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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce je vytvoření podnikatelského záměru rozvoje obchodní 

firmy, působící na trhu s vinařskou chemií, o další trţní segment, kterým je produkce 

alkoholických nápojů se specializací na výrobu vín. Přesněji řečeno půjde o záměr 

navrhnout business model nového vinařství se zkušenostmi soudobého managementu 

společnosti, jenţ disponuje klíčovými výrobními faktory nezbytnými pro realizaci 

projektu. Mezi ty hlavní řadíme vlastnictví vinohradu s příslušným povolením k 

činnosti, zahraniční pracovní sílu v podobě odborníků na enologii, italské know-how 

pěstování a zpracování vína a v neposlední řadě přístup ke kapitálu a to zejména 

strojnímu zařízení a finančním prostředkům. Důleţitou roli nadále sehraje v rámci 

podnikatelské aktivity participace potenciálního spoluinvestora na záměru, který by měl 

díky své majetkové účasti přispět k akceleraci dílčích plánů a přinést odborné trţní 

znalosti českého vinařského sektoru.   

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the creation of the business plan focused on expansion of 

the commercial company operating on the market of wine chemistry by one segment of 

production. More precisely the goal of this thesis is to design the business model of new 

winery which would use experience of current company management who possesses 

key factors of production indispensable for realisation of the intended project. Among 

the main factors we can mention ownership of vineyards with appropriate authorisation 

to operate in the market, foreign experts on oenology, Italian know-how on cultivation 

and manufacturing of wine and last but not least the access to capital especially to 

financial capital and machine facilities. Participation of potential co-investor would play 

an important role in this business plan. Thanks to his property interests he would help 

with the acceleration of partial plans and bring specialised market knowledge of the 

Czech wine-growing sector. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Podnikatelský plán, víno, vinohradnictví, vinařství, konkurence, finanční plán, zisk  
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The business plan, wine, viticulture, viniculture, competition, financial plan, profit 
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ÚVOD 
 

Společnost ZAN-AROMI vznikla v roce 1995 jako obchodní společnost s většinovým 

italským podílem. Od svého zaloţení roste kaţdoročně její obrat i podíl na trhu 

vinařských prostředků a aromatizačních látek v České republice. ZAN-AROMI spol. 

s r.o. je výhradním zástupcem italských společností Dal Cin Spa (Milano), Enoservice 

S.r.l. a Dottori ZANDEGIACOMO pro Českou a Slovenskou republiku.  

 

Za dobu své činnosti rozšířila společnost spektrum nabízeného sortimentu zboţí 

zejména o import vína (Viticoltori Ponte di Piave), dovoz vína v cisternách (Viticoltori 

PONTE) a regionálního vína z oblasti Benátska (Veneto) – Proseco, Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Chardonnay a Sauvignon. V neposlední řadě je dovozcem strojů a 

zařízení pro potravinářský průmysl (lahvovací linky, etiketovačky, zátkovačky, myčky, 

kolkovačky a jiné). 

 

Jako přidanou hodnotu v rámci firemních aktivit je nutno vyzdvihnout zejména 

poradenskou činnost italských odborníků tuzemským vinařům a výrobcům nápojů. 

 

V posledních několika málo letech však společnost váţně zvaţuje svůj vstup na trh 

s výrobou vín vyšších jakostních tříd. K tomuto záměru jí vede v prvé řadě kontinuální 

růst zisků plynoucích z obchodní činnosti v posledních pěti účetních obdobích, znalost 

trţního prostředí, zkušenosti s individuálními výrobními postupy v Itálii i v tuzemsku a 

obchodní i osobní styky s vinaři a odborníky na enologii. 

 

K vytyčenému cíli však vede trnitá cesta dláţděná riziky, která se bude současný 

vrcholový management podniku snaţit eliminovat. V prvé řadě je nutné provést interní 

audit analýzy rizik momentální obchodní situace podniku, resp. nalézt intervenční 

oblasti firmy, které je nutno vyextrahovat a hledat moţná řešení k jejich nápravě před 

samotnou angaţovaností podniku v dalších odvětvích. Aţ na základě kladného 

hodnocení aktuální situace podniku je moţné přistoupit k návrhu na nový podnikatelský 

záměr společnosti.   
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Podnikatelský záměr si klade za cíl nalézt vhodné řešení rozvoje firmy vedoucí ke 

zvýšení její ziskovosti prostřednictvím konkurenční výhody.  

 

Společnost ZAN-AROMI spol. s r.o., jeţ se v současné době pohybuje na trhu 

s vinařskou chemií, plánuje vyuţít své obchodní pozice v oboru a posunout se tak na 

úroveň výrobního podniku s orientací na produkci vín vyšších jakostních tříd. Při snaze 

dostát svého cíle plánuje vyuţít výhodu v podobě disponibilních výrobních faktorů, 

znalosti trhu a důleţitých kontaktů v odvětví. Plán počítá se zaloţením vinařství Vino 

Vero doprovázené zhodnocením jeho ekonomické ţivotaschopnosti a nalezení 

vhodného kandidáta na post investora.  

 

V teoretické části projektu se zaměřím především na zhodnocení pozitivních a 

negativních stránek právních forem obchodních společností, nákladů legislativního 

rámce a moţností způsobu financování záměru. V praktické části se pak zaměřím na 

páteř celého projektu, kterou tvoří následující úkoly: 

 

 Zjištění potenciálu trhu pomocí SLEPT analýzy a Porterova modelu pěti sil  

 Průzkum a analýza konkurence 

o Kvantitativní rozbor jednotlivých konkurentů – dle plochy vinic, 

mnoţství produkce a jakostní nabídky vín 

o Kvalitativní zhodnocení na základě finančních ukazatelů 

 Plánovaná skladba vín určená k výrobě a potenciál přidané hodnoty nového 

vinařství 

 Návrh efektivní marketingové strategie s distribučními kanály a intenzivním 

způsobem propagace 
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 Sepsání finančního plánu s rozpisem jednotlivých investic a pětiletým 

kapitálovým výhledem do budoucna 

o Vyčíslení počáteční investice a potřeby čistého pracovního kapitálu na 

prvních 5 let 

o Kapitálový outsourcing v podobě přijatého bankovního úvěru a snaha 

získat investora pro realizaci projektu 

o Nákladové kritérium a stanovení prodejní ceny vín 

o Produkce a prodejní plán 

o Zpracování pětileté účetní závěrky a přehledu o peněţních tocích 

 Vyhodnocení zjištěných výsledků formou SWOT analýzy 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Podnikatelský plán 

 „Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ [1, str. 11] 

 

Schéma plánovacího procesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Schéma plánovacího procesu. Zdroj: [2] 
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Podnikatelský plán jinak 

„Podnikatelský plán je dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich manažery 

(vedoucí pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení 

životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, 

slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů a ke kontrole 

podnikatelských aktivit.“ [1, str. 13] 

 

Rozdělení plánů dle funkčních oblastí 

Následující rozdělení dávají odpovědi na tyto otázky [1, str. 13]: 

Marketingové plány 

 Jak mohu získat zákazníky? 

 Za jakou cenu? 

 Jakým druhem propagace? 

Výrobní plány 

 Jak velká má být výrobní plocha? Jakou má mít podobu zázemí pro poskytované 

sluţby? 

 Jaké stroje a vybavení budou třeba? V jakém mnoţství? 

 Jak budete kontrolovat odpady a kvalitu výrobků či sluţeb? 

 Jaké nároky na podnik klade legislativa? 

Organizační plány 

 Jaké druhy znalostí a dovedností budete potřebovat pro podnikání? 

 Jaké kladete znalostní poţadavky na personál? 

 Jakou podobu bude mít organizační struktura podniku? 

 Jakým způsobem bude zajištěn tok informací uvnitř organizace? 

Finanční plány 

 Jaký finanční obnos bude třeba pro start-up? 

 Kolik finančních prostředků bude přitékat a odtékat první měsíc, druhý rok 

pololetně a třetí rok ročně (resp. cash-flow)? 

 Jaký bude stav majetku a jeho krytí na začátku a konci prvního roku? 

 Jaké budou vaše osobní příjmy z podnikání? 

 Jak budete financovat podnikání a dokud budou pocházet finanční zdroje? 
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Plány řízení kvality (TQM
1
) 

 Jakým způsobem budete uspokojovat vašimi produkty potřeby zákazníků? 

 Jak se promítají vlastnosti vašeho výrobku nebo sluţeb do excelence 

(unikátnosti) výrobku? 

 Jak budete řídit kvalitu svých výrobků nebo sluţeb? 

Plány R&D
2
 (výzkumu a vývoje) 

 Jaké druhy výrobků a sluţeb se budou vyvíjet? 

 Jak bude financován vývoj nových výrobků či sluţeb? 

 Jaký bude časový plán tohoto vývoje? 

Počítačové plány 

 Jaké počítačové vybavení (HW a SW) bude potřeba zajistit k plynulému chodu 

výroby, zajištění sluţeb a především toku interních informací. Jaká bude jeho 

hodnota a kdy bude opatřeno? 

 Jaká bude měřitelnost dosaţených výsledků uţitím počítačového vybavení? 

 

Rozdělení plánů dle hlediska času 

 Krátkodobé – jedná se o tzv. operativní plány 

 Střednědobé – zde můţeme hovořit o tzv. taktických plánech 

 Dlouhodobé – jedná se o strategie [1, str. 14] 

 

Struktura podnikatelského plánu 

Úhel pohledu na strukturu podnikatelských plánů můţe být různý. Kaţdá literatura jej 

uvádí trochu odlišně v závislosti na typu organizace a skupin uţivatelů. Jsou zde však 

určité náleţitosti, které by ve správném podnikatelskému plánu neměly chybět. Mezi ně 

patří [1, str. 18]: 

Titulní strana 

Charakterizuje stručnou formou obsah podnikatelského plánu. Měly by zde být uvedeny 

základní údaje o podniku (název, sídlo), informace o vrcholovém managementu (jména, 

kontakty), povaha podnikání, předmět podnikatelské činnosti, struktura podniku a 

způsob jeho financování. [1, str. 36] 

                                                 
1
 TQM – Total Quality Management (Úplné řízení kvality) 

2
 R&D – Research and Development (Výzkum a vývoj) 
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Exekutivní souhrn 

Jedná se o část, jejíţ podstatou je shrnout nejdůleţitější aspekty podnikatelského plánu. 

Její vypovídací schopnost je odvozena od kvalitativního zpracování celého PP, proto se 

uvádí aţ po jeho zpracování. Nosnými konstrukcemi tedy je hlavní idea PP, silné 

stránky, očekávání a finanční tabulky s maximální moţnou vypovídací hodnotou. Tato 

kapitola je obzvláště důleţitá při snaze podniku hledat investory pro svůj záměr. 

Investoři se totiţ nejprve zaměří na tuto část a po jejím přečtení se následně rozhodnou, 

zdali mají pokračovat dále nebo od záměru odstoupit. Je tedy nezbytné maximálním 

moţným způsobem motivovat potenciální čtenáře z řad investorů právě touto částí – její 

vypovídací hodnotou. [1, str. 36] 

Analýza trhu 

Kapitola zaměřená na analýzu konkurenčního prostředí podniku, jeţ zahrnuje všechny 

významné konkurenty s jejich silnými i slabými stránkami, které mohou mít negativní 

resp. pozitivní dopad na trţní situaci podniku. Součástí je podrobná analýza vývojových 

trendů a historických výsledků. Vhodné je popsat i sortiment produktů, o němţ podnik 

uvaţuje, ţe jej umístí na trh a současně ohodnotit jeho konkurenceschopnost. Závěr by 

měl patřit případným certifikátům jakosti. [1, str. 36] 

Marketingový plán 

Část popisující distribuci, ocenění a propagaci navrţených produktů nebo sluţeb. 

Nedílnou součástí jsou kvalifikované odhady objemu produkce, z nichţ se následně 

odvozuje rentabilita podniku. Správně zvolená marketingová strategie je investory 

povaţována za tu nejdůleţitější součást PP. [1, str. 38] 

Organizační plán 

Zabývá se formou vlastnictví nového podniku. U obchodních společností se blíţe 

identifikují informace o managementu a následně dle příslušné právní formy i údaje o 

obchodních podílech. Uvádějí se zde vedoucí pracovníci plnící klíčovou úlohu pro 

podnik, jejich dosaţené vzdělání a praktické zkušenosti. Pro přehlednost obsahuje 

schéma organizační struktury, kde je jasně patrná vazba mezi podřízenými a 

nadřízenými stupni organizace. [1, str. 38] 
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Zhodnocení rizik   

Zde se uvádějí největší hrozící rizika podnikatelského plánu vyplývající ze vztahu ke 

konkurenci, silných a slabých stránek marketingové propagace, způsobu výroby, 

zvoleného manaţerského týmu či vývoje nových technologií. Cílem je analyzovat 

všechna rizika a navrhnout alternativní strategii, resp. přijmout opatření eliminující 

jejich negativní dopad na podnik. Pro investora je to znamení, ţe podnikatel si je vědom 

veškerých rizik a je připraven jim v krajním případě čelit. [1, str. 38] 

Finanční plán 

Finanční plán plní důleţitou roli v rámci PP. Stanovuje hodnotu potřebných objemů 

investic a umoţňuje objektivní náhled na ekonomickou reálnost PP jako celku. 

Zaměřuje se především na tři základní oblasti: 

 Předpokládaný vývoj nákladů a výnosů podniku na alespoň tři roky 

 Navrţení Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty (v základním členění) 

 Stanovení vývoje hotovostních toků – Cash Flow (nepřímou metodou) 

Přílohy (podpůrná dokumentace) 

Zde se obvykle uvádějí materiály, jeţ není moţné zahrnout (kvůli jejich rozsahu) do 

samotného textu podnikatelského plánu, ale mají jistou vypovídací schopnost a váhu 

pro uţivatele těchto plánů. [1, str. 38] 

 

1.2 Podnikatelské strategie 

Strategie podle Craig S. Rice: 

„Strategie je program, jak řídit podnikové zdroje (lidské materiální/technické a 

finanční) k dosažení zisku.“ [3] 

 

Strategie dle Wilsona & Batese: 

„Podnikatelská strategie popisuje, jak organizovat vaše podnikání (rozmisťovat vaše 

zdroje), jak konkurovat k udržení zákazníků ve vašich cílových trzích (dosahovat vašich 

cílů), jak čelit konkurentům a ostatním vnějším faktorům, které znamenají pro vaše 

podnikání hrozby.“ [4] 
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Strategická pyramida 

Strategická pyramida představuje základní tři body, které jsou nepostradatelnou součástí 

pro sestavení konsolidovaného podnikatelského plánu. 

 

Obr. 2: Strategická pyramida. Zdroj: [1] 

 

Strategie – zaměřena na specifické trhy, trţní potřeby a produkty nebo nabídky sluţeb 

Taktiky – soubor marketingových nástrojů a cesta, kterou se dají na trh přenést 

Programy – naznačují specifika implementace, konkrétní zavedení, obsahují časové 

harmonogramy, rozpočty výdajů a plánované výsledky prodeje [1] 

 

1.3 Strategický plán 

Z kapitoly týkající se podnikatelského plánu a kapitoly zaměřené na podnikatelské 

strategie lze vypozorovat jisté shodné rysy plánů. Proto budeme dále hovořit o tzv. 

strategických plánech. 

 

 

 

 

 

 

Strategie 

Taktiky 

Programy 
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Strategický plán je sestaven ze čtyř základních částí [3]: 

I. Analýza situace (5W) 

 Kdo?, Co?, Kdy?, Kde?, Proč? 

II. Návrh zbraní 

 Zdroje 

III. Stanovení cílů 

 Prodej a zisky 

IV. Vytvoření taktik 

 Marketingový plán, plán výroby, finanční plán, plán lidských zdrojů 

1.4 Analýza trhu a podniku 

V této kapitole se zaměříme na objasnění pojmů v rámci analýzy vnějšího a vnitřního 

prostředí podniku. Definujeme základní analytické nástroje, popíšeme jejich strukturu a 

stanovíme jejich úlohu pro uţivatele – zainteresované osoby podniku. 

1.4.1 Analýza vnějšího prostředí podniku 

SLEPT analýza 

Je nástrojem charakteru postupu či rámce slouţícího k identifikaci a zkoumání externích 

faktorů. Vymezení dílčích částí analýzy není přísně definováno. Jedná se zejména o 

problematiku provázanosti ekonomické a politické situace (např. vnímání daňové 

zátěţe). [1, str. 48] 

 Sociální oblast – trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, vnímání 

korupce, zvyk 

 Legislativní oblast – zákony (pouţitelnost vs. interpretace), práce soudů (i 

rejstříkový) 

 Ekonomická oblast – makroekonomické ukazatele, druhy daní, trţní trendy, 

restrikce, státní podpora) 

 Politická oblast – stabilita poměrů (stát vs. samospráva), trendy a postoje k 

podnikání 

 Technologická oblast – technologické trendy, vývoj, internet, dostupnost 

podpůrných technologií [1, str. 48] 
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1.4.2 Analýza oborového okolí podniku 

Porterův model pěti sil 

Model charakteristický zkoumáním konkurentů našeho podniku, ať uţ potenciálních 

nebo reálně existujících. Umoţňuje analyzovat chování a sílu konkurenčních subjektů. 

