15: Shrnutí veřejných zakázek a využití veřejných zdrojů na realizaci (Kč) 

 

Zdroj: Žádost o dotaci z PRV, 2016 

7.2 Veřejná zakázka 

Zadávací řízení je upraveno zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „ZoVZ“). Fáze zpracování zadávacích řízení nastává v případě, kdy žadateli byla 

Žádost se všemi doloženými přílohami překontrolována a výsledný počet preferenčních 

kritérií zajistil pořadí účastníka mezi „doporučenými žadateli“. V této situaci žadatel 

vypíše zadávací řízení dle platných pravidel veřejné zakázky a po správném průběhu 

bude vyzván k podpisu Dohody a vyplacení první splátky. Ačkoliv hodnoty zakázek 

uvedené v této dotaci nepřesahují zákonem stanovené limity, je přesto povinností 
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zadavatele postupovat dle zákona, protože mu budou poskytnuty veřejné finanční 

prostředky. Konkrétně se jedná o § 27, který specifikuje velikost této veřejné zakázky 

jako veřejnou zakázku malého rozsahu, dále § 31, který stanovuje, že zadavatel 

nemusí v zadávacím řízení podat zakázku malého rozsahu, avšak je povinen dodržet 

§ 6, který uvádí zákonné zásady veřejných zakázek. [69] 

Podmínky pro účely dotace dále stanovuje „Příručka pro zadávání veřejných zakázek 

Programu rozvoje venkova 2014–2020“, ve které je stanoveno, že v případě zakázek 

malého rozsahu je výběrové řízení provedeno formou uzavřené výzvy. V ní zadavatel 

vyzve alespoň 3 dodavatele, kteří jsou dle jeho informací způsobilí k poskytnutí plnění 

výběrového řízení. Při vyplňování informací do žádosti je zvolena možnost „výběrové 

řízení mimo režim zákona a veřejných zakázkách“. [70] 

7.3 Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria tvoří důležitý prvek k získání dotace. Každé preferenční kritérium 

(dále jen „PK“) je ohodnoceno určitým počtem bodů, někdy také pro dané PK 

odstupňované. V Podmínkách je stanovena nejnižší hodnota bodů za preferenční 

kritéria, které musí žadatel splnit (30 bodů). Výše dosažených bodů je určena součtem 

pro jednotlivá PK. Splnění PK s sebou přináší také splnění specifických podmínek. 

V této kapitole budou rozpracována PK pana Nováka a uvedeny specifické podmínky, 

které se k nim vztahují. [71] 

PK jsou předmětem Žádosti na straně E a kompletní seznam PK z Podmínek je uveden 

v příloze D této diplomové práce. [51] 

PK 1 – Adresa žadatele je ve stejném nebo sousedícím katastrálním území v porovnání 

s místem realizace podnikatelského plánu. Minimální dobou trvání této podmínky, je 

doba realizace podnikatelského plánu (4 roky od podepsání Dohody). Potvrzením je 

prostá kontrola údajů v občanském průkazu. 

10 bodů 

PK 2 -  Žadatel je v přechodném období, nebo již registrován jako ekologický 

zemědělec, a neprovozuje tak zemědělskou výrobu konvenčním způsobem. To splňuje 

od data podání Žádosti do uplynutí 4 let po podpisu Dohody. Potvrzením této 
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skutečnosti je doložení Rozhodnutí o registraci osoby podnikající v ekologickém 

zemědělství.   

5 bodů 

PK 3 – Žadatel zařadil do svého podnikatelského plánu rekonstrukci stavby. Pan 

Novák splňuje nejvíce ohodnocený stupeň tohoto PK. Hodnota rekonstrukce převyšuje 

500.000 Kč a zároveň nedojde k odnětí stavby ze zemědělského půdního fondu. 

Kontrolován bude stav v evidenci způsobu ochrany zemědělského půdního fondu 

pozemku dotčeného stavbou. Rekonstrukcí stavby nedojde k odnětí ze zemědělského 

půdního fondu a hodnota rekonstrukce je stanovena na 530.000 Kč. 

