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Abstrakt (14 b.) 

Práce je zaměřena na chov dojnic červenostrakatého skotu včetně mléčné a mastné produkce. 

Zaměřuji se na první dva roky podnikání, které zde naplánuji. Nedílnou součástí mé práce je 

ekonomická část, která obsahuje mé obchodování s penězi. Můj plán je vydělávat na mléce a na 

kravách v první laktaci, jelikož budu dojit roboty a zda krávu robot příjme nebo ne dříve 

nepoznám. Býčci budou prodávány v hmotnosti cca 300 kg 

Klíčová slova (12 b.) 

dojnice, inseminace, laktace, paznehty, ponk, přírůstek, sila, …(srovnejte podle abecedy) 

 

Abstract 

Anglický překlad českého textu. 

Key words 

Anglický překlad českého textu. 
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Odborný text, obrázky a tabulky, uvedené v této práci, jsou pouze ilustrační a neúplné. Slouží 

pouze k ukázkám formátování práce. 

Celá práce je napsána řádkováním 1,5 a fontem Times New Roman. Základní odstavec práce 

má velikost písma 12b, je zarovnán do bloku. Nadpisy kapitol budou uvozeny víceúrovňovým 

číslováním. 
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Úvod 

Čtenář by se měl dozvědět, čím se ve vaší práci zabýváte, co bylo úkolem, jaké bylo zadání 

a uvést postup při vypracovávání. Můžete psát i o tom, co vás k této práci vedlo.  

Jaké byly komplikace, nebo čeho jste se dopátrali, si nechte až pro psaní samotného závěru 

práce. Strany s úvodem nejsou vůbec komplikované. Rozsah je většinou na jednu polovinu až 

na dvě strany (A4) zahrnující klasický nadpis: „Úvod“, za kterým následují odstavce s textem. 
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Těchto sedm bodů představuje jakousi šablonu podnikatelského záměru. Ve skutečnosti si 

kapitoly samozřejmě upravíte vzhledem ke zpracovávanému tématu. 

1 O společnosti (14 b.)  

V části o společnosti představíte zkušenosti osob, které stojí ve vedení podniku. Právní formu 

podnikání, adresu a lokalitu podniku. Můžete doplnit organizační strukturu a stručný popis 

kompetencí osob. Je možné zde doplnit i informace ohledně způsobu vedení účetnictví, 

zajišťovací dokumenty, pojistné smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích atd. 

2  Představení produktu 

Představení produktu by mělo obsahovat detailní popis nabízeného výrobku nebo služby. 

V čem se liší od konkurenčních produktů a co přinese budoucím zákazníkům. Neměl by chybět 

popis výrobních postupů a požadavky na vstupní suroviny. [2]  

Pokud budete citovat nějaký ze zdrojů, uveďte zdroj do hranaté závorky za odstavec. 

3  Průzkum trhu 

Průzkum trhu je třeba zpracovat ještě před začátkem podnikání. 

Které firmy jsou vaší konkurencí? 

Jak se liší váš výrobek nebo služba od ostatních? 

Proč by měli zákazníci přijít právě k vám? 

Za jakou cenu se bude výrobek prodávat? 

Zároveň je třeba prověřit dodavatele jednotlivých surovin. 

4  Postup dosažení cíle 

Plánujte jednotlivé činnosti a určete si časový harmonogram. Které úkoly musí být splněny, 

abyste se dostali do dalšího bodu? Kdy a jak jich dosáhnete? Jak podpoříte prodej výrobku? 

Jaký budete nabízet servis zákazníkům? 

5  Lidské zdroje 

Ke každé definované činnosti musíte určit zodpovědnou osobu. Pokud zakládáte mikro podnik, 

bude zodpovědnou osobou vždy jen majitel. U velkých podniků můžete zodpovědnost rozdělit 

mezi několik vedoucích pracovníků. 
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6  Rizika 

Rizikům se nelze vyhnout. Pokud si však předem definujete možná rizika, můžete si i určit 

strategii, jak rizikům předejít a jak se s rizikem vyrovnat v případě, kdy nastane. V identifikaci 

rizik vám může pomoci SWOT analýza. Ta popisuje silné a slabé stránky podniku, příležitosti 

a hrozby. 

Pro identifikaci rizik ale postačí i odpovědi na otázky: 

Co se během realizace může pokazit? 

S jakou pravděpodobností dané riziko nastane? 

Co dělat v případě, že by riziko nastalo? 

7  Finanční plán 

Finanční plán by měl obsahovat dvě části. Podrobně rozepište, jaké zdroje potřebujete před 

samotným začátkem podnikání a jaké zdroje pro první rok fungování podniku. Jedná se o 

zakladatelský a provozní rozpočet. Provozní rozpočet budete následně stanovovat na každé 

období a zohledníte v něm zkušenosti z let minulých. 

Začátky podnikání mohou být náročné, ale bývají odměněny finanční svobodou a možností 

plánování vlastního času. Staňte se šéfem, podnikatelský plán vám pomůže. 
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Ukázka formátování kapitol a podkapitol – na všechny formáty nadefinujte styly. 