Cílem je identifikace klíčových informací pro získání konkurenční výhody. Jedná se do 

jisté míry o psychologický efekt, jehoţ cílem je zanechat v zákazníkovi pozitivní 

odezvu k našim produktům. [5] 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Snaha ovlivnit podnik ze strany dodavatelů v jejich prospěch je na místě. Podnik je 

vţdy závislý na objemu dodávek, dodací lhůtě a především pak na dodavatelské ceně. 

Jejich vyjednávací síla roste se stupněm organizovanosti, neexistencí substitučního 

zboţí, nepostradatelností dodávek a nemoţností změnit dodavatele, pokud se nějaký 

další na trhu nachází. Primárním cílem dodavatelů je tlačit ceny nahoru a přitom 

dodávat co nejmenší mnoţství zboţí. [5] 

 Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé mají potřebu tlačit ceny dolů, při zachování srovnatelné nebo vyšší 

kvalitativní stránky produktu s cílem vzbuzovat mezi konkurenty napětí na trhu. 

S rostoucí odběratelskou koncentrací roste i jejich vyjednávací síla, za předpokladu, ţe 

se pro ně na trhu nachází substituční zboţí za cenu, která odpovídá malé části jejich 

celkových výdajů, kterou jsou ochotni za zboţí zaplatit. [5] 

 Hrozba substituce   

Vysoce nebezpečný jev ve spojení s podnikem, kdy dochází k nápadné či charakterové 

podobnosti vlastních produktů s těmi konkurenčními. Tento jev omezuje ziskovost 

vlastních produktů a ovlivňuje jejich cenu. Někdy můţe ohrozit samotnou existenci 

produktu. [5] 

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Pokud je existence vstupních i výstupních bariér vysoká, je celkový potenciální zisk 

taktéţ vysoký. V opačném případě, tedy pokud budou vstupní i výstupní bariéry nízké, 

pak nebude obtíţné na trh vstoupit ani z něj vystoupit, ale v konečném důsledku bude 

docházet k nízké rentabilitě. [5] 
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 Rivalita firem působících na stejném trhu 

Atraktivita trhu je závislá na mnoţství konkurence, jeţ se vyskytuje na daném trhu, na 

jeho jedinečnosti, případě momentální výhodnosti. S růstem počtu agresivnějších 

konkurentů klesá atraktivita takovéhoto trhu. [5] 

 

1.4.3 Analýza vnitřního prostředí podniku 

McKinsey 7S 

Model nabízí zkoumání firmy prostřednictvím sedmi základních vnitřních oblastí kaţdé 

společnosti. Jedná se o české ekvivalenty anglických slov [1, str. 51]: 

 Strategie – hlavní strategické cíle 

 Systémy – vnitřní systémy a procedury řízení firmy 

 Struktura – organizační struktura podniku 

 Spolupracovníci – lidské zdroje firmy 

 Styl – styl manaţerské práce (kompetence a přístup managementu) 

 Schopnosti – pracovní a tvůrčí dispozice lidí ve firmě (profesionalita, 

kvalifikace) 

 Sdílené hodnoty – principy, ideje [1, str. 51] 

Marketingový mix 4P 

Marketingový mix není nástroj pouze interní analýzy, ale je obecně uţitečnou 

pomůckou v úvahách o produktech nebo sluţbách podniku a jejich uvedení na trh. Je 

vymezen těmito oblastmi [1, str. 51]: 

 Produkt – analýza produktů a sluţeb, jejich postavení na trhu, ţivotní cyklus 

výrobku 

 Cena – vlastní cenová politika (k různým typům zákazníků), zohlednění 

konkurence 

 Podpora prodeje – moţnosti a způsoby získání informovanosti o produktech 

vyvolané poptávkou 

 Místo – distribuce výrobků a sluţeb, jejich umístění a logistika dodání 

k zákazníkům [1, str. 51] 
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1.4.4 Analýza vyhodnocení výsledků 

SWOT analýza 

Jde o obecný analytický rámec a postup, jeţ identifikuje a posuzuje významnost 

různých typů faktorů. Jedná se o nejčastěji pouţívaný nástroj analýzy. Skládá se ze 

dvou částí, první část tvoří silné a slabé stránky zkoumaného objektu (tedy 

podnikatelského záměru a budoucí podoby podniku) a druhé, která je tvořena 

příleţitostmi a hrozbami, kterým je, případně bude, náš podnik vystaven. [1, str. 48] 

 Silné a slabé stránky – interní faktory, máme nad nimi kontrolu a jsme schopni 

je sami ovlivnit (např. vlastní manaţerské schopnosti, jedinečnost nebo 

průměrnost produktu) 

 Příležitosti a hrozby – externí vlivy, sami je neovlivníme, můţeme na ně 

pouze reagovat a přizpůsobit jim projekt (např. daňová politika, situace na trhu). 

[1, str. 48] 

 

1.5 Finanční analýza 

Hlavním cílem finanční analýzy je předloţit konkrétní čísla adekvátně odpovídající 

reálné představě nákladovosti projektu, rentabilitě kapitálu vlastního a vloţeného 

investory, likviditě zdrojů financování a navrţení majetkové struktury podniku. Postup 

stanovení základních úkolů projektu je následující: 

Investiční náklady projektu  Plán nákladů  Plán výnosů  Plán prodejů  Plán 

trţeb  VZZ  Rozvaha  CF  ČSH [6] 

 

1.5.1 Rozvaha 

Poskytuje statický pohled na majetek podniku (aktiva) a zdroje, ze kterých je tento 

majetek financován (pasiva) k určitému dni, k němuţ se sestavuje. Z důvodu 

omezenosti zdrojů (majetek podniku nemůţe být vyšší neţ je hodnota jeho zdrojů) musí 

platit bilanční rovnost mezi aktivy a pasivy podniku. Rovněţ platí základní princip 

účetnictví, kterým je princip souvztaţnosti. Ten zdůrazňuje, ţe spotřeba majetku v jedné 

formě (peněţní prostředky) se musí projevit v nárůstu jiné podoby majetku (zásoby). 
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Tab. 1: Rozvaha ve zkráceném rozsahu. Zdroj: [1, str. 128] 

AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) PASIVA CELKEM (A+B+C) 

A Pohledávky za upsaný VK A Vlastní kapitál 

B Stálá aktiva A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy tvořené ze zisku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. Výsledek hospodaření min. let 

  A.V. Výsledek hospodaření BÚO 

C Oběžná aktiva B Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV. Finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D Ostatní aktiva C Ostatní pasiva 

 

1.5.2 Problematika nákladů a bod zvratu 

Náklady můţeme definovat jako hodnotově vyjádřenou spotřebu majetku podniku, 

který vynaloţil na získání výnosů. [1, str. 132] 

 

Variabilní náklady 

 mění se v závislosti na objemu výroby 

Fixní náklady 

 z krátkodobého hlediska jsou nezávislé na objemu výroby, v dlouhodobém 

horizontu se mění skokově 

 vznikají v důsledku investování do dlouhodobého majetku 

 největší část však slouţí k zabezpečení chodu celého podniku 

 jejich podíl na celkových nákladech s časem roste (z dlouhodobého hlediska) 

 z krátkodobého hlediska jejich výše s růstem objemu výroby klesá [1, str. 132] 
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Provozní páka 

Provozní páka je nástroj, pomocí něhoţ se měří poměr fixních nákladů na celkových 

nákladech podniku. Je-li podíl FN na CN vysoký, pak i relativně malá změna ve výši 

trţeb způsobí velkou změnu v provozním výsledku hospodaření (zisku). 

Bod zvratu 

Členění nákladů na fixní a variabilní se rovněţ vyuţívá ke stanovení objemu výroby. 

Jedná se o důleţitou informaci pro management podniku, protoţe určuje minimální 

objem výroby (prodeje), kterého je nutné dosáhnout, aby nebyl ztrátový. [1, str. 133] 

      

            

     
  

     
 

     
  

        
 
  

     
 

Obr. 3: Rovnice vyjadřující bod zvratu
3
. Zdroj: [1, str. 133] 

 

Graf 1: Bod zvratu graficky. Zdroj: [1, str. 134] 

                                                 
3
 T – trţby za období, P – prodejní cena, Q – objem prodeje, FN – fixní náklady, CN – celkové náklady, 

VaN – variabilní náklady na jednotku, PVaN – procentní podíl variabilních nákladů na trţbách, PKP – 

procentní podíl příspěvku ke krytí fixních nákladů a zisku na trţbách (PKP=1-PVaN) 
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1.5.3 Cash-flow 

Jedná se o peněţní tok, resp. přehled příjmů a výdajů, který sleduje provozní, investiční 

a finanční činnost. [1, str. 136] 

Provozní CF – sleduje pohyb peněz související s hlavní činností podniku (kaţdodenní 

provoz) 

Investiční CF – sleduje změny v dlouhodobém majetku (výdaje na pořízení, příjem 

z prodeje) 

Finanční CF – sleduje získávání finančních zdrojů a jejich splácení, výplaty podílů 

 

Cash-flow je moţné zjistit buď, přímou nebo nepřímou metodou a jejich rozdíly jsou 

následující [1, str. 136]: 

 CF přímou metodou 

Klade si za cíl pozorovat dílčí poloţky příjmů a výdajů peněz za určité období. 

Tento způsob je charakteristický pro malé podniky a lze ji přirovnat k daňové 

evidenci. Z hlediska času se jedná o krátkodobé uţití. [1, str. 136] 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ Příjmy za určité období 

- Výdaje za určité období 

= Konečný stav peněžních prostředků 

Obr. 4: Výpočet CF přímou metodou. Zdroj: [1, str. 136] 

 

 CF nepřímou metodou 

Tato varianta je zaloţena na vyuţívání informací o nákladech a výnosech pro 

účely vykazování toku peněz. Poukazuje na nerovnost VH a CF. Vychází 

z předpokladu, ţe vytvořený zisk je potenciálním příjmem podniku. Účetní VH 

se upravuje o poloţky, které nevyvolávají pohyb peněz a o pohyb peněz 

v důsledku změn majetku a kapitálu. Jedná se o variantu, která je vhodná pro 

dlouhodobé (roční) vykazování pohybu peněz. [1, str. 136] 

 

 

 

 



 

25 

 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ zisk (EAT = zisk po úrocích a zdanění) 

+ odpisy (sniţující zisk, nejsou peněţním výdajem) 

+/- jiné náklady/výnosy (nevyvolávají pohyb peněz) 

Provozní CF 

- přírůstek fixního majetku, nakoupených akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů 

Investiční CF 

+/- přírůstek/úbytek dlouhodobých dluhů, vlastního kapitálu a dalších finančních zdrojů, 

výplata podílů na zisku, získání dotací apod. 

Finanční CF 

Konečný stav peněžních prostředků 

Obr. 5: Výpočet CF nepřímou metodou. Zdroj: [1, str. 137] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

1.5.4 Analýza finančních ukazatelů 

Vlivem neustálých změn v ekonomické prostředí dochází i ke změnám uvnitř podniků, 

jakoţto součástech tohoto prostředí. Analýza podnikových dat je nezbytnou součástí 

ekonomické existence podniku a v kladném případě vede k úspěchu firmy. Úspěšnost 

firmy je měřitelná na základě rozboru finančních ukazatelů. [7] 

 

 

Obr. 6: Schéma elementárních metod finanční analýzy. Zdroj: [7] 

 

 

 

 

 

ELEMENTÁRNÍ METODY 

analýza absolutních 
ukazatelů 

horizontální analýzy 

vertikální analýza 

analýza rozdílových a 
tokových ukazatelů 

analýza fondů 

analýza Cash-Flow 

přímá analýza 
poměrových ukazatelů 

rentabilita 

aktivita 

zadluženost 

likvidita 

kapitálový trh 

analýza soustav 
ukazatelů 

pyramidové rozklady 

Du Pontův rozklad 
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Analýza poměrových ukazatelů 

 

 Rentabilita 

Popisuje výnosnost, resp. ziskovost podniku. Poměřuje vytvořený zisk se zdroji, 

které byly vyuţity k jeho dosaţení. Nejfrekventovanější ukazatele [1, str. 166]: 

 Rentabilita vloženého kapitálu (ROI > 12%) 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA > 10%) 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE > úročení dlouhodobých vkladů) 

 Rentabilita tržeb (ROS > 6%) 

[7] 

 

 

 

 

 

       

          Obr. 7: Výpočet ukazatelů rentability. Zdroj: [7] 

 

 Aktivita 

Měří efektivitu hospodaření s firemním majetkem a schopnost jeho vyuţití 

k dosaţení trţeb. Počítá buď rychlost, nebo dobu obratu. Mezi nejčastěji 

pouţívané patří [1, str. 164]: 

 Obrat celkových aktiv (1,6 < OCA < 3) 

 Obrat stálých aktiv (OSA) 

 Doba obratu zásob (DOZ) 

 Dobra obratu krátkodobých pohledávek (DOkPohl) 

 Doba obratu krátkodobých závazků (DOkZáv) [7] 

 

 

 

 

 

EBIT – provozní VH 

EAT – zisk po zdanění 

CK – celkový kapitál (VK+CZ) 

CA – celková aktiva 

T - trţby 
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                        Obr. 8: Výpočet ukazatelů aktivity. Zdroj: [7] 

 

 Zadluženost 

Ukazatele zadluţenosti poměřují rozsah, v jakém podnik vyuţívá dluhového 

financování a financování vlastním kapitálem. [1, str. 168] 

Finanční páka – finanční nástroj umoţňující zvýšení hodnoty podniku, 

prostřednictvím dluhového financování. Tento efekt způsobí pokles podílu VK 

na aktivech a vzroste výnos vlastníků. Kladné působení finanční páky je za 

předpokladu, ţe ROE>ROA>i. [7] 

Hlavní uţívané ukazatele jsou: 

 Celková zadluženost (CZad – 50/50, případně 60/40) 

 Koeficient samofinancování (0 < KS < 1) 

 Doba splácení dluhu (DSD < 10 let)  

 Úrokové krytí (ÚK > 3, banky vyţadují ÚK > 8) [7] 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                         Obr. 9: Výpočet ukazatelů zadluţenosti. Zdroj:[7] 

T – trţby 

CA – celková aktiva 

SA – stálá aktiva 

Z – zásoby 

denT – denní trţby (trţby/360) 

kPohl – krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů 

kZáv – krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů 

CZ – cizí zdroje 

CA – celková aktiva 

VK – vlastní kapitál 

FM – finanční majetek 

EBIT – provozní VH 

NÚ – nákladové úroky 
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 Likvidita  

Je schopnost podniku dostát svým závazkům zpeněţením krátkodobého 

finančního majetku, případně krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. 

V závislosti na stupni likvidnosti (rychlosti proměny na peníze) se člení na [1, 

str. 163]: 

 Okamžitá – likvidita prvního stupně (0,2 < L1 < 0,5) 

 Pohotová – likvidita druhého stupně (L2 > 1) 

 Běžná – likvidita třetího stupně (1,5 < L3 < 2,5) [7] 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obr. 10: Výpočet ukazatelů likvidity. Zdroj:[7]       

1.5.5 Metoda čisté současné hodnoty 

Čistá současná hodnota (NPV) je rozdíl mezi diskontovanými peněţními příjmy 

z investičního záměru a kapitálovými výdaji na jeho realizaci. Vypočítá se pomocí 

následující rovnice
4
 [6, str. 69]: 

 

 

 

Obr. 11: Rovnice Net Present Value. Zdroj: [1, str. 175] 

 

NPV investičního projektu představuje dodatečný výnos, který je získán realizací 

projektu nad poţadovanou výnosnost. Jde o výnos zvyšující trţní hodnotu podniku. 