15 bodů 

PK 4 – Toto preferenční kriterium pan Novák nesplňuje. Jedná se o splnění podmínky, 

kdy v rámci podnikatelského plánu je i zpracování vlastní produkce, jež probíhá ve 

specializovaném provozu. 

0 bodů 

PK 5 – Bodové ohodnocení tohoto preferenčního kritéria zvýhodňuje oblasti 

hospodářsky problémové stanovené usnesením vlády ČR č. 344 (Strategie regionálního 

rozvoje ČR 2014–2020). Pan Novák neobhospodařuje zemědělskou půdu ve 

stanovených hospodářsky problémových oblastech. 

0 bodů  

PK 6 – Vztahuje se na výdaje nad rámec dotací poskytnutých finančních prostředků. 

Pan Novák zde opět dosahuje nejvyššího počtu dosaženého bodového ohodnocení, 

jelikož jsou součástí podnikatelského plánu také výdaje spojené s převodem závodu 

i zbylá částka shrnovače pícnin, na kterou nebyla poskytnuta dotace. Pro splnění tohoto 

preferenčního kritéria musí být do 24 měsíců od podpisu Dohody doloženy dokumenty 

potvrzující danou skutečnost (smlouva o převodu závodu, faktura). 

15 bodů 

PK 7 – Je zaměřen na bodové ohodnocení za převzetí zemědělských zvířat panem 

Novákem od svého otce v rámci převodu závodu v období 24 měsíců do podání Žádosti 

(nejméně 25 % evidovaných zvířat). Datum převodu je pro tuto skutečnost podstatným 
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kontrolovaným bodem. Dalším je věk osoby, která převádí zemědělský závod a je 

zemědělským podnikatelem (pouze fyzická osoba) na začínajícího zemědělce. Pro 

získání bodového ohodnocení je věk osoby, která převádí, stanoven na nejméně 55 let. 

Kontrolovány budou také převody hospodářských zvířat v registru zvířat.  

5 bodů 

PK 8 – Uděluje bodové ohodnocení žadatelům obhospodařující 75 % půdy v méně 

příznivých oblastech dle nařízení vlády č. 72/2015. Do výpočtu lze dle podmínek 

zahrnout  TTP vedenou v LPIS ke dni podání Žádosti. Tuto skutečnost pan Novák 

splňuje, viz platby LFA.  

10 bodů 

PK 9 – V celkovém hodnocení zvýhodňuje žadatele, kteří mají podnikatelský plán 

zaměřený na vybrané pěstování plodin. Dále se toto preferenční kritérium může týkat 

i živočišné výroby využívající kulturu TTP, ale produkce z TTP musí sloužit pouze pro 

vlastní živočišnou produkci. Z rostlinné produkce pana Nováka nesmějí plynout žádné 

tržby.   

15 bodů 

PK 10 – Poskytuje bodové ohodnocení za významné rozšíření zemědělského podniku 

ve formě 25% růstu celkové výměry a/nebo počtu VDJ. Pan Novák se proto rozhodl 

využít bodů za preferenční kritérium a plánuje zvýšit počet základního stáda z 19,8 VDJ 

na 24,75, což znamená navýšit základní stádo o 33 bahnic. Kontrolován bude stav 

registru zvířat ke dni podání Žádosti a ke dni předložení Žádosti o platbu. 