2 Pořízení majetku k podnikání 

2.1 Pořízení pozemku 

Pořídím si 4 ha orné půdy za 800 000 Kč, což je 20 Kč/m2. 

Poté ji převedu na stavební parcelu (vyjmu ze zemědělského půdního fondu) pomocí žádosti, 

kterou podám na obec s rozšířenou působností. Za vyjmutí 4 ha zaplatím 3 703 703 Kč.  

2.2  Pořízení staveb 

Co se týče staveb, na většinu z nich budu potřebovat stavební povolení, které vyžaduje 

například vyjádření životního prostředí, Telecomu, elektrikářů a hasičů atd. Stavbu je potřeba 

zkolaudovat, to obnáší revizi elektrických rozvodů, tlakovou zkoušku vodního potrubí, 

zaměření, atd. Většina z těchto lejster něco stojí, ale do doby jejich vypsání nelze určit přesnou 

cenu. Lze ji pouze odhadovat, v mém případě cca na 10 000 Kč. Co se týče projektů, dodá vždy 

dodavatel stavby v ceně.   

2.2.1 Kravín  

Kravín jsem pořídil od firmy BORGA, která mi ho postaví za 10 401 160 Kč. Podmínkou je 

vybudování základů (68 patek) podle jejich požadavků, které mě při ceně betonu 2 285 Kč/m3 

včetně dopravy s tím že budu potřebovat cca 68 m3 bude stát 155 380 Kč, ceny bagristy 

600 Kč/hod, který tam stráví cca 23 hod. mě bude stát 13 800 Kč a ceny bednění (prken) 

a závitových tyčí mě ví jde cca 5 000 Kč, to dle složení půdy a rovnosti terénu. Dohromady za 

kravín zaplatím 10 575 340 Kč. 

2.2.2 Nádrž na kejdu (12b.) 

Nádrž na kejdu jsem pořídil renovovanou od firmy Morkus Morava s.r.o. s objemem 1 337 m3, 

za 1 146 536 Kč, s tím že za montáž a dopravu zaplatím cca 20 000 Kč, s tím že musím 

vybetonovat podklad o rozloze 200 m3 a když počítám s cenou betonu 2 285 Kč, včetně 

dopravy, podklad mě vyjde cca 4 570 000 Kč, plus tam dám kari síť pro pevnost s cenou za kus 

2x3m 400 Kč, tím pádem zaplatím za beton, kari síť 10 ks a nějaké to bednění cca 4 575 000Kč. 

Nádrž na kejdu mě bude stát 5 721 536 Kč. 
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3 Plánování chovu 

Pořídím si 200 krav červenostrakatého skotu na 1. laktaci o hmotnosti cca 700 kg v hodnotě 

30 000Kč/ks = 6 000 000 Kč za pořízení krav. Krávy mi dají na laktaci 8 000 l/ks. To je 

1 600 000 l/rok od všech krav. Mléko prodám 9Kč/l, tj. 14 400 000 Kč/rok od všech krav. Od 

každé krávy počítám 1 tele s tím, že se cca 3 % telat narodí mrtvá nebo v brzké době uhynou 

z důvodu neživotaschopnosti. Proto bych měl mít 194 telat, z toho 51 % býčků = 99 býčků a 49 

% jaloviček = 95 jaloviček. Býčky mám v plánu vykrmit a prodat o hmotnosti cca 300 kg. Když 

budu počítat s průměrným přírůstkem 0,7kg/den, bude to trvat cca 1 rok. V době výkrmů býčků 

počítám s 4 % úhynem, takže na prodej půjde cca 95 kusů v ceně 60Kč/kg, tj. 

1 710 000 Kč/býčci narozené v prvním roce. Co se týče jaloviček, ty bych rád vykrmil na 

obnovu stáda, jelikož budu dojit robotem, budu přebytečné kusy prodávat až na první laktaci, 

podle složení mléka a tvaru vemene, aby robot neměl problém s dojením. Obnovu stáda plánuju 

25 % = 50 krav. To znamená, že budu prodávat 40 krav, když odečtu úhyn ve výkrmu 5 % a 

krávy na obnovu stáda. Na první laktaci a březí bych si za ně řek 35 000Kč/ks, ale tento příjem 

je až ve třetím roce, tím pádem pro tuto práci nezapočitatelný. Ještě budu prodávat krávy, které 

v chovu nahradím, těch bude 50 ks/rok, ale než budu nahrazovat vlastními, musím první dva 

roky krávy kupovat. V tomto případě počítám výdaj na jedné nahrazené krávě 10 000Kč, tj. 

500 000Kč/rok. 

4 Struktura stáda 

Krávy budou v kravínu, který má kapacitu 284 míst, rozděleny na 4 části dle umístění v laktaci. 