Poţadavek na výnos je následující: NPV ≥ 1. [1, str. 175] 

 

                                                 
4
     – plán CF z investičního záměru v jednotlivých letech v Kč,    – příjem z investice v jednotlivých 

letech ţivotnosti v Kč 

KFM – krátkodobý finanční majetek 

kZáv – krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů 

KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry 

OA – oběţná aktiva 

Z - zásoby 
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1.6 Možnosti financování investičních záměrů 

 Bankovní úvěry 

Z pohledu podniku se jedná o cizí zdroj financování, který vzhledem k době 

návratnosti můţe být krátkodobý nebo dlouhodobý. Mezi charakteristické znaky 

patří [1, str. 184]: 

o Návratnost – splacení úvěru ve stanovené lhůtě, frekvence je postupná 

o Úročení – cena zapůjčení peněz, úrok můţe být fixní nebo variabilní, 

výpočet je stanoven jako procento z nesplacené části poskytnutého 

úvěru, pravidelná frekvence placení 

o Zajištění – ručení v plné výši i s úroky, zpravidla formou nemovitosti 

případně příjemcem úvěru či třetí osobou 

Pro banky je v tomto ohledu rozhodující poměrový ukazatel úrokového krytí 

úvěru, pomocí něhoţ lze dedukovat schopnost splácení celého úvěru. Pro 

podnik má téţ velký význam poţádat o ratingové hodnocení, díky němuţ 

zvyšuje (v kladném případě) svoji pravděpodobnost získání úvěru. [1, str. 184] 

 

 Leasing 

Jedná se o alternativní způsob financování podnikového majetku. Patří sem i 

faktoring a forfaiting, jeţ slouţí k odkupu pohledávek. Leasing umoţňuje firmě 

uţívat majetek, aniţ by je byl nucen pořizovat, resp. vynakládat vlastní finanční 

zdroje. [1, str. 186]: 

o Poplatky jsou daňově uznatelným nákladem 

o Finanční leasing je alternativa bankovního úvěru (pronájem majetku 

s cílem jeho odkupu) 

o Pronájem není vykazován v rozvaze (ani na straně aktiv, ani na straně 

pasiv)  

o Rozvaha - nezvyšuje zadluţení, opticky zvyšuje rentabilitu a zlepšuje 

likviditu 

o Odpisy - po ukončení pronájmu je jiţ téměř odepsaný, během trvání se 

neuplatňují (ze strany příjemce leasingu) 

o Daň – v případě ziskovosti firmy zvyšuje základ daně z příjmů 
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o Provozní leasing – hodí se tam, kde pořízení majetku je příliš nákladné 

a podnik si není jistý, zda jej vyuţije a jeho pořízením tak nebude vázat 

příliš mnoho VK. [1, str. 186] 

 

 Investor 

Osoba stávající se spoluvlastníkem a nesoucí podnikatelské riziko, současně 

poţadující přiměřenou kompenzaci za takto podstoupené riziko. Očekávání 

investora netkví ve splacení vkladu, ale v rentabilitě investice z případného 

odprodeje vlastněného podnikového podílu. Poţadavky investora jsou 

následující [1, str. 187]: 

o Dohoda o stanovení podílu na zisku 

o Zastoupení ve statutárních orgánech společnosti 

o Přístup k rozhodným zdrojům informací 

o Záruky potenciálního odprodeje majetkové účasti na podniku při 

výstupu 

o Loajální přístup podnikového vedení (manaţerů) a případné sankce za 

nedodrţování předem stanovených pravidel 

 

Mezi základní typy investorů patří: 

Obchodní andělé (Business Angels) 

Jedná se o úspěšné fyzické osoby z podnikatelského a manaţerského prostředí. 

Orientují se na rozvoj malých a středních firem formou finančních injekcí (v ČR 

průměrně 5 mil. Kč) a zkušeností s řízením a zhodnocením vloţeného kapitálu. 

Nejčastěji vstupují se svým kapitálem do akciových společností formou 

minoritních podílu a u společností s ručením omezeným formou přechodné 

půjčky s následným vkladem do základního kapitálu s cílem její přeměny na a.s.. 

Informace o moţnostech získání obchodního anděla jsou k dispozici od sdruţení 

Business Angels Czech (www.bacz.cz) a European Business Angels Network 

(www.eban.org). [1, str. 188] 
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Rizikový a soukromý kapitál (Venture capital and Private Equity) 

Účelový zdroj financování s cílem poskytnout finanční prostředky začínajícím 

(tzv. start-up) a rostoucím firmám, případně umoţnit odkupy firemních podílů 

vlastním managementem podniku. Rizikový kapitál poskytují zpravidla penzijní 

fondy, pojišťovny, banky, investiční společnosti a soukromí investoři 

prostřednictvím fondů rizikového kapitálu. Z pohledu velikosti investic se jedná 

o větší objemy kapitálu, jakoţto prostředku k maximalizaci ROI. Informace o 

jeho získání jsou dostupné na www.cvca.cz od ČARK. [1, str. 188] 

 

 Dotace ze strukturálních fondů EU 

o Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – zaměřuje se na rozvoj 

podnikání, infrastruktury, výzkumu a vývoje, CŢV. 

o Evropský zemědělský, orientační a záruční fond (EAGGF) – podporuje 

změny v zemědělství a lesnictví a rozvoj venkovských oblastí. [1, str. 

190] 

o  

 Dotace ze státního rozpočtu ČR 

o Agentura pro podporu podnikání a investic (CzechInvest) – podpora 

konkurenceschopnosti českých podniků s orientací na zpracovatelský 

průmysl a inovace. 

o Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) – poskytuje 

zvýhodněné úvěry, bankovní záruky a dotace z prostředků SR. Informace 

k dispozici na www.cmzrb.cz  [1, str. 190]. 
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1.7 Právní formy podnikatelských subjektů 

1.7.1 Rozhodné aspekty volby 

o Ručení za závazky společnosti (do výše základního kapitálu nebo celým 

svým majetkem) 

o Zdanění 

o Moţnosti financování – získání vlastního kapitálu 

o Nákladovost – na zaloţení, na zvýšení ZK 

o Důvěryhodnost a image podniku [8, str. 38] 

1.7.2 Varianty připadající v úvahu 

Tab. 2: Rozhodné aspekty společnosti s ručením omezeným. Zdroj: [8, str. 46] 

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 

Výhody Nevýhody 

Omezené ručení společníků Nutný počáteční kapitál 

Zákaz konkurence platí pro jednatele, je možné 
rozšíření i na společníky společenskou 

smlouvou 

Financování z cizích zdrojů závisí na 
důvěryhodnosti, kterou si firma vybuduje, 

méně důvěryhodná než osobní společnost 

Pro přijetí velké části rozhodnutí není nutný 
souhlas všech společníků 

Administrativně náročnější zřízení a chod - 
svolání valné hromady, zápisy z VH, nutné 

ustanovení jednatele 

Vklad lze splatit ve lhůtě 5 let (před zápisem do 
OR musí být splaceno 30% každého vkladu (v 

úhrnné výši alespoň 100 tis. Kč 

Zisk společnosti zdaněn DPPO, podíly na 
zisku zdaněny srážkovou daní 

Lze ustanovit kontrolní orgán - dozorčí radu Hodnota ZK min. 200 tis. Kč 

Výplaty podílů na zisku nepodléhají sociálnímu 
pojištění 

Hodnota vkladu společníka min. 20 tis. Kč 

Může být založena jedinou osobou (max. 50) Společnost musí vytvářet rezervní fond 

Společníky mohou být jak FO, tak PO 
Jediný společník PO může založit max. 3 PO, 

kde bude jediným společníkem 

 Notářsky ověřená společenská smlouva 
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Tab. 3: Rozhodné aspekty komanditní společnosti. Zdroj: [8, str. 45] 

Komanditní společnost (k. s.) 

Výhody Nevýhody 

Není nutný velký ZK, povinný vklad komanditisty 
je 5 tis. Kč 

Podíl komanditistů je zdaněn DPPO a při 
vyplácení podílů na zisku ještě srážkovou 

daní 

Pro komanditisty neplatí zákaz konkurence 
Podíl komplementáře podléhá odvodům 

sociálního pojištění 

Komanditista je oprávněn nahlížet do účetních 
knih a zmocnit auditora ke kontrole účetní 

závěrky 

Administrativně náročnější vznik - nutné 
sepsání společenské smlouvy 

Zisk se dělí podle společenské smlouvy mezi 
komplementáře a komanditisty 

Neomezené ručení komplementářů 

Podíl komanditisty nepodléhá odvodům 
sociálního pojištění 

Možné rozpory v prioritách komanditistů a 
komplementářů, každý nese jinou míru 

rizika 

Podíl komanditistů je zdaněn pouze DPFO 
Ke změně společenské smlouvy je nutný 
souhlas komplementářů i komanditistů 

 

Tiché společenství 

Český právní systém, resp. obchodní zákoník dále umoţňuje formu smluvní spolupráce 

prostřednictvím institutu tichého společenství. Smlouvou o tichém společenství se tichý 

společník zavazuje podnikateli poskytnout určitý vklad a podílet se tak na podnikání 

subjektu. Podnikatel je zároveň vázán k vyplacení poměrné části zisku, jeţ náleţí 

tichému společníkovi dle výše jeho majetkové účasti na podniku. Smlouva musí mít 

písemnou formu a na jejím základě nevzniká právní subjekt. [8, str. 43] 

 

Tab. 4: Rozhodné aspekty tichého společenství. Zdroj: [8, str. 43] 

Tiché společenství 

Výhody Nevýhody 

Účast TS se nezapisuje do OR TS nemá oprávnění podílet se na řízení 

Není omezen počet TS ani možných účastí 
na TS 

Dojde-li ke zveřejnění jména TS, ručí za závazky 
podnikatele v plné výši 

TS může nahlížet do účetních knih 
Podíl společníka na EAT je zdaněn srážkovou 

daní, přičemž zisk je již jednou zdaněn 

TS se na ztrátě z podnikání účastní jen do 
výše svého vkladu 

 

Podíl na zisku tvoří samostatný základ 
daně, nevstupuje do celkového ZD 

 

 

 

 

 



 

35 

 

1.8 Legislativa 

1.8.2 Daně pro rok 2014 

Plátcem DPH se lze stát dobrovolně nebo povinně. Povinně se plátcem DPH stane 

osoba uskutečňující ekonomickou činnost: 

 překročením obratu 1 milion Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců, 

 členstvím ve sdruţení, kde je některý z členů plátcem DPH, 

 nabytím majetku privatizací nebo prodejem podniku, 

 pokračováním v činnosti po zemřelém plátci, 

 pořízením zboţí z jiného členského státu v EU v hodnotě nad 326 tisíc Kč, 

automobilu nebo zboţí se spotřební daní 

 přijetím sluţby od zahraniční osoby registrované k DPH jinde neţ v ČR, která 

nemá v ČR provozovnu, případně od osoby, která nemá v EU sídlo, místo 

podnikání, provozovnu, místo pobytu ani místo, kde se obvykle zdrţuje, i kdyţ 

není registrována k DPH, 

 poskytnutím sluţby v jiném členském státě, pokud povinnost přiznat a zaplatit 

daň vzniká příjemci sluţby a z dalších důvodů uvedených v § 94 zákona o DPH. 

Tab. 5: Sazby daně pro rok 2014. Zdroj [11,12] 

Rok 2014 

Základní sazba DPH 21% 

Snížená sazba DPH 15% 

SPD z lihu 28 500 Kč/hl etanolu 

DPFO 15% 

Solidární zvýšení daň
5
 7% 

DPPO 19% 

 

 

 

                                                 
5
 Kladný rozdíl mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle §6 a §7 (zákona 

č.586/1992 Sb.) a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální 

zabezpečení. 
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1.8.1 Sociální a zdravotní pojištění pro rok 2014 

Tab. 6: Sazby pojištění pro rok 2014. Zdroj: [13,14] 

Rok 2014 

Sazba důchodového pojistného 

(včetně SPZ 1,2%) 

zaměstnanec 6,5% 

zaměstnavatel 22,7% 

OSVČ 29,2% 

Sazba nemocenského pojistného 

zaměstnanec 0% 

zaměstnavatel 2,3% 

OSVČ dobrovolné, 2,3% 

Sociální pojištění celkem 
zaměstnanec 6,5% 

zaměstnavatel 25% 

Sazba zdravotního pojistného 

zaměstnanec 4,5% 

zaměstnavatel 9% 

OSVČ 13,5% 

Odvody celkem 
zaměstnanec 11% 

zaměstnavatel 34% 

Rozhodné údaje pro stanovení záloh pro rok 2014: 

 všeobecný vyměřovací základ činí 25 903 Kč 

 přepočítávací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0015 

 průměrná mzda činí 25 942 Kč (25 903×1,0015) 

Tab. 7: Sociální pojištění pro rok 2014. Zdroj: [13,14] 

Rok 2014 

Maximální vyměřovací základ 1 245 216 Kč  

Minimální roční vyměřovací základ HČ 77 832 Kč 

Minimální roční vyměřovací základ VČ 31 140 Kč 

Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 6 486 Kč 

Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2 595 Kč 

Minimální měsíční záloha HČ  1 894 Kč 

Minimální měsíční záloha VČ 758 Kč 

Rozhodná částka pro VČ 62 261 Kč 

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 5 000 Kč 

Minimální nemocenské  115 Kč 

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na 

nemocenském a důchodovém pojištění 

2 500 Kč 

 

Tab. 8: Zdravotní pojištění pro rok 2014. Zdroj: [13,14] 

Rok 2014 

Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 

Minimální měsíční záloha 1 752 Kč 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Zhodnocení současné situace podniku je rozčleněno do tří kroků. Tím první je 

provedení fundamentální analýzy (za poslední dvě známá období – 2011 a 2012), poté 

následuje druhý v podobě finanční analýzy (za posledních 5 let – 2008-2012) a závěr je 

věnován metodě sniţování rizika neúspěchu prováděním změn v klíčových procesech 

firmy prostřednictvím Lewinova modelu. 

 

2.1 Fundamentální analýza podniku 

Shrnutí poznatků Rozvahy 

 Firma nepodléhá zákonnému auditu. 

 Velikost firmy odpovídá, v tuzemských poměrech, malému podniku 

(v evropských poměrech - mikropodniku). 

 Uţitím provozní páky bylo zjištěno, ţe se jedná o kapitálově lehkou firmu (OA 

> SA). 

 Hodnota firmy ve sledovaném období mírně vzrostla. 

 Hodnota dlouhodobých aktiv se sníţila o cca 250 tis. Kč, takţe lze předpokládat, 

ţe současně došlo ke zvýšení krátkodobých/oběţných aktiv o alespoň 1 mil. Kč. 

K tomuto čtyřnásobnému nárůstu sice nedošlo, ale jeho hodnota se zvýšila o 

přibliţně 350 tis. Kč. 

 Firma nevlastnila, ani nevlastní software v posledních dvou letech. 

 Ze zjištěných skutečností tedy jednoznačně vyplývá, ţe firma nepodniká 

v oblastech, kde je pouţívání nehmotného majetku klíčové pro podnikání, tedy 

v hi-tech. 

 Společnost nevlastní ani nevlastnila v minulém období ţádné stavby ani 

pozemky. Nabízí se tedy moţnost, ţe si firemní prostory (kancelář a sklady) 

pronajímá. Tuto moţnost by nám měla potvrdit zvýšená poloţka nákladů za 

sluţby ve VZZ. S ohledem na potřeby inovací hi-tech můţeme vyvrátit i tezi, ţe 

je firma tomuto oboru podnikání příbuzná. 

 Potenciální výskyt strojů a jiných zařízení v pořizovací ceně zhruba 1,6 mil. Kč. 

Jejich roční odpis činí cca 250 tis. Kč a jedná se většinou o starší stroje. 

 Tímto zjištěním se definitivně potvrzuje dogma, ţe se firma nepohybuje 

v moderních technologiích.  



 

38 

 

 Ze struktury části BII vyplývá, ţe se jedná o obchodní firmu, nevýrobní, coţ 

potvrzuje i struktura části CI Rozvahy. 

 Podnik není součástí ţádného uskupení spolupracujících osob, nemá dceřiné 

společnosti, není ţádným způsobem propojena se svými dodavateli či odběrateli 

a není vlastníkem dlouhodobých cenných papírů. 

 Ze sloţení oběţného majetku vyplývá, ţe firma disponuje zásobami ve výši 

zhruba 20% hodnoty oběţných aktiv, krátkodobými pohledávkami o výši 21% 

hodnoty OA a zbývající část tvoří krátkodobý finanční majetek, tedy 59%.  

 Firemním cílem je pokud moţno nedrţet příliš mnoho likvidního kapitálu 

v zásobách a v odběratelsko-dodavatelských vztazích preferovat spíše 

hotovostní platbu i za cenu dodatečné slevy, tedy sníţení vlastní marţe na zboţí. 

Nasvědčuje tomu klesající tendence vývoje stavu zásob, krátkodobě orientovaná 

dodávka zboţí a v neposlední řadě i sezónnost zboţí za několik posledních let. 

 Dílčí sloţení zásob potvrzuje dogma, ţe se nejedná o výrobní, ale obchodní 

firmu, protoţe nedisponuje zásobami nedokončené výroby a výrobků. 