5 bodů 

Celkem si pan Novák může zažádat o 80 bodů za splněná PK. Splnění podmínek pro 

uplatnění nároků na body za jednotlivá PK bude kontrolováno SZIF při administraci 

žádosti. Je velmi pravděpodobné, že pan Novák bude s tímto počtem bodů, po splnění 

všech podmínek, vyzván k podpisu Dohody o poskytnutí dotace i v případě velkého 

počtu žadatelů.  
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8 Forma podnikání zvoleného subjektu 

Vybrat si mezi podnikáním ve formě právnické anebo fyzické osoby je otázkou, kterou 

si při rozhodování před začátkem podnikání položí snad každý. Jak je ale složitý 

přechod pro podnikající fyzikou osobu, pro kterou by mohlo být výhodnější podnikat 

jako korporace?  Touto otázkou by se měl zabývat i pan Novák. Podle majetkové 

charakteristiky, velikosti podniku a jeho závazků, přiblížených v předchozích 

kapitolách, připadá pro pana Nováka v úvahu především společnost s ručením 

omezeným. 

8.1 Komparace s.r.o. a podnikající fyzické osoby 

Následující kapitoly shrnou základní rozdíly mezi současnou formou podnikání pana 

Nováka a možnou změnou na společnost s ručením omezeným. Obchodními partnery je 

forma s.r.o. vnímána jako důvěryhodnější. Při opakovaném obchodním styku se může 

forma spolupráce blížit švarcsystému. S.r.o. vystupuje na trhu s názvem firmy, tím je 

budována značka a v případě ukončení činnosti, lze firmu prodat. V případě podnikající 

fyzické osoby (dále jen „podnikající FO“) pod svým jménem jsou hodnoty povědomí 

zákazníků nepřenositelné. Výhodou podnikající FO jsou nižší administrativní nároky, 

které jsou znatelné již při zakládání podnikání. Základní rozdíly shrnuje tabulka č. 10. 

[71] 
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Tabulka č. 10: Srovnání podnikající FO a s.r.o. 

Podnikající FO s.r.o. 

Image pro obchodní partnery Působí důvěryhodněji 

S ukončením činnosti FO je ukončeno také 

podnikání 

Může existovat dál s vybudovaným jménem 

Vystupuje pod svým jménem Název firmy – propagace 

Podniky nechtějí s FO dlouhodobou 

spolupráci – švarcsystém 

Lepší přístup k dotacím  

Nemůže budovat hodnotu podniku Buduje hodnotu podniku v čase 

Nižší administrativa Náročnější administrativa 

Rychlé založení Založení cca 7–30 dnů 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, dle [71] 

8.1.1 Ručení 

Výrazný rozdíl mezi současným řešením právní formy pana Nováka a s.r.o., je v ručení 

za závazky. V případě pana Nováka není sice podnikatelské riziko příliš vysoké, avšak 

vyhnul by se ručení svým majetkem, protože v případě s.r.o. je ručení pouze do výše 

nesplaceného vkladu (základního kapitálu). Další nespornou výhodou společnosti je 

možnost vstupu nového společníka, který se bude podílet na základním kapitálu 

společnosti, zatímco podnikající FO je vždy podnikání pouze jedné osoby. Rozdíly 

v ručení shrnuje tabulka č. 11.  

Tabulka č. 11: Rozdíly v ručení podnikající FO a s.r.o. 

Podnikající FO s.r.o. 

Podnikající FO ručí celým svým majetkem   

 

Společníci ručí za závazky společnosti jen do 

výše nesplaceného ZK 

Vždy jen jedna osoba Lze přidat společníky 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, dle [71] 
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8.1.2 Účetnictví  

V současné situaci je pan Novák podnikající FO a není tedy podle ZoÚ účetní 

jednotkou. Povinnost vést účetnictví by vznikla při překročení stanoveného limitu 

velikosti obratu za předcházející kalendářní rok (25 mil. Kč), dobrovolné přihlášení 

k vedení účetnictví nebo by se stal podnikatelem zapsaným do obchodního rejstříku. Při 

založení s.r.o. by byl pan Novák povinen vést účetnictví ode dne zápisu do obchodního 

rejstříku. [14] 

8.1.3 Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení a veřejné 

zdravotní pojištění 

Další významné rozdíly je nutno zmínit i v oblasti daní a pojistného na sociální 

zabezpečení (dále jen „SP“) a veřejné zdravotní pojištění (dále jen „ZP“). Podnikající 

FO odvádí na SP 29,2 % z poloviny zisku předchozího roku (minimálním ročním 

vyměřovacím základem pro rok 2016 je 81.024 Kč) a na ZP 13,5 % z poloviny 

dosaženého zisku v předchozím roce (minimálním ročním vyměřovacím základem pro 

rok 2016 je 162.032 Kč). Daň z příjmu je ve výši 15 % ze základu daně. 