Telata budou první tři měsíce umístěny v individuálních boudičkách a poté se rozdělí do skupin 

podle pohlaví, které budou obsahovat tolik kusů, aby byly jednotlivé kusy hmotnostně 

vyrovnány a zároveň vyhovovali uspořádání stáje. Tyto skupiny, co se týče býčků, zůstanou až 

do prodeje a co se týče jaloviček, tam se bude s kusy ve skupinách manipulovat, aby se mohla 

krmná dávka přizpůsobit určitým skupinám, dle zabřeznutí atd. 
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5 Spotřeba krmiva 

5.1 Roční spotřeba krmiva za 1. rok 

Tabulka 1: Roční spotřeba krmiva pro skot za 1. rok 

 Dojnice Jalovice  

4-17 

Býčci Telata Celkem 

Min. směs P2 54 800    54 800 

Kukuřičná siláž 1 096 000 51 622 82 125  1 229 747 

Luční seno 304 900 77 433 82 125 58 127 522 585 

Obilný šrot 548 000 38 717 13 688  600 405 

DOVP 109 600    109 600 

Melasa řepná 109 600    109 600 

Řepkový ext. šrot 328 800 25 811 13 688  368 299 

Sil. zrno kukuřice 431 470    431 470 

Ječmenná sláma 399 650 51 622 27 375  478 647 

Vitamín A 10    10 

Sušené mléko    4 850 4 850 

Zdroj: vlastní výpočet 

5.2 Cena krmiva za 1. rok 

Tabulka 2: Cena krmiva pro skot za 1. rok 

Druh krmiva Roční spotřeba v q Cena za q v Kč Cena celkem v Kč 

Min. směs P2 548,00 1 635 895 980 

Kukuřičná siláž 12 297,47 50 614 874 

Luční seno 5 225,85 22 115 858 

Obilný šrot 6 004,05 500 3 002 025 

DOVP 1 096,00 657 720 072 

Melasa řepná 1 096,00 250 274 000 

Řepkový ext. šrot 3 682,99 600 2 209 794 

Sil. zrno kukuřice 4 314,70 200 862 940 

Ječmenná sláma 4 786,47 30 143 595 

Vitamín A 0,10 110 000 11 000 

Sušené mléko 48,50 5 750 278 875 

Celkem   10 773 013 

Zdroj: vlastní výpočet  
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6 Daň z nemovitosti 

Tabulka 3: Daň z nemovitosti 

 ZD (m3) SD (Kč/m3) D (Kč) 

Stavební parcela (32 505 m3) 32 505 2 65 010 

Kravín (2 831 m3) 2 831 2 5 662 

Nádrž na kejdu (200 m3) 200 2 400 

Silážní jámy (960 m3) 960 2 1 920 

Ustájení jal. a býč. (2 831 m3) 2 831 2 5 662 

Sklad sena a slámy (370 m3) 370 2 740 

Hala na stroje (126 m3) 126 2 252 

Zásobník na zrno (27 m3) 27 2 54 

Ustájení telat (150 m3) 150 2 300 

Celkem   80 000 

Zdroj: vlastní výpočet 

V práci budete určitě používat tabulky a grafy. Vyplatí se využít tabulkový editor Excel, kde se 

s daty pohodlně pracuje. Všechny tabulky a grafy by měly mít nad sebou i pod sebou příslušný 

popisek 

Snažte se, aby všechny tabulky byly stejně široké, ideálně na šíři stránky. Pokud je to možné, 

vyhněte se rozdělení textu do více řádků v buňce. Také výpočty, které uvádíte v tabulkách, je 

do tabulek nevhodné dávat. Jedná se o odbornou práci, kde nás zajímají výsledky. Výpočty se 

dávají do příloh. Pokud vedoucí učitel práce stanoví jinak, uvádějte výpočty do kapitol. 

Nejjednodušším způsobem zarovnání čísel vyjadřujících hodnotu měny je zarovnání doprava. 

Další možností je zarovnání na tabulátor s desetinnou čárkou. Pokud je tabulek více 

a potřebujeme v nich uvést například výsledky výpočtů, je hezké importovat tabulky z Excelu, 

kde se data krásně zarovnávají a oddělují tisíce. 

Pokud budete psát k číslům znak Kč, respektujte prosím oficiální zkratku měny a pište velké 

K a malé č – tedy Kč. Je ostudou, když Češi neumějí napsat ani zkratku své měny. 
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Obrázky do práce nedávejte, pokud nebudou součástí popisu v textu. 

Obrázky dejte do příloh. Popisek obrázku uvádím níže. 

Obrázek 1: Tele – 2 týdny 

 

Zdroj: převzato z fotoarchivu autora 

 

Obrázek 2: Tele – 4 týdny 

 

Zdroj: převzato www.szes-la.cz [3] 
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7 Závěr 

Závěr je tou nejdůležitější částí vaší práce. Mělo by zde být uvedeno, jakých výsledků jste se 

dopátrali a můžete i zdůvodnit vlastními názory vaše výsledné hodnoty. Další věcí, kterou zde 

můžete zmínit, je: „k čemu nám tato práce posloužila“, „proč jsme se daným tématem 

zabývali“, „pro koho by mohla být přínosem informací“. Rozsah závěru obvykle vyjde na půl 

strany (A4) i více. 
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Pokud některou z těchto pomocných kapitol nepotřebujete uvádět, tak ji prostě vynechte. 
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