 Ze struktury části CII Rozvahy je patrná existence dlouhodobých pohledávek. 

Vzhledem však k jejich výši, která je 12 tis. Kč odhaduji, ţe se můţe jednat 

pouze o jednu pohledávku vyplývající z obchodních vztahů za neuhrazené zboţí 

ze strany odběratele. 

 Řádek 044 pak blíţe identifikuje problematiku, jeţ se týká dlouhodobých 

poskytnutých záloh. Jedná se pravděpodobně o zálohu na objednané zboţí u 

jednoho dodavatele, které doposud nebylo dodáno vlivem jeho náročnosti na 

výrobu, případně bankrotem dodavatele. 

 Výše krátkodobých pohledávek se téměř nezměnila, byl zaznamenán pouze 

nepatrný pokles. Z 78% procent jsou tvořeny pohledávkami z obchodních 

vztahů. Zajímavé je, ţe se podařilo při nezměněné výši pohledávek dosáhnout 

vyšších trţeb za zboţí o cca 70 tis. Kč, ale niţších trţeb za vlastní výrobky a 

sluţby o cca 400 tis. Kč. Celkově lze tedy říci, ţe změna je spíše negativního 

charakteru – pokles o 330 tis. Kč v celkových trţbách. Výše pohledávek sice 

nevzrostla, ale roční trţby se stejně sníţily. 

 Při průměrných měsíčních trţbách, které se pohybují okolo 340 tis. Kč, je doba 

obratu pohledávek přibliţně 7 dnů. To potvrzuje domněnku z části OA (viz. 

výše), ţe se společnost snaţí odběratelům vystavovat spíše hotovostní faktury.  

 Firma má poměrně silné postavení na trhu z pohledu DOPohl. 
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 Nicméně korekce pohledávek z obchodních vztahů ve výši 174 poukazuje na 

nedobytnou pohledávku. Jedná se o situaci, kdy pravděpodobně alespoň jeden 

odběratel je neplatič v konkurzním řízení. 

 Firma má poměrně silné postavení na trhu vůči svým odběratelům, situace vůči 

dodavatelům je z pohledu krátkodobých poskytnutých záloh komplikovanější. 

 Firma neinvestuje finanční prostředky do nákupu cenných papírů, resp. 

neobchoduje s nimi. 

 Ve sledovaném období vzrostla výše peněz na pokladně o 1 mil. Kč a poklesla 

čtyřnásobně hodnota BÚ. Na pokladně drţí přes 90% své hotovosti KFM, coţ 

značí, ţe většinu plateb realizuje tímto způsobem a nikoliv bankovním 

převodem. 

 Bankovní konto je dostatečné ve výši 30% všech pohledávek a 70% průměrných 

měsíčních trţeb. Firma pravděpodobně nebude mít potíţe s cash-flow, rychlou 

likviditou. 

 Na pokrytí pracovního kapitálu a úhradu krátkodobých závazků jí plně postačí 

disponibilní likvidita v pokladně. 

 Přes finanční páku jsme dospěli k závěru, ţe je firma překapitalizována 

vlastními zdroji (VK > CZ), které tvoří 84% objemu pasiv. Poměr vlastních a 

cizích zdrojů je 5:1 ve prospěch vlastních zdrojů. 

 Lze tedy předpokládat, ţe v posledních dvou sledovaných letech neobdrţela 

ţádné dary, dotace ani příspěvky na investice a neprodávala akcie na primárním 

trhu, ani nebyla transformována. 

 Podílí se na tvorbě zákonného rezervního fondu, jehoţ výše – 200 tis. Kč 

dokládá skutečnost, ţe se jedná o společnost s.r.o.. 

 Firma neváţe příliš mnoho vlastních zdrojů ve statutárních fondech, pouze cca 

5%. 

 Dlouhodobě dosahuje stabilního zisku. Zisk není rozdělován mezi společníky, 

ale je uchován v části nerozdělný zisk s cílem rozvoje a zvyšování hodnoty 

podniku. 

 Zisk je natolik nízký, ţe s ohledem na sumu trţeb, která činí 4 100 tis. Kč (VZZ 

01 a 05) je jeho výše přibliţně 4% hodnoty trţeb. 

 Plně nevyuţívá moţnosti sníţení daňového základu tvorbou rezerv podle 

zvláštních právních předpisů. 

 Neměla a nemá dlouhodobé závazky ţádného charakteru, který plyne 

z obchodních vztahů ke společníkům, z přijetí záloh nebo z pozice dceřiné 
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společnosti. Společnost nebyla ani emitentem dlouhodobých dluţných úpisů, 

kterými mohou být dluhopisy či směnky k úhradě. 

 Krátkodobé závazky firmy oproti minulému období vzrostly, přesněji o 50 tis. 

Kč, coţ činí nárůst 7%. To je poněkud paradoxní vzhledem k poklesu stavu 

zásob, propadu celkových trţeb a nezměněného počtu zaměstnanců. 

 Splatnost závazků se nezkrátila, ale naopak prodlouţila. Tato skutečnost 

vypovídá o silném postavení firmy vůči svým dodavatelům. 

 Skutečnost, ţe hodnota krátkodobých závazků je větší neţ hodnota 

krátkodobých pohledávek, indikuje vysokou běţnou likviditu – přibliţně 6 (viz. 

vyšší zásoby), pohotová likvidita je niţší neţ běţná – asi 5 a okamţitá je nejniţší 

– cca 4. 

 Z výše závazků nejsme schopni odvodit počet zaměstnanců, je však zřejmé, ţe 

jich nebude mnoho, cca do 5 osob dle výše mzdových nákladů. 

 Firma vykazuje nízké hodnoty závazků ze sociálního a zdravotního pojištění neţ 

kolik reálně činí zákonná povinnost (i s ohledem na počet zaměstnanců). Pokud 

však nahlédneme do VZZ, přesněji vztahu řádků 13 a 15, zjistíme, ţe odvody 

odpovídají zákonem stanovené výši. Nesrovnalost v číslech bude 

pravděpodobně vyvolaná specifiky vazeb mzdových nákladů a nákladů na 

sociální a zdravotní pojištění, které jsou pro měsíc prosinec charakteristické. 

 Počet zaměstnanců bych však po těchto skutečnostech poupravil na max. 1-2 

osoby.     

 Firma měla v minulém období předplacenou daň, coţ je s největší 

pravděpodobností vyvoláno účtováním o DPH. 

 Řádky 110 a 111 Rozvahy svědčí o nepřijetí krátkodobých záloh a absenci 

vydaných dluhopisů. 

 Vysvětlení situace v rámci růstu krátkodobých závazků tedy spočívá v přeplatku 

závazků vůči státu, pravděpodobně na DPH a zvýšením dohadných účtů 

pasivních (ř. 114), které dozajista nemají vliv na hospodaření firmy, ale jednají o 

účetní operaci směřující k přesnému stanovení hodnoty majetku.  

 Jinými závazky firma nedisponuje. 

 Firma nad svoji primární potřebu drţby cizího kapitálu přesto přijala krátkodobý 

bankovní úvěr, který splácí a v běţném období jí zbývá doplatit 39 tis. Kč, 

v minulém roce uhradila 189 tis. Kč. Při posouzení výše úroků (cca 800 Kč/měs. 

z VZZ ř. 43) je zřejmé, ţe úvěr je ve fázi konečného splacení. Dle jeho potřeby a 

zařazení do krátkodobých BÚ usuzuji, ţe se jedná o úvěr na dopravní prostředek 

– automobil. 
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 Závazky plynoucí z časového rozlišení nejsou v pasivech patrné. Nemůţeme 

tedy očekávat zlepšení situace v oblasti cash-flow přispěním této poloţky. 

Shrnutí poznatku VZZ 

 

 Při pohledu na trţby za vlastní výrobky a sluţby můţeme vypozorovat, ţe zboţí 

je tím hlavním obchodním artiklem (tvoří přes 96% celkových trţeb), kterým 

firma uspokojuje potřebu svých odběratelů. 

 Firemní výkony zaznamenaly rapidní pokles oproti předešlému období o asi 

71% (hodnotově o 391 tis. Kč). Zaznamenanou skutečnost hodnotím velice 

negativně. Při tak vysokém poklesu trţeb za vlastní výrobky by s největší 

pravděpodobností potenciální výroba podniku skončila. Tato a jiţ předešlé 

skutečnosti definitivně potvrzují, ţe se jedná o obchodní firmu. 

 Pokles výkonové spotřeby činí 238 tis. Kč, percentuálně 13% z hodnoty 

předešlého roku. Tento stav je vzhledem k vývoji trţeb příznivý z důvodu 

vývoje výkonové spotřeby, jejíţ pokles je pomalejší neţ pokles trţeb. 

 Ve spojitosti s výkony je situace taktéţ příznivá, ale v návaznosti na přidanou 

hodnotu nepříznivá.   

 Přidaná hodnota totiţ poklesla o 129 tis. Kč oproti minulému roku a dostala se 

tak na hodnotu 85% předešlého období. 

 Výše osobních nákladů je za poslední dvě sledovaná období konzistentní, 

poněvadţ hodnota nákladů vynaloţených na mzdy a sociální a zdravotní 

pojištění zůstala nezměněna. Jejich výše je odpovídající zákonem stanoveným 

limitům. 

 Nulové vyčíslení řádku 14 vypovídá o neexistenci vyplácení odměn orgánům 

společnosti. 

 Z výše sociálních nákladů lze odvodit, ţe se zřejmě nebude jednat o příspěvek 

na stravování zaměstnanců, ale spíše o sumu na hygienické vybavení pracoviště 

či rekvalifikaci pracovníků firmy. Hodnota tohoto nákladu se v čase neměnila. 

 Není zde zastoupena daň z nemovitosti, protoţe podnik nevlastní ţádné 

pozemky ani stavby. Lze však předpokládat, ţe se zde vyskytují nějaká dopravní 

vozidla, na která je zaměřena silniční daň. 

 Odpisy DHM a DNM se sníţily o 75 tis. Kč a jedná se nejspíše o automobily 

(viz. analýza Rozvahy). 

 Struktura výkonové spotřeby dokládá, ţe se jedná o nevýrobní podnik, jehoţ 

nejobjemnější sloţkou VS je poloţka sluţeb (asi 81%). Vzhledem k minulému 

roku se jejich hladina sníţila o 15%, tedy 217 tis. Kč.  
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 Z analýzy řádků 09 (spotřeba materiálu a energie), 10 (sluţby), 13 (mzdové 

náklady) a 18 (odpisy) se dá odvodit závěr, ţe firma neprodukuje ţádné 

výrobky, pouze sluţby a prodej zboţí, k jejichţ zhodnocení nevynakládá příliš 

vysoké náklady. Největší podíl na celkových nákladech mají sluţby (s hodnotou 

1 435 tis. Kč). 

 Podnikatelská činnost není materiálově ani energeticky náročná, není náročná 

ani na technologie, stroje a zařízení. Taktéţ neklade nároky na vysoce 

kvalifikovanou pracovní sílu. Pouze je náročnější z nákladového hlediska na 

sluţby. 

 Společnost v minulém období prodávala pouze dlouhodobý majetek. Trţby z něj 

činily 202 tis. Kč a zůstatková cena byla 204 tis. Kč, obchodovala tedy se 

ztrátou 2 tis. Kč. Z výše uvedené skutečnosti vyplývá, ţe se podnik snaţí 

nepotřebný DM odprodávat, coţ hovoří o snaze vrcholového managementu 

efektivně hospodařit. 

 Firma nevytvářela v minulém ani běţném období ţádné opravné poloţky. 

 Ostatní provozní výnosy/náklady nemají příznivý vývoj, ale vzhledem k jejich 

výši (z 0 na -3 tis. Kč) je zanedbatelný s ohledem na firemní poměry.   

 V obou analyzovaných letech společnost nerealizovala ţádné převody 

provozních výnosů a nákladů. 

 Provozní výsledek hospodaření je ziskový, ale poklesl o 55 tis. Kč oproti 

minulém období. Tato negativní skutečnost je dána především poklesem trţeb za 

sluţby, které se sníţily vzhledem k minulému období o 71% (o 391 tis. Kč), coţ 

je razantní pokles. Samotný rozdíl by ještě dorovnaly trţby z prodeje zboţí (s 

růstem o 67 tis. Kč), ovšem s nimi vzrostly i náklady na jejich vynaloţení o 43 

tis. Kč. 

 Jelikoţ trţby za sluţby činily přibliţně 13% celkových trţeb v minulém roce, 

docházím k závěru, ţe jsou pro podnikatelskou činnost nepostradatelnou 

součástí. Můţe se jednat o placenou poradenskou či servisní činnost slouţící 

jako komplement ke zboţí. 

 Firma v rámci těchto částí (VI, VII, VIII a IX) VZZ vykazuje nulovou hodnotu. 

Nevznikají jí ţádné výnosy ani náklady, neboť povaha struktury Rozvahy 

nevykazuje ţádný majetek, jehoţ prostřednictvím by eventuální výnosy a 

náklady vznikaly.  

 Společnost v minulém ani běţném období nezaznamenala ţádné výnosové 

úroky. I kdyţ vlastní bankovní účet, nedisponuje na něm příliš vysokou 

likviditou. Pravděpodobně se jedná o běţný podnikatelský účet a nikoliv 
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termínovaný vklad, pomocí něhoţ firma realizuje nezbytné platby a inkasuje 

trţby za bezhotovostní faktury, má tedy povahu transakčního účtu. 

 Nákladové úroky se sníţily z 22 tis. na 10 tis. Kč. (o 12 tis. Kč). Z velikosti lze 

usoudit, ţe se jedná o doplácení úroků z přijatého úvěru na automobil (viz. 

analýza Rozvahy). Ke změně sazby úroků nedošlo. 

 Ostatní finanční výnosy jsou vzhledem k povaze sloţení Rozvahy a jejich výši 

pravděpodobně tvořeny kurzovými výnosy. S hodnotou 157 tis. Kč v roce 

minulém a 150 tis. Kč v roce běţném došlo k jejich poklesu o cca 5%. 

 Ostatní finanční náklady - podle jejich velikosti a skutečnosti, ţe přijatý úvěr je 

téměř splacen, je ale pravděpodobné, ţe firma obchoduje i v cizí měně se 

zahraničím. 

 Neuskutečnila ţádné převody finančních výnosů a nákladů. 

 Finanční výsledek hospodaření je ziskový a to v obou analyzovaných letech. 

Vzhledem k absenci větších nákladů na úvěr, vedení BÚ a ke kladnému 

hospodaření se potvrzuje domněnka, ţe firma obchoduje i v zahraniční měně, 

pravděpodobně Euro. 

 Podnik nevykazuje za poslední dvě období ţádné mimořádné výnosy ani 

náklady, neměnila se tedy metodika oceňování majetku. 

 Firma dále nepřerozdělovala podíly na zisku společníkům. Můţeme odsud 

s jistotou následně vyvodit závěr, ţe společníci jsou ve firmě zaměstnáni.  

 V minulém i sledovaném období byl provozní i finanční VH ziskový a 

mimořádný VH vykazoval nulovou hodnotu. 
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2.2 Finanční analýza podniku 

 

Graf 2: Vývoj trţeb Zan-Aromi v letech 2008-20012. Zdroj: [Výroční zprávy] 

 

Trţby společnosti dosahují v průměru 3,5-4 mil. korun. Jejich trend je od roku 2009 

rostoucí, pokud povaţujeme za hlavní zdroj příjmů trţby za zboţí (jejich podíl na 

celkových trţbách je v roce 2011 85%). Trţby za vlastní výrobky a sluţby neplynou z 

vlastní výroby, protoţe podnik je nevýrobní povahy, ale z poskytnutí sluţeb. Jedná se o 

zprostředkovatelskou provizi z prodeje a dopravy vína v cisternách z Itálie. Od roku 

2009 taktéţ tyto trţby rostly, ale růst cen za víno v Itálii způsobil v roce 2012 jejich 

výrazný pokles a původní odběratelé hledali substituční zboţí spíše na východ od nás. 

 

Prognóza na rok 2013 předpokládá pokles celkových trţeb na úroveň 3,8 mil. korun a 

pravděpodobně bude klesat i v roce příštím. Za tímto neblahým faktem je vypuknutí 

metanolové aféry v září roku 2012, coţ kromě samotné prohibice vyvolalo pád mnoha 

obchodníků s lihovinami, likérek a několika velkoobchodů. Společnost Zan-Aromi tak 

přišla o spoustu stálých a věrných odběratelů. Další ránou pro business je zavedení 

povinných kaucí (5 000 000 Kč) a kamerových systémů jako preventivního opatření 

následků aféry. Toto opatření je však likvidační pro další distributory lihovin, proto jich 

v Moravskoslezském kraji zůstalo jiţ pouze 15. 