Ohledně zdanění příjmů a platby na SP a ZP v s.r.o. může nastat mnoho situací. Nejprve 

je třeba zdůraznit, že pan Novák je současně společníkem, jednatelem a může být 

i „svým“ zaměstnancem. Ovšem role zaměstnance musí být smluvně řešena na některou 

z vedlejších činností, která nesouvisí s obchodním jednáním společnosti. Odměna za 

činnost zaměstnance převyšující 2.500 Kč (zaměstnání malého rozsahu) měsíčně je 

zdaněna stejným způsobem a podléhá stejné výši odvodů na SP a ZP jako mzda. SP 

a ZP zaplacené za zaměstnance je daňově uznatelným (nákladem) výdajem. Z pozice 

společníka bude získávat podíl na zisku, který bude zdaněn 19% sazbou daně z příjmů 

právnické osoby a ještě 15% srážkovou daní.  Celkové zdanění zisku bude 31,15 %. 

Pozici jednatele a jeho odměnu lze sjednat smlouvou o výkonu funkce. V tomto 

případě by bylo zdanění a odvody na SP a ZP stejné jako v případě zaměstnance. Pokud 

odměna jednatele nebude stanovena smluvně, má se za to, že tuto činnost vykonává bez 

nároku na odměnu. [71], [72], [73], [15], [74] 

Pro konkrétní znázornění rozdílu této problematiky je uvedena tabulka č. 12, která 

zobrazuje porovnání zatížení daně z příjmu a plateb na SP a ZP. Jako příklad byla 
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zaměstnanci s.r.o. stanovena mzda na úrovni průměrné mzdy (27.297 Kč) k 5. 9. 2016 

dle ČSÚ a výsledek hospodaření (dále jen „VH“) 1.000.000 Kč. [75] 

Tabulka č. 12: Rozdíly ve zdanění příjmu a platbách SP a ZP (v Kč) 
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VH / roční 

hrubá mzda  
1.000.000 

 
327.564 

 
1.000.000 

 

Daň z příjmu 150.000 15 49.135 15 15.990 31,15 

SP 146.000 29,2 21.292 6,5 81.891 25 

ZP 67.500 1,35 14.740 4,5 29.481 9 

Odvedeno 363.500 
 

85.167 
 

127.362 
 

Zbude 636.500 787.471 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 

Z výše uvedeného vyplývá výhoda pro s.r.o. V případě stejného VH dosáhne 

podnikající FO čistého zisku po platbách na SP a ZP 636.500 Kč. Pro s.r.o. jsou 

nevýhodou dvojité odvody na SP a ZP. Tyto platby si zaměstnavatel ovšem může 

uplatnit ve výdajích a tím si snížit daňový základ. Daňovým základem, ze kterého je 

počítána výše daně s.r.o. (počítáno včetně srážkové daně), je pro tyto účely po 

zaokrouhlení 545.074 Kč. [76] 

 Je však nutné podotknout, že v případě podnikající FO jsou nižší možnosti 

v poskytovaných dávkách z veřejných rozpočtů (nemocenská, ošetřovné, podpora 

v nezaměstnanosti, atd.) a pro s.r.o. nejsou započítány například zaměstnanecké 

benefity (rekreace, kulturní a/nebo sportovní akce, atd.), které lze čerpat. Rozdíly 

v platbách na SP a ZP a ve zdanění příjmu zobrazuje následující tabulka č. 13. [71], [77] 
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Tabulka č. 13: Rozdíly podnikající FO a s.r.o. v dani z příjmu a platbách na SP a ZP 

Podnikající FO s.r.o. 