0

2 000

4 000

6 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2008 2009 2010 2011 2012

Vývoj tržeb 

Tržby za prodej zboží
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů



 

45 

 

      

Graf 3 a 4: EBIT a EAT v letech 2008-2012. Zdroj: [Výroční zprávy] 

 

Z pohledu dosaţeného zisku se můţe jevit podnikání značně nerentabilní, v posledních 

letech dosahuje hodnot na úrovni 170-190 tis. Kč za rok, a to především díky 

optimalizačním procesům firmy. Reálný zisk společnosti je samozřejmě vyšší. 

 

 

Graf 5: Majetková struktura podniku v letech 2008-2012. Zdroj: [Výroční zprávy] 
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Graf 6: Vlastnická struktura podniku v letech 2008-2012. Zdroj: [Výroční zprávy] 

 

Vývoj majetkové struktury podniku nám napovídá, ţe podíl dlouhodobého majetku na 

celkových aktivech je v průměru 12%. Časové rozlišení se podílí 2% na celkové 

majetkové struktuře. Nejvýznamnější podíl zaujímají oběţná aktiva, jejichţ participace 

na majetku je 86%. 

 

Pokud však nahlédneme do vlastnické struktury podniku, zjistíme, ţe je 

překapitalizovaný, podíl vlastních zdrojů financování je v průměru více neţ 80% z 

celkového kapitálu. Necelých 20% tvoří cizí zdroje, a to zejména v podobě závazků 

k tuzemským a zahraničním dodavatelům zboţí, eventuálně vůči bankám formou 

přijatých krátkodobých úvěrů na pořízení dopravních prostředků. 

 

Graf 7: Porovnání ukazatele ROE s obligacemi (2008-2012). Zdroj: [Výroční zprávy] 
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Pokud porovnáme rentabilitu vlastního kapitálu s výnosem ze státních dluhopisů 

(odpovídajícím úrokové sazbě daného roku dle údajů ČNB) tak zjistíme, ţe od 2. 

čtvrtletí roku 2008 do 3. čtvrtletí 2009 by byl pro společnost lepším investičním 

rozhodnutím nákup obligací. Největším absolutním rozdílem však bylo pouze 1% 

obětované příleţitosti. Naopak počínaje rokem 2010 bylo upřednostnění podnikatelské 

činnosti výnosnější investiční volbou. 

 

Z hlediska ROE ve vztahu k úročení dlouhodobých (termínovaných) vkladů lze vyvodit 

pozitivní závěr jen v letech 2011 a 2012, kde se úročení takovýchto vkladů pohybuje na 

niţší hodnotové hladině, neţ je výnosnost podnikatelských aktivit společnosti, řádově o 

1-2 procentní body (uvaţujeme úrok z termínovaných vkladů cca 3% p.a.). 

 

 

Graf 8: Porovnání ukazatelů rentability v letech 2008-2012. Zdroj: [Výroční zprávy] 

 

V průřezové analýze jednotlivých druhů rentabilit bylo zjištěno, ţe hodnoty ROCE, 

ROA a ROS se nacházejí pod limitem svých ideálních stavů (ROA>10%, ROCE>i 

úvěrů, ROS>6).  
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Graf 9: Porovnání ukazatelů likvidity v letech 2008-2012. Zdroj: [Výroční zprávy] 

 

Schopnost podniku dostát svým závazkům zpeněţením oběţných aktiv je u jednotlivých 

typů likvidit, zejména okamţité a běţné, vyšší, neţ jsou doporučené mezní hodnoty 

(0,2<OL<0,5 a 1,5<BL<2,5). Výjimku tvoří pohotová likvidita, jejíţ naměřené hodnoty 

jsou relevantní stanoveným limitům (PL>1). Příčinou příliš vysokých čísel je 

skutečnost, ţe společnost upřednostňuje operativní plánování nákladů vynaloţených na 

pořízení zásob zboţí, a tím si zajišťuje kladné a vysoké cash-flow v průběhu kaţdého 

měsíce.  

 

Druhým ovlivňujícím faktorem je absence dlouhodobých úvěrů a příleţitostné přijetí 

krátkodobého úvěru na pořízení DHM (zejména dopravních prostředků). KFM taktéţ 

navyšují volné finanční prostředky, které společnost nereinvestuje, případně ani 

nevyuţívá investičních instrumentů peněţního ani kapitálového trhu. Cílem řízení credit 

managementu společnosti je cca čtyřtýdenní přeměna zásob (zejména aromat) na KFM, 

coţ umoţňují nastavené marţe na zboţí.       
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Graf 10: Porovnání ukazatelů aktivity v letech 2008-2012. Zdroj: [Výroční zprávy] 

 

Společnost Zan-Aromi rozčleňuje z hlediska druhu zásob své zboţí na aromata (80% 

tţeb) a enologické prostředky (20% trţeb). Z důvodu placení spotřební daně z lihu musí 

evidovat odděleně pohyby zboţí s obsahem lihu (na tzv. daňovém skladu). Doba obratu 

aromat (DS) se pohybuje okolo 30 dní. V grafu je však vidět, ţe doba obratu celkových 

zásob je 80-180 dnů. To je zapříčiněno zejména skladováním enologických prostředků, 

jejichţ podíl na trţbách tvoří sice jen 20% trţeb, ale jejich ziskové rozpětí není natolik 

široké, jako je tomu u aromat a jejich objem je několikanásobně vyšší, neţ je měsíční 

stav daňového skladu. Řízení objednávek a odbytu nedaňového skladu, resp. jeho 

přeměna v trţby, je volatilní v delším časovém horizontu oproti skladu daňovému. Proto 

také dochází k plánování stavu zásob v rozmezí 2-3 měsíců. 

 

Doba obratu stálých aktiv a závazků se v posledních letech pohybuje okolo 50-60 dnů, 

coţ značí velice rychlou přeměnu dlouhodobého majetku společnosti a závazků vůči 

svým dodavatelům a jiným věřitelům na trţby. Za krátkou dobou obratu DHM stojí 

relativně nízká výše SA (patří sem pouze 3 automobily staršího data výroby). U 

závazků k dodavatelům je důvodem tlak italské strany na splatnost faktury (max. 2 

měsíce). U doby obratu celkových aktiv jiţ situace není tak lichotivá. Doba obratu je 

tady v průměru více neţ rok, coţ souvisí se skladováním některých druhů zásob a 

hlavně s pořízením DHM.  
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Průměrné inkasní období je o 10 dnů niţší, neţ je doba obratu závazků, tudíţ je podnik 

schopen umořovat část svých závazků rychlým inkasem pohledávek, resp. rychleji 

peníze utrţí, neţli je vydá na pořízení zboţí. Pozitivem je klesající trend průměrné doby 

inkasa. 

  

 

Graf 11: Hodnota Altmanova indexu v letech 2008-2012. Zdroj: [Výroční zprávy] 

 

Hodnota Altmanova indexu, resp. indexu zadluţenosti se pohybuje nad hranicí 2,9 ve 

všech sledovaných letech, coţ poukazuje na skutečnost, ţe se firma nachází v dobré 

finanční situaci. Dokonce i v letech 2008-2009, kdy eskalovala finanční krize. 
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2.3 Lewinův model podniku  

2.3.1 Výběr agenta změny 

Výběr vhodného kandidáta na pozici agenta změny je klíčový a jeho úlohu v dalším 

směřování si firma dobře uvědomuje. Proto si na něj obchodní vedení společnosti klade 

určité poţadavky, které pokládá za stěţejní pro úspěch celého projektu.  

Požadavky a nároky na agenta změny jsou následující: 

 Zkušenosti v marketingu 

 Obchodní dovednosti 

 Vysokoškolské vzdělání 

 Mobilita a časová flexibilita 

 Komunikační schopnosti směrem k managementu 

 Úzké vazby na společnost 

 Nezávislost a neúplatnost v jednání  

 Znalost italského jazyka a jeho ekonomická aplikovatelnost 

 

Při současných poţadavcích na osobu agenta změny vzhledem k hlavnímu poţadavku 

úzkého napojení na společnost a při zachování maximálního počtu kritérií připadá do 

úvahy současný analytik společnosti, Bc. Michael Fink, jenţ by se měl ujmout této 

klíčové role v létě tohoto roku. 

 

S ohledem na jeho praxi ve finanční a marketingové sféře a s komunikačními, 

manaţerskými a jazykovými dovednostmi se výběr tohoto kandidáta právoplatně nabízí.  

 

Důvěru do něj vkládá sponzor změny, pan Michael Zdráhal, jednatel českého 

zastoupení firmy ZAN-AROMI spol. s r.o. a distributor a současný firemní poradce přes 

marketing, pan Ing. Martin Valíček, ve funkci advokáta změny. 
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Hlavní očekávané výstupy od agenta změny budou: 

 Kvantifikace míry navýšení trţeb oproti předešlému stavu 

 Kvantifikace navýšení trţního podílu na současných trzích 

 Připravení veškerých podkladů pro nové podnikatelské záměry 

 Progresivnější řešení plánovacích procesů a zkvalitnění průběhu logistického 

řetězce 

 Navrţení a implementace efektivnější a propracovanější marketingové strategie 

o Nová intuitivnější a uţivatelsky přijatelnější podoba produktů 

společnosti 

o Hledání nových distribučních cest a velkých odběratelů 

o Navazovat nové kontakty s maloobchodníky a velkoobchodníky v ČR i 

SR 

o Inovativní a intuitivní řešení online e-shopu a webových stránek 

o Podpůrné akce na podporu prodeje, promo akce, výprodejové akce, slevy 

o Rozšíření spektra sluţeb o meetingy s vinaři v rámci vinařské techniky 

(stroje) 

o Rozšíření sortimentu zboţí o jiná neţ lihová aromata v závislosti na 

poptávce    

2.3.2 Určení intervenčních oblastí 

Organizační struktura 

-nízký stav běţných pracovníků 

-externí účetní a daňové sluţby 

-neefektivní rozdělování činností a úkolů 

-nedostatečné delegování pravomocí 

Organizační procesy 

-nesystematické řízení organizace práce 

-nízká úroveň kontrolního mechanismu 

Řízení lidských zdrojů 

-nevhodný řídící styl 

-špatná vertikální, ale i horizontální komunikace 
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Technologická oblast (produkty, služby) 

-slabá marketingová strategie 

-zastaralý způsob propagace produktů a sluţeb 

-nedokonalost obalového materiálu 

-produkty postrádají smysl pro detail, preciznost provedení 

-zastaralá podoba e-shopu a webových stránek 

Komunikační a informační toky 

-evidence historických dat vývoje podniku 

-dílčí a hloubkové analýzy, statistiky prodeje, úroveň konkurenceschopnosti 

-absence dlouhodobého plánování 

-neexistence základních vnitropodnikových norem 

 

2.3.3 Vlastní intervence do systému řízení firmy 

 Organizační struktura 

Účetní a daňové služby 

Z pohledu organizační struktury je efektivnější přesun externího vedení účetnictví do 

interní sktruktury podniku. V rámci zachování průhlednosti firemních finančních toků a 

přehledu o podnikových zdrojích, s cílem operativního řešení problému, je tento krok 

účelný. Účetní závěrka a její aktuálnost je nezbytným informačním zdrojem dat pro 

finanční řízení podniku. Brzdné síly se zde neočekávají. Celková očekávaná míra 

úspěchu: VYSOKÁ        

 

Diverzifikace stupňů organizační struktury 

K zefektivnění činnosti organizační struktury povede její rozčlenění na stupně, které se 

budou vyznačovat oddělenými řídícími kompetencemi a odpovědností za ně. Zváţil 

bych najmutí jednoho manuálně zručného pracovníka, který by zabezpečoval 

manipulační a dopravní logistiku produktů. Druhý nový člen týmu by působil v terénu a 

sbíral informace o konkurenci, trhu a propagoval zboţí ZAN. Podpořil bych jeho 

pracovní stáţe u konkurence.  
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Cílem projektu je rozvázání rukou obchodnímu vedení společnosti a jeho orientaci 

zaměřit na nové podnikatelské záměry firmy, popustit uzdu fantazii v oblasti nových 

marketingových triků a akcí na podporu prodeje a v neposlední řadě navazovat nové 

kontakty a budovat vztahy s dalšími potenciálními odběrateli. Zde můţeme očekávat 

konflikt priorit s vedením v oblasti investic do konkurenčního informátora. Tato funkce 

by však mohla do jisté míry být delegována na nového tichého společníka. Celková 

očekávaná míra úspěchu: STŘEDNÍ 

 Organizační procesy 

Organizace procesů v podniku probíhá na bázi operativního řešení vzniklé situace. 

V momentě, kdy nastane problém, tak se současně hledá i jeho řešení. Organizace se 

nesnaţí předcházet těmto situacím a minimalizovat škody, které mohou vzniknout. U 

kolizních situací se neřeší fundamentální podstata problému, ale jeho rychlé vyřešení 

formou záplaty, která není dlouhodobá, ale má za cíl pouze překlenout určitý časový 

horizont. Řešením je zavést institut kontrolního mechanismu, od něhoţ lze očekávat, ţe 

bude dohlíţet na předcházení kolizním situacím a bude se hlouběji zabývat organizací 

procesů, jako je efektivní plánování dodávek zboţí, řízení zaměstnanců apod. Současný 

stav rozdělení činností vedení je znát a funguje poměrně spolehlivě, je však potřeba 

dohlíţet na zohlednění veškerých úhlů pohledu na konkrétní situace a uváţit míru 

rizika, které dané jednání můţe přinést. Nový úhel pohledu a včlenění třetího českého 

společníka do podniku by měl zastřešovat onen institut. Celková očekávaná míra 

úspěchu: STŘEDNÍ            

 Řízení lidských zdrojů 

Zaměstnanci 

Řízení lidských zdrojů je doprovázeno nevhodným řídícím stylem, který je nutné 

odbourat. Náplastí na tento faktor je prohloubení vztahů se zaměstnanci a přijetí jejich 

názoru na problém. Většina řídícího managementu si nedokáţe představit dopady svého 

jednání na všechny stupně organizační struktury. Proto bych doporučil, aby nápad na 

zefektivnění činnosti byl konzultován primárně s lidmi, kterých se změna týká. 

Smyslem diskuse by mělo být nalezení společného východiska z dané situace. Brzdnou 

silou zde bude tvrdohlavost managementu a zaměstnanců, jeţ se váţe k zavedenému 

chodu firmy. Myslím, ţe otěţe nad zaměstnanci by měl převzít člověk 
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s charismatickými rysy a vyjednávacími schopnostmi. Celková očekávaná míra 

úspěchu: STŘEDNÍ        

 

Společníci 

Vůdčí osobnosti firmy se příliš zaměřují na slabiny druhého, a i kdyţ mají jasně 

definovanou svoji činnost ve firmě, stále je pro ně středem zájmu činnost toho druhého. 

Zde se těţce radí recept na východisko ze situace, protoţe proti sobě stojí podobné 

povahové osobnostní rysy. Jedinou nadějí na zlepšení situace je příchod nového 

společníka do firmy a sníţení současného napětí na pracovišti. Celková očekávaná míra 

úspěchu: SPÍŠE STŘEDNÍ        

 Technologická oblast (produkty, služby) 

Web a e-shop 

V technologické oblasti spatřuji podniknutí zásahu do podoby internetových stránek a e-

shopu, přes který uzavírá obchod 90% drobných zákazníků. Image stránek by měla být 

uţivatelsky intuitivnější, měla by lépe prezentovat sortiment produktů a viditelně 

odkazovat na e-shop. Formulář pro objednání zboţí je pro řadu odběratelů 

nepochopitelný, proto bych intervenoval systém, který je charakteristický pro řadu 

dnešních e-shopu a tím je rozčlenění zboţí do dílčích poloţek a vytvoření virtuálního 

koše se zboţím, pomocí něhoţ se kaţdá poloţka produktu bude do něj vkládat. Ke 

kaţdé poloţce produktu bych doporučoval přiřadit vhodný obrázek, který přesně 

vystihuje daný produkt a zároveň svým designem láká potenciálního zákazníka ke 

koupi. Celková očekávaná míra úspěchu: SPÍŠE VYSOKÁ        

 

Produkt 

Pro produkty navrhuji vytvořit nový design obalů, etiket a příbalových letáků. Grafické 

zpracování obalů typických pro malá balení esencí o objemu 1dcl by mělo mít, 

vzhledem ke svému mnoţství, precizněji propracovanou podobu. Mé doporučení je 

barevnější název firmy a loga, miniaturu obrázku daného druhu ovoce, zajímavý design 

skla spolu s uzávěrem. Barevné provedení skla bych doporučil zelené s bílým 

uzávěrem. Příbalové letáky k produktům více orientovat na variabilitu pouţití daného 

druhu aroma, resp. doporučené dávkování, speciální dávkování pro vyšší vonný účinek, 

seznam běţných lihovin, ke kterým se daná látka váţe apod. Brzdnou silou v této 
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oblasti bude zajisté nákladové hledisko na materiál, především pak sklo, jehoţ prosazení 

bude vyţadovat jednání marketingového oddělení s vedoucími orgány společnosti. 