SP a ZP nelze odečíst z daní SP a ZP za zaměstnance je daňově 

uznatelným (nákladem) výdajem 

Vyměřovací základ pro SP a ZP je polovina 

ze zisku 

 

DzP 15 %  DzP 19 % - srážková daň 15 % z 

rozděleného zisku 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, dle [71] 

8.2 Náklady se založením s.r.o. 

V této kapitole budou naznačeny výdaje spojené se založením společnosti. Jelikož by 

pan Novák byl v s.r.o. jediným společníkem a společnost by tak alespoň v počátku 

stačilo vymezit v co nejmenším rozsahu, je nutno uvést, že od 7. 6. 2016 je účinná 

novela zákona 549/1991 Sb. České národní rady o soudních poplatcích, která byla 

zpracována na základě požadavku EU, jež stanovila založení „podniku“ do 100 EUR. 

Podmínkami je vložení pouze peněžitého vkladu, zakladatelská listina (zakládací listina 

v případě jednoho společníka, jinak společenská smlouva) má pouze zákonem 

stanovené náležitosti. Pro zjednodušení se začíná používat pojmu „jednoduchá s.r.o.“. 

Proto budou v kalkulaci, která je uvedena v tabulce č. 14, dvě varianty. Jednou je 

společnost v základním rozsahu (pro současné potřeby pana Nováka dostačující) 

a druhou možností je výše zmíněná jednoduchá s.r.o. [78], [79] 
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Tabulka č. 14: Náklady na s.r.o. u notáře (ceny uvedeny v Kč bez DPH) 

 s.r.o. Jednoduchá s.r.o. 

Notářský zápis o 

zakladatelském právním 

jednání 

Od 4.000 2000 

Stejnopis (nebo opis) 

zakladatelské listiny 
500-2.500 (100 Kč za stranu) 200 

Výpis z rejstříku trestů 100 100 

Výpis z katastru nemovitostí 100 100 

Ohlášení živnosti 1.000 1.000 

Poplatek notáři za vydání 

„osvědčení o splnění 

podmínek pro zápis firmy do 

veřejného rejstříku“ 

1.000 1.000 

Soudní poplatek za zápis 

notářem + odměna notáři 
2.700+300 300 

Celkem nejméně: 9.700 4.700 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, dle [79], [80], [81], [82] 

V případě zápisu soudem je platba zvýšena o 3.000 Kč. (poplatek rejstříkovému soudu 

6.000 Kč.). Nejen levnější, ale také rychlejší je proto zvolit přímý zápis notářem. 

V případě soudu se může doba výrazně prodloužit. [83] 

8.3 Další možnosti založení společnosti s ručením omezeným 

V případě, kdy se zakladatel nechce, nebo z časových důvodů nemůže zabývat 

založením s.r.o., existují na trhu možnosti alternativního přístupu. První z nich je 

přenechání založení s.r.o. jinému subjektu, který nabízí tuto službu. Zákazník si může 

stanovit mnoho parametrů či využít doplňkové služby ke s.r.o. Proto je tato metoda je 

nazývána „společnost na klíč“. Druhým způsobem je využití již vzniklé společnosti. 

Tato metoda je označována jako „ready made“.  
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Společnost na klíč využívají většinou subjekty, které nemohou nebo nechtějí 

akceptovat administrativní, legislativní nebo časovou náročnost s vlastním založením 

společnosti. Proto mohou využít služeb specializované firmy, která připraví a zajistí vše 

potřebné dle přání zákazníka. Pro zákazníka to tedy znamená pouze stanovení 

požadavků, podpis potřebných dokumentů, složení výše základního kapitálu a platbu za 

službu. Vznik společnosti touto cestou trvá přibližně 10 dní. Zákazník poté získá 

živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci vzniklého 

subjektu u finanční správy. Mezi doplňkovými službami je velmi často nabízeno vedení 

účetnictví a poskytnutí virtuálního sídla (obchodní adresa, přeposílání korespondence). 