Celková očekávaná míra úspěchu: STŘEDNÍ        

 Komunikační a informační toky 

Vyuţívání informací pro řízení dodávek zboţí a dlouhodobého plánování je pro úspěch 

kaţdého podniku klíčové. Řízení stavu zásob je nutno orientovat spíše čtvrtletně a včas 

reagovat na zakázkovou poptávku po zboţí. Nabízí se tu hlavně zlepšení 

komunikačních dovedností českých společníků, které jsou pro zvýšení efektivity 

činností nesmírně důleţité. Ochota současných společníků k řešení situace není nikterak 

vysoká. Klíčovou roli by tu měl sehrát příchod tichého společníka s jazykovými 

znalostmi na obchodní úrovni v létě 2014. Očekává se prohloubení vztahů s italskou 

stranou i na jiné neţ obchodní úrovní. Nový společník ve snaze zvýšit efektivitu 

činností bude pravidelně jezdit do Itálie a jednat s dodavateli o podmínkách kontraktů. 

Celková očekávaná míra úspěchu: VYSOKÁ      

 

Rozšiřující úlohou tichého společníka bude vést aktuální účetní a daňové informace 

rozfázované na měsíce, vyhodnocovat data o konkurenci a začít vést statistiky trţeb a 

pohledávek po nebo těsně před splatností podstupovat případné dluţníky faktoringové 

společnosti. Co se týká trţeb, navrhoval bych vést statistiku po měsících se členěním dle 

typu faktury (dobírka SR, dobírka ČR, hotovost. FAV ČR, bezhotovost. FAV ČR, 

hotovost. FAV SR, bezhotovost. FAV SR). Cílem činnosti je sledovat likviditu a 

úměrně plánovat dodávku zboţí. Jelikoţ se jedná o činnost tichého společníka, 

neočekává se, ţe by zde vznikaly bariéry bránící této práci. Celková očekávaná míra 

úspěchu: VYSOKÁ                

 

Sestavení vnitropodnikových norem pro organizaci práce se sestává z manuálu 

k prodejní činnosti, práce s evidenčními programy na PC, dobírkovou sluţbou a z 

chronologického uspořádání zboţí a norem pro dávkování aromat. Jako brzdné síly zde 

mohou vystupovat zaměstnanci a jejich ochota respektovat stanovené normy. Celková 

očekávaná míra úspěchu: STŘEDNÍ 
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2.3.4 Vyhodnocení dosažených výsledků 

Kritickou marketingovou analýzou bylo zjištěno, ţe hlavní intervenční oblasti, které 

vyţadují zásah, aby bylo moţné zahájit plánované podnikatelské záměry, jsou do 

organizační struktury, procesů a informačních toků. K úspěšnému zdolání překáţek má 

přispět příchod nového tichého společníka. Jeho činnosti spočívají v navrţení vhodné 

marketingové strategie, zefektivnění způsobu plánování dodávek, evidenci 

vnitropodnikových dat a celkovém sytému kontroly. V nejbliţší době bude také 

nezbytné zpracovat a vyhodnotit nové investiční záměry firmy.  

 

Obávanými kroky k zefektivnění dílčích činností jsou: přístup společníků k nově 

navrţené koncepci organizační struktury, nákladové stránce marketingové strategie a 

řízení lidských zdrojů v rámci vertikální komunikace. Poslední zmíněný bod spočívá ve 

sjednocení úhlů pohledů na organizaci procesů plánování, evidence a kontroly 

podnikových mechanismů.  

 

Pokud se podaří zajistit zdolání těchto moţných intra-podnikových kolizních situací, je 

úspěšnost provedení intervenčních změn na úrovni podniku zajištěna. Většina externích 

hrozeb je však obtíţně měřitelná z důvodu slabé vyjednávací síly v odvětví. Míra 

úspěchu závisí na změně poptávky po nových produktech ZAN-AROMI a nových 

produktech Vinařství VV. 

 

K hlavním brzdným silám vnějšího prostředí patří obtíţný vstup do odvětví vinařství, 

míra konkurence a finanční náročnost investice. Síly podporující projekt jsou ambice 

rozvoje podnikových aktivit, současné vazby s potenciálně konkurenčními vinaři, 

existence řady významných odběratelů stávajících produktů ZAN-AROMI, ochota 

spolupracovat s dalším investorem a dosavadní mnohaleté zkušenosti s výrobou vína. 

 

Rozvíjení podnikatelských aktivit na Slovensku a jinde v zahraničí se nabízí u 

aromatických látek a vinařských potřeb. Slovenský trh je do značné míry podobný 

tuzemskému trhu, dokonce nabízí vyšší produkční potenciál vinařům, a tudíţ i moţným 

odběratelům ZAN-AROMI. Poptávka drobných zákazníků na Slovensku má rostoucí 

tendenci jiţ 4 roky, proto by bylo vhodné začít jednat s maloobchody a velkoobchody o 
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spolupráci na základě rozšíření jejich sortimentu zboţí o naše produkty. Cílem je 

vybudování slovenského zastoupení firmy, nalezení vhodných kandidátů na pozici 

obchodního zástupce. V minulosti jiţ firma měla rozjednané spolupráce na Slovensku, 

ale vţdy z nich sešlo vlivem nezvládnutí propagace produktů na tamním trhu ze strany 

místního distributora. Firmě doporučuji zajistit propagaci produktů na vlastní náklady. 

Zvolil bych prozatím české zastoupení doplněné o kooperaci se slovenskými 

obchodníky a distributory vinařských produktů. 

 

Klíčové intervenční změny je nutno provést především v marketingové strategii. 

Zvolená nová podoba produktů by měla přispět ke zvýšení prodeje aromat a očekává se 

nárůst trţního podílu na trzích se substitučním zboţím. K podpoře prodeje drobným 

odběratelům v ČR i SR by měla přispět nová podoba webových stránek a e-shopu. Byla 

zvolena intuitivní forma rozloţení poloţek internetového obchodu, došlo k zpřehlednění 

jednotlivých prodejních mnoţství a k inovativním designerským prvkům webových 

stránek. 
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2.4 Vnější prostředí 

2.4.1 Ekonomika 

Produkce 

Tab. 9: Vývoj výroby vína v letech 2006-2012 (v tis. hl). Zdroj: [15] 

Stát EU 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 
Rozdíl 

10/11 

Rozdíl 

5-letý 

průměr 

Bulharsko 1 757 1796 1 606 1 246 1 030 1 100 +7% -26% 

ČR 434 821 773 570 366 714 +95% +20% 

Německo 8 995 10 363 9 991 9 228 6 906 8 875 +29% -2% 

Řecko 3 947 3 511 3 873 3 366 2 950 2 450 -17% -29% 

Španělsko 43 679 42 070 41 909 38 402 39 985 40 370 +1% -3% 

Francie 53 025 46 547 42 806 46 743 46 469 50 200 +8% +7% 

Itálie 54 600 49 181 50 470 50 665 50 575 43 459 -14% -15% 

Kypr 224 210 173 147 118 100 -15% -43% 

Lucemburs. 124 142 130 135 110 135 +22% +5% 

Maďarsko 3 271 3 222 3 460 3 198 1 966 2 720 +38% -10% 

Malta 65 48 32 37 15 14 -7% -65% 

Rakousko 2 256 2 628 2 994 2 352 1 760 2 800 +59% +17% 

Portugalsko 7 352 6 049 5 620 5 872 7 133 5 925 -17% -8% 

Rumunsko 5 014 5 289 6 786 6 703 3 287 5 357 +63% -1% 

Slovinsko 832 857 752 754 763 1 118 +47% +41% 

Slovensko 325 355 431 343 130 - - - 

Ostatní z 

EU 

27 28 24 27 35 37 +6% +31% 

Celkem EU 186 107 173 118 171 831 169 787 163 599 166 000 1,5% -4% 

Chorvatsko 1 248 1 237 1 365 1 278 - - - - 

Turecko 174 287 229 - - - - - 

 

Spotřeba 

Po dvouletém sniţování spotřeby vína ve světě se situace v poslední době začala 

stabilizovat. Přičemţ vinařské země EU spotřebu svého vína meziročně nesniţovaly. 

Výjimku tvoří pouze Španělsko, kde došlo k dalšímu poklesu o 670 tis. hl, to odpovídá 

6%. V Anglii a v ČR je situace opačná. Třetí země jako Chile a Austrálie svojí spotřebu 

zvyšují, ale v Argentině se nadále spotřeba sniţuje. [15] 

 

Mezinárodní obchod 

Světový obchod s vínem (všechen vývoz vín) se v roce 2010 zvedl na 93 mil., coţ je 

nárůst o 6,7% oproti předešlému roku. Z pohledu situace od roku 2000 se obchod 

propadl pouze v roce 2009 (87 mil. hl). Podíl mezinárodně obchodovatelného vína se 
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přiblíţil 40% celkové produkce, to je dvojnásobek podílu, co před dvaceti lety. Vlivem 

hospodářské krize se dosáhlo vyššího podílu sudového vína na světovém trhu vín. Vůči 

krizi byly nejvíce odolné z EU země jako Itálie a Německo. Naopak mírnému postiţení 

neunikly země jako Francie a Španělsko. Nejvíce situace zasáhla USA a JAR. [15] 

 

 

Graf 12: Světová produkce a spotřeba vína (v tis. hl). Zdroj: [15] 

 

 

2.4.2 Oborové průměry odvětví  

Následující tabulka znázorňuje oborové hodnoty podniků v odvětví těţebního a 

zpracovatelského průmyslu se zaměřením na výrobu nápojů dle třídění CZ-NACE B11. 

Statistika je za poslední známé období let 2011 a 2012. [16]
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Tab. 10: Oborové průměry výrobců nápojů v procentech/koeficientech. Zdroj: [16] 

Finanční analýza ekonomických ukazatelů podnikové sféry dle rozdělení CZ-NACE B11 - Výroba nápojů 

Ukazatel/Období 1.Q.11 1.Pol.11 1.-3.Q.11 1.-4.Q.11 1.Q.12 1.Pol.12 1.-3.Q.12 1.-4.Q.12 

Alternativní náklad na vlastní kapitál (re) 16,51% 14,54% 15,04% 14,94% 15,64% 12,79% 12,17% 18,18% 

Vážený náklad na kapitál (WACC) 14,49% 13,11% 12,20% 13,81% 14,16% 12,79% 12,17% 12,20% 

Bezriziková sazba (rf) 3,86% 3,79% 3,59% 3,51% 3,02% 2,87% 2,55% 2,31% 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko (rPOD) 4,50% 2,74% 2,62% 3,69% 4,67% 3,90% 3,95% 4,12% 

Riziková přirážka za finanční stabilitu (rFINSTAB) 5,57% 5,98% 5,34% 5,88% 5,77% 5,13% 4,85% 4,71% 

Riziková přirážka za velikost (rLA) 0,56% 0,61% 0,65% 0,73% 0,70% 0,89% 0,83% 1,06% 

  
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 5,66% 10,00% 12,26% 9,70% 9,20% 13,14% 15,54% 19,06% 

Rentabilita aktiv (EBIT/Aktiva) 4,48% 7,23% 8,48% 7,66% 6,02% 8,37% 9,59% 9,94% 

Obrat aktiv (Obrat/Aktiva) 0,63 0,74 0,76 0,77 0,67 0,76 0,80 0,90 

Marže (EBIT/Obrat) 7,12% 9,70% 11,16% 10,01% 8,93% 10,95% 11,96% 11,06% 

Čistý zisk/Zisk 74,59% 79,02% 78,20% 74,42% 76,55% 75,01% 77,70% 77,75% 

Vlastní kapitál/Aktiva 49,18% 50,21% 45,88% 44,66% 47,28% 37,15% 39,78% 33,87% 

Úplatné zdroje/Aktiva 67,98% 65,34% 65,69% 62,44% 64,26% 47,11% 47,66% 42,81% 

Likvidita L3 1,12 1,14 1,04 1,03 1,08 0,92 0,88 0,92 

Likvidita L2 0,80 0,81 0,74 0,73 0,72 0,64 0,62 0,64 

Likvidita L1 0,32 0,29 0,32 0,26 0,24 0,21 0,22 0,21 

Přidaná hodnota/Obrat 28,15% 30,36% 32,11% 31,88% 28,64% 29,99% 31,54% 31,07% 

Osobní náklady/Obrat 12,42% 10,46% 10,42% 10,42% 11,66% 10,19% 9,77% 9,92% 

Hrubý operační přebytek/Obrat ((PH-ON)/Obrat) 15,73% 19,90% 21,69% 21,45% 16,98% 19,80% 21,77% 21,15% 

Investice/Obrat 0,93% 1,25% 3,49% 1,85% 1,65% 1,33% 3,91% 1,30% 
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2.4.3 Analýza trhu 

 Vinohradnictví – pěstování révy vinné 

Výsadba mladých vinic 

Pro přiblíţení situace v oblasti výroby vinné révy musíme brát do úvahy přírůstky 

nových vinic, jakoţto hodnotového faktoru přispívajícího k objektivitě plánování toho 

projektu.  

 

 

 
Graf 13: Přírůstky mladých vinic (v ha). Zdroj: [15] 

 

Z následujícího grafu je moţné vyčíst vzestupný trend výsadby mladých vinic v letech 

2000-2004. Avšak v roce 2005 se situace značně mění a dochází k markantnímu 

poklesu z téměř 1 900 ha na 132 ha. Vysvětlení hledejme v oblasti poskytování státních 

dotací z Ministerstva zemědělství a fondu na restrukturalizaci vinic, které ve zmíněném 

roce ukončilo finanční podporu směrem k vinohradníkům. Někteří z nich proto 

opouštějí pěstování hroznů z důvodu nerentability. [15] 

 

Průměrný výnos a cena hroznů 

Dle analýzy provedené SVČR v roce 2011, který prováděl výběrové šetření pro 100 

členských podniků, jejichţ rozloha čítá 1/4 plochy všech plodných vinic v ČR, byla 
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zjištěna následující fakta. Tento průzkum je doposud nejaktuálnější studií, rok 2012 

ještě není hodnotově vyčíslen. [15] 

 

 
Graf 14: Výnosy hroznů v ČR (v t/ha). Zdroj: [15] 

 

Průměrný výnos z moštového hroznu v roce 2011 kolísal okolo 6 t/ha, oproti roku 2010 

tak došlo k nárůstu o 2,7 t/ha a v rámci desetiletého průměru o více neţ 0,7 t/ha. Výnosy 

jednotlivých zkoumaných podniků kolísaly od 0,42 do 12,4 t/ha. Z počtu hroznů 

sklízených v celé ČR lze dosáhnout přibliţně 650 tis. hl. vína, coţ je asi 1/3 roční 

spotřeby vína. [15] 

 

Průměrná prodejní cena moštového hroznu kolísala okolo 17,30 Kč/kg, přičemţ 

průměry šetřených podniků činily od 12,00 do 25,00 Kč/kg. V roce 2011 tak v ČR došlo 

ke sklizni v úhrnu za 1,7 mld. korun, coţ je historické maximum. Dosáhlo se tím zisku 

cca 15%. Průměrná nákupní cena hroznů činila 18,10 Kč/kg. [15] 

 

Struktura podniků 

Zajímavého zjištění se dosáhlo i v oblasti struktury podniků, kde se odhalilo, ţe 

z celkového počtu 100 subjektů se pouze 11 z nich zabývá současně pěstováním, 

nákupem i prodejem hroznového moštu. Tento agregát podniků celkově sklidil z plochy 

305 ha vinic zhruba 1 960 tun hroznů, z čehoţ 454 t zakoupil a 480 t prodal. Pěstováním 

vinné révy s cílem jeho následného prodeje a vlastním zpracováním maximálně 10 % 

sklizně se zabývalo 34 podniků, tedy 40% pěstitelů. Čistě pěstováním a zpracováním 
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všech podnikových zásob (bez prodeje a nákupu) se věnovalo 17 podniků (11% plochy 

sledovaných vinic). Poslední skupinu tvoří nakupující podniky (17) s vlastní sklizní do 

10% a bez prodeje hroznů. [15] 

 

Podíl prodeje a zpracování 

Přibliţně 1/2 plochy vinic v ČR je z hlediska své podstaty vyuţití určena pouze 

k pěstování hroznů a nikoliv k jejich zpracování. Vinice vytvořené k produkci vína 

samotným pěstitelem zaujímají asi 2/5 celkové plochy. Zbylá část plochy tvoří zhruba 

1/10 výměry vinic ČR a je zpravidla vyuţita na různou kombinaci předcházejících 

činností, jejichţ poměr je řízen na principu vlastní nabídky a poptávky zákazníků. [15] 

 

 
Graf 15: Podíly činností – prodej vs. zpracování hroznů (v %). Zdroj: [13] 

 

 

Rentabilita vinohradnictví 

Průměrná výnosnost hroznů na území ČR má v posledních dvaceti letech mírně 

klesající tendenci, která by klidně mohla být do dvou příznivých let zvrácena. 
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Graf 16: Rentabilita vinohradnictví (v Kč/kg). Zdroj: [15] 

 

Z výše uvedených dat, tedy průměrného výnosu a ceny, bylo v roce 2011 dosaţeno ve 

vinohradnictví průměrného zisku ve výši 2,00 Kč/kg hroznů, resp. 12 tis. Kč/ha moštu. 