Od různé úrovně nároků zákazníka a volby doplňkových služeb se odvíjí i cena. Ta se 

pohybuje mezi 10.000 až 20.000 Kč. Někdy se ceny za společnost na klíč pohybují až 

pod částkou, která byla stanovena v tabulce č. 14. Jelikož jsou v tabulce uvedeny 

zákonné sazby a modelová situace pro pana Nováka předpokládá minimální náročnost 

zakládané s.r.o., je otázkou, jak reálné je dosáhnout propagované hodnoty a zda je 

taková nabídka věrohodná. [84], [85] 

Druhou možností je koupě ready made společnosti. Podstatou je koupě společnosti, 

která již vznikla. Zákazník si kupuje společnost, která je již zapsána v obchodním 

rejstříku, má splacený základní kapitál a nemá žádnou ekonomickou historii. Zákazník 

obdrží smlouvu na převod podílu společnosti, rozhodnutí o jmenování nového jednatele 

a výpis z živnostenského rejstříku s vyřízenou nebo vyřízenými volnými živnostmi. 

I v tomto případě jsou nabízeny nadstandardní služby, aby ready made společnost 

vyhovovala co nejvíce zákazníkovi, které jsou samozřejmě za příplatek. Výhodou této 

možnosti je bezesporu úspora času a administrativních nároků u zákazníků, kteří mohou 

teoreticky začít jednat jménem nové společnosti do 24 hodin. [86] 

8.4 Datová schránka 

Datová schránka je automaticky zřízena právnické osobě, která se zapíše do obchodního 

rejstříku. Společnost s ručením omezeným patří mezi subjekty, kteří mají povinnost mít 

datovou schránku. Je jim proto zřízena automaticky, bez podání přihlášky nebo žádosti. 

Slouží k doručování písemností v elektronické podobě mezi orgány veřejné moci 

a subjektem.  
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Přístup k přihlášení do datové schránky mají pouze oprávněné osoby ve společnosti. 

V případě s.r.o. se jedná o statutární orgán, popřípadě osoby pověřené. Odeslaný 

dokument se považuje za doručený v okamžiku přihlášení uživatele do datové schránky, 

které probíhá pomocí aplikace informačního systému datových schránek (ISDS). [87] 

Existují tři druhy pro přihlášení:  

• přihlášení pomocí certifikátu, 

• přihlášení pomocí kódu (SMS kód nebo OTP), 

• nebo pouze s využitím jména a hesla. [88] 

Provozovatelem je Česká pošta, s. p., a správu zajišťuje Ministerstvo vnitra České 

republiky. Doručené dokumenty jsou ponechány v datové schránce po dobu 90 dní od 

doručení (přihlášení do systému). Poté budou automaticky smazány. Pro archivaci 

mohou uživatelé využít datového trezoru (placená služba), popřípadě si dokument uložit 

na vlastní datové úložiště (je zachován elektronický podpis i časové razítko a dokument 

neztrácí na věrohodnosti), nebo jej nechat převést do listinné podoby a úředně ověřit. 

[89] 

Pan Novák prozatím nevyužívá služeb datové schránky, i když by si ji mohl zřídit. 

Registrace pro fyzické osoby je nepovinná.  