Pokud však vezmeme v potaz i veškeré započtené dotace, tak se dostáváme k 

průměrnému zisku v tomto roce na hodnotu 6,00 Kč/kg, resp. 36 tis. Kč/ha. [15] 

 Vinařství – obchod s vínem 

Tab. 11: Bilance vína v ČR (v tis. hl). Zdroj: [15] 

Vinařský rok 2010/2011 2011/2012* 

Počáteční zásoba 893 802 

Produkce 390 650 

Z toho: bílé 258 510 

červené 132 240 

Dovoz 1 774 1 850 

Celková nabídka 3 057 3 352 

Spotřeba vína 2 005 2 012 

Vývoz 250 270 

Konečná zásoba 802 580 

 

Dovoz 

Trend importovaného vína do ČR má dlouhodobě vzestupnou tendenci. Jedná se 

především o lahvová vína s tímto vývojem od vstupu ČR do EU. Naproti tomu sudová 

vína kolísají v důsledku kompenzací vinařských podniků dle momentální nabídkové a 

poptávkové situace na trhu. 
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Graf 17: Mnoţství importovaného vína (v tis. hl). Zdroj: [15] 

 

Z grafu vidíme, jak se v roce 2004/05 přivezlo 1,26 mil. hl vína a postupným rostoucím 

trendem do roku 2009/10 bylo dosaţeno jiţ 1,77 mil. Celkový objem dováţeného vína 

v roce 2004/05 byl tvořen z 36,5% vínem lahvovým a v roce 2010/11 jiţ z 47%.[15] 

 

Pokud se podíváme na problematiku dovozu z hlediska země původu dováţeného vína, 

zjistíme tak, kam plyne nejvíce finančních prostředků za víno. 

 

 
Graf 18: Dovoz vína dle země původu (v %). Zdroj: [15] 
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Diagram ukazuje, ţe největší objem financí proudí kaţdoročně do Itálie, a to přes 1 mld. 

Kč. Za ní následuje tradičně Francie s 0,5 mld. Kč, i kdyţ její objemu dovozu tvoří 

pouze 1/10 v porovnání s Itálií.  

 

Je zajímavé, ţe objem dováţeného vína z Itálie je dvakrát větší, neţ jsou produkční 

moţnosti českých vinic. 

 

Vývoz 

Export vín z ČR v posledních letech roste, a to jak lahvových, tak sudových. Růstová 

křivka má lineární charakter v obou případech, ale export sudového vína je 

mnohonásobně rychlejší. Tato skutečnost není pro ČR příliš přívětivá. Hlavním 

hlediskem je přístup k pančování sudového vína a tedy znehodnocení značky českých 

vín. Proto by mělo být v našem zájmu vyváţet spíše lahvová vína, i kdyţ k tomu 

nemáme produkční potenciál. [15] 

 

 

Graf 19: Mnoţství exportovaného vína (v tis. hl). Zdroj: [15] 

 

V prvním pětiletém období po vstupu ČR do EU došlo k dvojnásobnému zvýšení 

vývozu lahvového vína. Pokud bychom uváţili relativní vyjádření poměru dovozu a 

vývozu, tak by objem našeho exportu lahvových vín v roce 2004/05 tvořil 8,5% importu 

této komodity a za šest let došlo ke zvýšení na 14,1%. Co se týče sudového vína, tak 

zde je situace úplně jiná. Hovoříme o tzv. extenzivním směru expanze, protoţe se 

export zvýšil z nuly (rok 2005) na 176 tis. hl vína (rok 2010), coţ je asi 45% veškeré 
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naší produkce nebo 20% toho, co jako sudové víno dovezeme. Vzhledem k průměrným 

cenám tuzemských hroznů je však jasné, ţe se jedná o reexport. [15]  

 

2.4.4 Analýza konkurence 

Pokud se zaměříme na uţší konkurenční prostředí vinařství Vino Vero, v oblasti 

Velkopavlovické vinařské oblasti, tak spatříme vysokou úroveň i míru konkurence 

charakterizované plošným výměrem vinic a jejich ročního produkčního potenciálu. 

Celkový počet konkurentů v této oblasti čítá 201 aktivních vinařství. Následující 

tabulka však zahrnuje konkurenci, jejíţ rozloha vinic je vyšší neţ 10 ha a produkční 

potenciál přesahuje 50 000 lahví ročně. [17] 

 Dle základních ukazatelů 

 

Tab. 12: Nejbliţší konkurence ve Velkopavlovické v.o. Zdroj: [17] 

Vinařství Rozloha 

(ha) 

Produkce 

(lahví) 

Cenové 

rozpětí (Kč) 

Vinařství Vino Vero 15 100 000 76 - 347 

Vinium 2 500 6 000 000 129 - 871 

Ravis vinné sklepy 120 2 000 000 60 - 200 

Patria Kobylí 150 1 300 000 40 - 180 

Vinselekt Michlovský 112 1 300 000 90 – 1 500 

Réva Rakvice 120 900 000 50 - 350 

Baloun Radomil 80 600 000 40 - 400 

Vinařství Petr Skoupil 35 600 000 80 - 600 

Tetur Vladimír 12 350 000 55 - 200 

Vinařství U Kapličky 37,5 300 000 149 - 999 

Ludvík Maděrič 30 250 000 50 - 500 

Velkobílovická vína 20 150 000 100 - 240 

RV Jedlička & Novák 44,6 150 000 130 - 360 

MZLU v Brně 93 145 000 60 - 100 

Pavlovín 60 100 000 - 

ZD Němčičky 124 100 000 100 - 200 

Mitoma Vrbice 17 70 000 60 - 200 

Vinařství Vajbar 19,5 70 000 45 - 500 

Sklep Maryša 85 60 000 90 - 250 

Hrabal 15 60 000 30 - 300 

Zemědělská Čejkovice 235 52 000 60 - 275 
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Z tabulky je jasně patrné, ţe VINIUM zaujímá dominantní postavení na 

Velkopavlovickém vinařském trhu. Jejich vinice se rozkládá na území 2 500 ha a 

produkuje neuvěřitelných 6 mil. lahví ročně. Je však otázkou, zdali se ve skutečnosti 

jedná o vlastní produkci či jestli společnost nepředprodává cizí víno. Vzhledem ke 

skutečnosti, ţe se u nás vyrobí pouze 1/3 celkové spotřeby je patrné, ţe zbylé 2/3 se 

musejí dovést ze zahraničí, a to především z Itálie. Další zajímavou hodnotou je i 

vinařství Tetur, kde jsou schopni z 12 ha vyprodukovat 350 000 lahví vína. [17] 

 Dle jakostních tříd vín 

Tab. 13: Výskyt jakostních tříd u konkurence. Zdroj: [17] 

K
a

te
g

o
ri

e 
v
ín

 

V
IN

IU
M

 

P
A

T
R

IA
 

Z
em

ěd
ěl

sk
á 

V
IN

S
E

L
E

K
T

 

R
év

a 

R
av

is
 

P
av

lo
v
ín

 

Z
D

 N
ěm

či
čk

y
 

U
 K

ap
li

čk
y
 

B
al

o
u

n
 

S
k

o
u

p
il

 

T
et

u
r 

M
ad

ěr
ič

 

V
el

k
o

b
íl

o
v

ic
. 

R
o

d
in

n
é 

v
in

. 

M
Z

L
U

 

P
av

lo
v
ín

 

M
IT

O
M

A
 

V
aj

b
ar

 

M
ar

y
ša

 

H
ra

b
al

 

Bez 

původu 
■     ■ ■  ■ ■       ■  ■   

Zemské ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ 

Jakostní ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Kabinet ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Pozdní 

sběr 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Výběr 

z hroznů 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Výběr z 

bobulí 
 ■  ■  ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■ 

Výběr z 

cibéb 
   ■  ■      ■       ■   

Ledové ■ ■   ■ ■  ■  ■  ■ ■  ■   ■ ■   

Šumivé ■  ■ ■         ■        ■ 

Svatomar

tinské 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ 

Slámové  ■ ■   ■  ■ ■ ■   ■ ■ ■   ■ ■  ■ 

Likérové         ■             

 

Z nabídky konkurence vyházejí jako vhodné jakostní třídy k pěstování, z důvodu 

pravděpodobně poptávkové situace, tyto: zemské, jakostní, kabinet, pozdní sběr, výběr 

z hroznů a Svatomartinské. Stálo by za zváţení uvaţovat při sestavování nabídky i o 

výběru z bobulí, ledovém a slámovém víně. 
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 Dle finančních ukazatelů 

K rozboru finanční struktury podniků byly zvoleny následující základní ukazatele – 

analýza aktiv a pasiv Rozvahy, výnosů a nákladů Výkazu zisku a ztráty, výsledků 

hospodaření, zadluţenosti, rentability a likvidity.  

 

Analýza Rozvahy 

 

 

Graf 20: Analýza skladby pasiv Rozvahy konkurence v mil. Kč. Zdroj: [18] 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné překapitalizování společností Patria Kobylí, 

Zemědělská Čejkovice a RV Jedlička & Novák vlastními zdroji z více jak 70% celkové 

hodnoty zdrojů financování. Naproti tomu podkapitalizované společnosti typu Vinium, 

Ravis a U Kapličky operují výhradně z cizích zdrojů. První dva zmínění vinaři dokonce 

čerpají přes 90% svého kapitálu od cizích investorů. Podkapitalizování vede potenciální 

investory k větší obezřetnosti při rozhodování o jejich majetkové účasti na společnosti, 

protoţe investovat do takovéto společnosti s sebou přináší vyšší riziko neúspěchu. Na 

druhou stranu vyšší zadluţenost spolu se zvýšenou rizikovostí firmy v případě 

negativního hospodářského vývoje (např. recese nebo i vlivem špatného hospodaření 

firmy), znamená taktéţ vyšší podíl levnějších zdrojů financování, a to z důvodu niţších 

nákladů na cizí zdroje neţ nákladů na vlastní kapitál. Zjednodušeně řečeno, vyšší 

zadluţenost zpravidla zvyšuje ROE, ale významně zvyšuje i pravděpodobnost, ţe firma 
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nedokáţe zvládnout negativní výkyvy vlivem hospodaření. Investičně zajímavěji působí 

firmy Vinselekt Michlovský, Réva Rakvice, jenţ disponují vyrovnaným poměrem 

VK:CK. ZD Němčičky jsou mírně podkapitalizovanou společností. 

 

Graf 21: Analýza skladby aktiv Rozvahy konkurence v mil. Kč. Zdroj: [18] 

 

Analýza ukazatele zadluženosti 

 

 

Graf 22: Analýza ukazatele zadluţenosti konkurence v procentech. Zdroj: [18] 
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Při bliţším pohledu na skladbu aktiv ve srovnání se skladbou pasiv v rámci porovnání 

ukazatelů překapitalizace a podkapitalizace vyvstává odlišná situace u společností 

Zemědělská Čejkovice, Réva Rakvice a Rodinné vinařství J&N. 

 

U první zmíněné společnosti se jedná, z pohledu poměru VK k dlouhodobému majetku 

(dále DM), o ideální kolísání kolem hodnoty 1, i kdyţ při pohledu na poměr VK/CZ je 

firma překapitalizována víc jak dvojnásobně oproti cizím zdrojům. Druhá zmíněná 

působí dojmem podkapitalizované společnosti z pohledu analýzy skladby pasiv, ale při 

srovnání s dlouhodobým majetkem vidíme, ţe je schopna pokrýt vlastním kapitálem 

nejen DM, ale i část oběţných aktiv, proto lze hovořit o jejím překapitalizování. 

Rodinné vinařství J&N není aţ tak překapitalizovanou společností, jak se můţe jevit 

z poměru VK/CZ, protoţe dosahuje ideálního poměru vlastního kapitálu nutného 

k financování dlouhodobého majetku.      

 

Analýza Výkazu zisku a ztráty 

 

 

Graf 23: Analýza výnosových poloţek VZZ konkurence v mil. Kč. Zdroj: [18] 
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S ohledem na původ trţeb můţeme říci, ţe 8 z 9 firem mají jako svůj hlavní obor 

podnikání výrobu vína. Pouze vinařství U Kapličky je orientováno primárně na obchod 

s vínem. Z producentů vín maximalizuje své trţby nejvíce Vinium, následuje Patria, 

Vinselekt a Zemědělská.     

 

Graf 24: Analýza nákladových poloţek VZZ konkurence v mil. Kč. Zdroj: [18] 

 

Porovnáním nákladů pozorujeme poněkud nízkou výši osobních nákladů vinařství 

Vinium k výši výkonové spotřeby a jeho celkových trţeb. Vysvětlení hledejme 

v nízkém stavu běţných zaměstnanců. Naproti tomu společnost Zemědělská dosahuje 

vysokých osobních nákladů v poměru k výkonové spotřebě a trţbám. Tyto společnosti 

budou mít pravděpodobně problém udrţet kladnou obchodní bilanci. Kladné 

hospodářské výsledky lze očekávat, vzhledem k povaze nákladů a výnosů, u společností 

Vinselekt a Patria. 
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Graf 25: Analýza výsledků hospodaření konkurence v mil. Kč. Zdroj: [18] 

 

Provozní výsledek hospodaření neboli EBIT měří zisky vinařství před úroky a zdaněním 

ve sledovaném období. Analýza tohoto ukazatele byla provedena na devíti vinařstvích 

ve Velkopavlovické vinařské oblasti a výsledkem je kladné hospodaření šesti z nich. Jde 

o vinařství Vinselekt Michlovský, Patria, Réva Rakvice, Patria Čejkovice, U Kapličky a 

ZD Němčičky. U společností Patria a Zemědělská je zajímavé, ţe disponují větším 

ziskem po zdanění (EAT) neţ je výše EBIT. To je zapříčiněno mimořádným VH, který 

u společnosti Patria vyvolal zisk 4,5 mil. Kč a u Zemědělské 3 mil. Kč. 
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Analýza ukazatele rentability 

 

Graf 26: Analýza ukazatele rentability konkurence v koeficientech. Zdroj: [18] 

 

Při pohledu na ukazatel rentability vloţeného kapitálu (ROI) je patrné, ţe ani jedno 

z vinařství nedosahuje pomyslné hranice 12%, a tedy z jedné investované koruny 

dosahuje provozního zisku pod hranicí 8%, coţ jsou špatné výsledky. U rentability 

celkového kapitálu (ROA) je situace obdobná ne-li horší, její ideální hodnoty by měly 

být nad 10% a jsou hluboko pod 5% limitou. Jedná se o neefektivní vyuţívání majetku 

k tvorbě zisku, nízké produkční síle podniku. Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

(ROE) uţ je u většiny vinařství ve správné výši, tedy nad hladinou 2,5%, která odpovídá 

úročení dlouhodobých termínovaných vkladů. Zmíněnou hranici nepřekročila vinařství 

Zemědělská, RV J&N a Vinium. Lze tedy říci, ţe případná investice do akcionáře 

nevyvolá dostatečné zvýšení čistého zisku (nepokryje ani nákladové úroky úvěru). 

Můţe se zde ale uţít i hranice úroků z běţně poskytovaných úvěrů, aby se zajistilo 

potenciální zvýšení rentability na hodnotu blíţící se alespoň úrokové míře plánovaného 

přijatého úvěru, o který by společnost eventuálně ţádala. V současné době okolo 8% 

p.a. Tomuto kritériu by následně odpovídala dvě vinařství ZD Němčičky, která se 

pohybuje přesně na této hranici a s jistotou vinařství U Kapličky, které atakuje hranici 
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Michlovský a ZD Němčičky. Záporné hodnoty ROS reflektují příliš vysoké náklady 

podniků a měly by tak zváţit své působení v odvětví. Situace se týká především 

Rodinného vinařství J&N, Zemědělské a Vinia. 