8.5 Transformace podnikající fyzické osoby na s.r.o.   

Při přechodu z podnikající FO na s.r.o. je třeba zařídit mnoho administrativních 

záležitostí a postupovat v souladu s úředními a legislativními požadavky. Pro přechod je 

nejvhodnější zvolit přelom roku, avšak fakticky je možné převést své podnikatelské 

aktivity kdykoliv v průběhu roku.  Pan Novák se stejně nevyhne souběhu obou forem 

podnikání. Založení s.r.o. notářem by mělo být jednodušší, rychlejší a levnější 

možností. [90] 

Prvním krokem je shromáždění potřebných údajů, které budou nezbytné k založení 

společnosti. Dále následuje vložení základního kapitálu na bankovní účet v bance, která 

následně vydá potvrzení o složení základního kapitálu. V případě nepeněžního vkladu je 

nutno zvolit soudního znalce. Soudní znalec ocení nepeněžní vklad, který má být vložen 

a vystaví jeho soupis obsahující popis a částky. Dále je potřeba doložit živnostenské 

oprávnění (v případě pana Nováka Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského 
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podnikatele), výpis z katastru nemovitostí s místem, které bude nahlášeno jako sídlo 

firmy, popřípadě prohlášení majitele tohoto pozemku, že souhlasí s místem podnikání, 

a také výpis z rejstříku trestů. [91], [4] 

Notář sepíše zakladatelskou listinu, ověří správnost a platnost doložených dokumentů. 

Pokud neshledá žádné nedostatky, může provést přímý zápis do obchodního rejstříku.  

Po zapsání společnosti do obchodního rejstříku je odblokován účet v bance, společnost 

se tímto dnem stává účetní jednotkou, je ji zřízena datová schránka a bude ji přiděleno 

IČ. Do 30 dnů musí proběhnout registrace u správce daně, tj. finančního úřadu. 

Společnost pana Nováka bude nutno registrovat k dani z příjmů právnických osob, 

k dani silniční a také se společnost stane také dobrovolným plátcem DPH. [92]  

V případě, že se pan Novák stane zaměstnancem společnosti, bude se muset také 

registrovat u Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“). Společnost se 

musí přihlásit do registru zaměstnavatelů do 8 kalendářních dní po uzavření pracovní 

smlouvy. Tato lhůta je také závazná pro registraci zaměstnance na OSSZ a v příslušené 

zdravotní pojišťovně, které společnost dokládá přehled o platbách pojistného mezi 

1. a 20. dnem následujícího měsíce. [93] 
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9 Závěr 

Hlavními cíli této diplomové práce byla analýza dotačního financování zemědělského 

podniku, posouzení vhodnosti použité právní formy podnikání na základě komparace se 

společností s ručením omezeným a zpracování investičních variant pro účely dotačního 

titulu Zahájení činnosti mladých zemědělců s následnou aplikací zjištěných poznatků 

v návaznosti na stanovené podmínky. 

Pro tyto účely bylo nejprve nutno stanovit teoretické poznatky založení a vzniku 

společnosti s ručením omezeným a vymezit základní parametry jednotlivých dotací. 

Zvolenému subjektu byly zpracovány neprojektové dotační tituly formou Jednotné 

žádosti pro rok 2016, které byly zpracovány v souladu s platnými prováděcími právními 

předpisy stanovenými Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním 

fondem. Pro jednotlivé dotační tituly z oblastí přímých dotací, národních dotací a dotací 

poskytnutých z Programu rozvoje venkova byly vymezeny podmínky pro získání 

dotačního financování a splnění stanovených kritérií.  

Z oblasti projektového dotačního financování byl podrobně zpracován dotační titul 

Zahájení činnosti mladých začínajících zemědělců. Po sestavení podnikatelského plánu 

byla pro účely dotace provedena kvantifikace jednotlivých uplatnitelných a relevantních 

investičních variant pomocí semikvantitativního šetření, ke kterému byl využit software 

Wolfram Mathematica. Následovala aplikace zvolených investičních variant, 

zpracování do Žádosti o dotaci z PRV a stanovení základních kritérií pro zadání 

výběrových řízení formou uzavřené výzvy. Bodové ohodnocení za splněná preferenční 

kritéria je 80 bodů ze 100 možných, což by pro zvolený subjekt při dodržení zbylých 

podmínek mělo znamenat dosažení podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Pro 

začínajícího zemědělského podnikatele je důležitým aspektem k zajištění potřebných 

finančních prostředků k realizaci jeho podnikatelského plánu.  

V této diplomové práci je dále zpracována komparace podnikání fyzické osoby 

a společnosti s ručením omezeným. Na základě získaných informací byla zvolenému 

subjektu doporučena změna právní formy podnikání na společnost s ručením omezeným 

a zpracován postup k této transformaci společně s určením výše výdajů, které vzniknou 

touto změnou.  
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Aj.   A jiné 
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Atd.  A tak dále 
DPH Daň z přidané hodnoty 
EUR Euro 
EZ  Ekologické zemědělství 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
ha  Hektar 
ISDS Informační systém datových schránek 
Kč  Korun českých 
LFA Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 
MZ  Mladý zemědělec 
MZZ Zahájení činnosti mladých zemědělců 
OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení 
OZ  Občanský zákoník 
PRV Program rozvoje venkova 
S.r.o. Společnost s ručením omezeným 
SAPS Jednotná platba na plochu 
SPS  Platba na farmu 
SZIF Státní zemědělský intervenční fond 
Tj.  To jest 
TTP Trvalý travní porost 
VCS Dobrovolné podpory vázané na produkci 
VDJ Velká dobytčí jednotka 
VH  Výsledek hospodaření 
ZoEZ Zákon o ekologickém zemědělství 
ZOK Zákon o obchodních společnostech a družstvech  
ZoÚ Zákon o účetnictví  
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Abstrakt  

KOVAŘÍK, Matěj. Právní a ekonomické aspekty založení, vzniku a fungování 

společnosti s ručením omezeným v podmínkách ČR. Diplomová práce. Plzeň: Fakulta 

ekonomická ZČU v Plzni, 107 s., 2016  

Klí čová slova: společnost s ručením omezeným, dotace, Zahájení činnosti mladých 

zemědělců, zemědělství 

Tato diplomová práce na téma Právní a ekonomické aspekty založení, vzniku 

a fungování společnosti s ručením omezeným v podmínkách ČR je zaměřena na 

zpracování dotačního financování podnikatelského subjektu a změnu jeho právní formy 

podnikání na společnost s ručením omezeným. Teoretická část je zaměřena na vymezení 

charakteristik společnosti s ručením omezeným a hlavních dotačních pobídek zvoleného 

subjektu. Mezi hlavní cíle je zařazeno zpracování dotačního titulu Zahájení činnosti 

mladých zemědělců. Zde byla provedena kvantifikace investičních variant dle 

uplatnitelných výdajů stanovených podmínkami dotace. Dále se věnuje zpracování 

založení a vzniku společnosti s ručením omezeným a z toho plynoucích finančních 

aspektů.  



 

 

 

Abstract  

KOVAŘÍK, Matěj. Legal and economic aspects of the formation, incorporation and 

functioning of a limited liability company under the conditions of the Czech Republic. 

Diploma thesis. Pilsen: Faculty of Economics University of West Bohemia, 107 p., 

2016  

Key words: limited liability company, grants, Business start up aid for young farmers, 

agriculture 

This diploma thesis about legal and economic aspects of the formation, incorporation 

and functioning of a limited liability company under the conditions of the Czech 

Republic is focused on the elaboration of the grant funding of the business entity and on 

its legal form transformation into the limited liability company. Theoretical part is 

focused on the definition of characteristics of the limited liability company and on the 

main grants of the chosen entity. Among the main goals, there is placed an elaboration 

of the grant title Business start up aid for young farmers. There was made a 

quantification of the investment options according to the enforceable expenses 

determined by the grant conditions. Then, there is devoted a part to the elaboration of 

the formation and incorporation of the limited liability company and its ensuing 

financial aspects. 

 