 

Analýza ukazatele likvidity 

 

Graf 27: Analýza ukazatele likvidity konkurence v koeficientech. Zdroj: [18] 

 

Provedené analýze ukazatelů likvidity konkurenčních podniků ve Velkopavlovické 

vinařské oblasti a jejím ideálním hodnotám nejvíce odpovídá vinařství Patria, ZD 

Němčičky a částečně i Rodinné vinařství J&N, Réva Rakvice a Zemědělská. 

V poţadovaném rozmezí hodnot pro běţnou likviditu se nachází Rodinné vinařství a 

Réva, pro pohotovou likviditu Patria, ZD Němčičky a Zemědělská a pro okamţitou 

likviditu pouze Patria. Nejhorší výsledky zaznamenalo vinařství U kapličky napříč 

všemi likviditami hodně pod jejich dolními hranicemi. Je to zapříčiněno dvojí 

angaţovaností – na obchod s vínem a souběţně s tím na výrobu vína. Ukazatel likvidity 

je do značné míry ovlivněn způsobem oceňování podnikových zásob (FIFO, LIFO či 

průměrná hodnota). 

 

Hodnoty běţné likvidity společností Ravis a Vinium indikují skutečnost, ţe nedokáţí 

uspokojit své věřitele ani v základních odběratelsko-dodavatelských vztazích (pod 1). 
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v oběţných aktivech. Hodnoty pohotové likvidity pod hranicí 1 indikují nadměrné 

zásoby, k čemuţ dochází u šesti z devíti vinařství. To však není neobvyklé vzhledem 

k oboru podnikání, kde se zásoby vytváří účelově z důvodu zajištění vyšší kvality 

vyprodukovaných vín – vinné hrozny se skladují v sudech i několik let. S ohledem na 

charakter podnikání se tedy vytvořené zásoby časem zhodnocují. 

2.5 Souhrnné analýzy externího a interního prostředí 

2.5.1 SLEPT analýza 

Sociální 

Zájem o víno v posledních letech stále roste (v roce 2012 je to 19,8l/osobu), ţijeme 

proto ve zlatém věku vína, který nám umoţňuje tento zájem realizovat. Nikdy 

v minulosti nebyla moţnost se těšit z tolika dobrých vín z různých končin světa jako je 

tomu v současnosti. Lidé si postupem času začínají uvědomovat i léčivé účinky vína na 

posilování ducha a mysli. Nejnovější lékařské statistiky dokazují, ţe denní konzumace 

vína v přiměřeném mnoţství, u muţů cca 4-5 dcl a u ţen cca 2-3 dcl, sniţují riziko 

infarktu a mozkové mrtvice, napomáhá k udrţování lepšího krevního oběhu, pozitivně 

působí na hladinu cholesterolu v těle a působí příznivě proti rakovinovým 

onemocněním. [19] 

 

Graf 28: Spotřeba alkoholických nápojů na osobu v ČR (v litrech). Zdroj: [19] 
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Ze statistických údajů společnosti Focus marketing & social research (počet 

dotazovaných 1017, 18+) vyplývá, ţe dle genderového rozdělení pohlaví konzumentů 

vína více vypijí muţi. Z pohledu věkové skladby je víno spotřebováváno primárně lidmi 

od 55 a více let. Naopak nejméně konzumentů vína je v rozmezí 18-24 let. Jejich 

konzumace se orientuje spíše na pivo a tvrdý alkohol. V rámci dosaţeného vzdělání po 

víně sahají nejvíce absolventi vysokých škol. [20] 

Legislativní 

Společný zahraniční trh EU umoţňuje volný pohyb zboţí uvnitř unie. Dochází tak 

k absenci cla a dovozních kvót. Dovoz ze třetích zemí, tedy zemí mimo EU, je 

zpoplatněn dle celního sazebníku. Pro podnikatele platí povinnost vykazovat měsíční 

statistické údaje v období trvajícím 12 měsíců, pokud hodnota jejich zboţí při odeslání 

či dodání přesáhne 4 mil. korun nebo přijetí zboţí z jiného členského státu přesáhne 2 

mil. korun. Tato povinnost evidence pro INTRASTAT se vztahuje na plátce, kteří mají 

povinnost podávat přiznání k DPH. Hlavními legislativními dokumenty jsou: Zákon č. 

13/1993 Sb. – celní zákon, Zákon č. 235/2004 Sb. - o DPH, Zákon č. 353/2003 Sb. – o 

SD, Zákon č. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník a Zákon č.256/2011 Sb. – o 

vinohradnictví a vinařství. [15] 

Ekonomické 

Pro ekonomické účely ve sféře vinohradnictví a vinařství je moţné vyuţít různých 

dotačních programů. Zásady pro poskytnutí dotace vycházejí v publikaci MZe a jsou 

k dispozici na webových stránkách www.eagri.cz. Struktura a výše jednotlivých 

účelových grantů se rok od roku mění. Za rok 2011 z celkových 441 podaných ţádostí 

uspělo 387 ţadatelů o podporu z prostředků Vinařského fondu a bylo celkem vyplaceno 

přes 71 mil. Kč. Podpor z prostředků EU bylo vyplaceno okolo 72 mil. Kč na 

restrukturalizaci a přeměnu vinic o celkové výměře 1 134 ha. [15] 

Politické 

V oblasti politických faktorů je třeba zmínit hrozící plošné zvyšování daní a zavádění 

daní nových, například spotřební daně z vína.  

Technologické 

Moderní technologie posledních let mění obor vinařství k nepoznání. Evoluce započala 

od vývoje nových odrůd a vyšlechťování stávajících, přes pěstitelské metody vinné révy 

aţ po výrobní proces. Vyuţívá se inovativních technologií vakuových lisů a separátorů 
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chlazení k šetrnému způsobu lisování, studených matrací, systému řídící teplotu kvašení 

a otočné nerezové tanky. K potlačení mikroorganismů škodících kvalitě vína jsou 

v současné době k dispozici vyšlechtěné ušlechtilé kvasinky. Modernizace dostál i 

klasický korkový špunt nahrazený skleněným uzávěrem, který se dá otevřít bez pouţití 

vývrtky. [21] 

 

Věda pokročila i v oblasti boje s nepoctivými výrobci a prodejci vína. SZPI (Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce) v Brně přišla s metodou kontroly jakosti vína za 

pomocí analyzátoru na principu nukleární magnetické rezonance. [21] 

 

Řada vinařů dnešní doby vyuţívá ke své práci informačních technologií. IT umoţňují 

vedení veškeré podnikatelské agendy počínaje vedením účetnictví, skladového 

hospodářství aţ po komplexní velko-podnikové informační systémy. Speciálně pro 

vinaře existuje několik IT aplikací jako třeba portál farmáře (www.farmar.eu), jeţ 

obsahuje informace resortního ministerstva a nabízí nové moderní sluţby pěstitelům a 

výrobcům vín. [21] 
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2.5.2 SWOT analýza 

Hledání silných a slabých stránek podniku dle zacílené oblasti 

  

Tab. 14: SWOT analýza silných a slabých stránek vinařství VV. Zdroj: [vlastní 

zpracování] 

Oblast podniku Silné stránky Slabé stránky 

Procesy 
Zahraniční výrobní postupy a 

vazby na odborníky 

Doba uvádění na trh u 

kvalitnějších vín 

Management 

Vize a potenciál současného 

vedení společnosti 

Absence efektivního 

strategického řízení 

Nezkušenost v oblasti řízení 

lidských zdrojů 

Obchod a marketing 

Povědomí o konkurenci a 

znalost jejich postupů 

Z počátku niţší prodeje a 

málo zakázek – vysoká 

konkurence 

Personál 
Rychle se učící a rozvíjející 

schopnosti zaměstnanců 

Nekompetentnost pracovníků 

Jiné znalosti a dovednosti 

Znalost trţního prostředí a 

jeho potenciálu dalšího 

rozvoje 

Vůle angaţovat se znovu ve 

start-up 

Zkušenosti 
Zkušenosti v oboru 

vinohradnictví 

Nekompetentnost pracovníků 

na niţších stupních řízení 

Konkurenční 

výhoda/nevýhoda 

Přístup k vinařské chemii a 

novým výrobním postupům 

Neexistence brandname 

Areál podniku 
Ideální vinařská oblast VP Niţší produkční potenciál 

plochy vinic 

Výroba 

Moţnost vyuţití externích 

materiálových zdrojů 

Přístup ke špičkovým 

výrobním zařízením 

Obtíţný servis a reklamace 

zahraničních výrobních linek 

Informační technologie 
Skvělé řízení přenosu 

informací v organizaci 

Zastaralé IT, bez 

aktualizovaných licencí 

Finance 

Prosperující kapitálová 

základna, rostoucí trend 

prodeje zboţí 

Investiční náročnost projektu 

v prvních letech 
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Identifikace příležitostí a hrozeb podniku dle zacílené oblasti  

Tab. 15: SWOT analýza příleţitostí a hrozeb vinařství VV. Zdroj: [vlastní zpracování] 

Oblast podniku Příležitosti Hrozby 

Trh 

Propojení obchodu a výroby 

vín, skloubení trhů 

Rostoucí trh 

Současná náročnost vstupu do 

odvětví 

Velikost a úroveň konkurence 

Typ podnikání 

Znalost konkurence 

Dostupnost „kompenzačního 

mnoţství vína 

Přístup k technologiím a 

strojům 

Dominantní a rostoucí 

konkurence 

Sezónní odvětví 

Nepříznivé klimatické 

podmínky 

Normy, standardy 

Absence zkušeností se 

získáním potřebných 

jakostních certifikátů 

Vyšší poţadavky na 

certifikáty kvality řízení a 

jakosti výrobků 

Pracovní trh 

Dostatečná nabídka lidských 

zdrojů na niţších úrovních 

řízení  

Neochota podílet se na rozvoji 

podniku, spokojenosti 

zákazníků a nedodrţení 

firemní filozofie 

Technologický rozvoj 

Vyuţití zkušeností italských 

enologů 

Jedinečnost nových výrobků 

Nové trţní niky 

Obtíţné získávání (hledání) 

českých odborníků v oboru 

Ekonomické trendy 
Rostoucí trend spotřeby vína Na odbyt se dostávají 

převáţně lacinější druhy vín 

Legislativa 

Akt jednotného vnitřního trhu 

bez hranic, celní unie dle EHS 

Sloţitost a nesrozumitelnost 

zákonných úprav zvyšuje 

náklady  

Politika 

Čerpání dotací z EU Zvýšení daní, sníţení dotací 

(např. Vinařského fondu) 

Vinařská lobby některých 

firem 

Globalizace 
Rozšíření trhů a usnadnění 

obchodu v rámci EU 

Příliv nové konkurence 

 

 

Strategie SO 

Společnost plánuje vyuţít svých silných stránek, především zkušeností realizátora a 

enologického poradenství zprostředkovatelské firmy k získání výhody v podobě 

přístupu ke klíčovým technologiím a strojnímu vybavení nového vinařství. Současně by 

se vzhledem k ploše, poloze a inovativnímu řešení vinařství dalo uvaţovat o vyuţití 

dotací z EU. Vinařství plánuje zuţitkovat vztahy s italským dodavatelem dodávajícím 

v současnosti vinařskou chemii a odběrateli k rychlejšímu nastartování podnikových 

aktivit bez zbytečných nákladů plynoucích z neznalosti technologického zázemí a 

konkurenčního prostředí.  
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Strategie WO 

Pro úspěšné zdolání strategie je nutné překonat nástrahy a slabiny v podobě kapitálové 

náročnosti a s tím související potřeby dalšího investora vyuţitím příleţitosti rostoucího 

trendu spotřeby vína a zájmu o něj. O míře zainteresování investora do projektu se 

rozhodne na základě analýzy vedoucí k maximalizaci dostupnosti finančních zdrojů 

z fondu EU. Dopady stávajícího vstupu do odvětví by mohla zmírnit znalost 

konkurence. 

 

Strategie SW 

Snahou k nalezení správného kroku vyuţitím silných stránek slouţících k odraţení 

čelících hrozeb nám pomůţe produkce vín vyšších jakostních tříd, jeţ budou 

vyprodukovány na území ČR, ale za přispění italské metodiky pěstování vinné révy, 

jejíţ kořeny sahají hlouběji, neţ je tomu v našich končinách. Ochotu investora podílet se 

na projektu by měl případně vykrývat zahraniční partner. 

 

Strategie WT 

Jedná se o defenzivně zaměřenou strategii podněcující k minimalizaci nákladů s cílem 

čelit příchozím hrozbám. Důleţitým aspektem proto bude minimalizovat kapitálovou 

náročnost projektu po stránce nezbytného vybavení v počátcích podnikání a postupného 

rozvoje inovací do budoucna. Plánované zavedení spotřební daně z vína se 

pravděpodobně odrazí na konečné ceně vína. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

3.1 Shrnutí plánu rozvoje 

Hlavním záměrem projektu je zaloţení vinařství s inovativními výrobními 

technologiemi, které bude produkovat ta nejkvalitnější vína vypěstovaná za podpory 

zkušených enologů v jihomoravském vinařském regionu. 

 

K realizaci se hlásí subjekt, jenţ podniká v potravinářském průmyslu se specializací na 

vinařskou chemii. Od roku 1995 provozuje obchodní, zprostředkovatelskou a 

poradenskou činnost. Hlavním prodejním artiklem jsou esence do lihovin a vinařské 

prostředky. Veškerá vinařská chemie je zajišťována italským dodavatelem.  

 

V ovocnářství a zemědělství působí jeden ze společníků přibliţně 13 let. S pěstováním 

odlišných odrůd vinné révy má odborné zkušenosti cca 10 let. Momentální situace je 

taková, ţe drţí ve vlastnictví asi 15 ha viničních tratí, o která se soustavně stará. Jejich 

stáří inklinuje k 8 letům.  

 

Dosavadní situace byla řešena prodejem hroznovitých plodů třetí straně, která se 

zabývala onou zpracovatelskou činností, resp. výrobou vín. To vyústilo v distribuci 

„našich“ hroznů pod cizí značkou. Tento trend se však ve vinařství vyskytuje často. 

Zpracovatelům se mnohdy vyplatí hrozny vykoupit od pěstitelů, neţ aby sami 

investovali do této, pro ně, ne vţdy rentabilní činnosti. 

 

Realizátor projektu je však ochoten rozšířit svoji činnost o klíčovou zpracovatelskou 

sekci, aby pokryl celý výrobní proces a měl tak pod kontrolou i samotnou kvalitu 

vypěstovaných vinných odrůd.  

 

Snahou tedy bude kooperace obchodu a výroby v podobě vybudování vinohradu na 

prodej lahvového vína jako finálního produktu. 

 

Investiční záměr počítá s kapitálem okolo 5,5 mil. korun, jenţ bude vynaloţen primárně 

na novou zpracovatelskou budovu vinařství. Spolu s tím také na související vybavení 

místností a na strojní zařízení slouţící k opracování vína bude nutné vynaloţit cca 2,4 

mil. korun. To vše pro plochu o výměře dosahující přibliţně 15 ha s produkčním 
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potenciálem 100 tis. lahví vína. Bude se zde muset počítat i s kapitálovým polštářem o 

výši cca 11 mil. korun, na průběţné financování čistého pracovního kapitálu v horizontu 

5 let.     

 

3.2 Organizační struktura 

Pro vinařství Vino Vero by bylo vhodné zvolit kapitálovou formu společnosti, resp. 

společnost s ručením omezeným. Vlastnická struktura bude tvořena realizátorem a 

jedním investorem. Jejich podíly se odhadují v poměru 40:20 procentům ve prospěch 

realizátora. Kapitálově však na společnosti bude participovat i společnost ZAN-AROMI 

– rovněţ 40% a to formou tichého společenství. Bude zajišťovat dodávky vinařské 

chemie, vykrývat pracovní kapitál a poskytovat kontakty a know-how.   

 

 
Obr. 12 : Organizační schéma společníků a zprostředkovatelského subjektu. Zdroj 

[vlastní zpracování] 

 

Osud společnosti bude mít ve svých rukou především realizátor projektu jakoţto 

jednatel vinařství. Bude nadále dohlíţet na výrobu hroznů a odpovídat za kvalitu svých 

vín. Mimo řídící management budou do procesu začleněni tito lidé: pracovník v oblasti 

marketingu, sklepmistr, chemik, technik a další dva pracovníci. 

 

Vinařství 

Vino Vero 

Tichý společník 

P.O. ZAN-AROMI 

Investor 

Realizátor 

společník F.O. 

ZAN-AROMI 
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Obr. 13: Organizační diagram managementu a zaměstnanců. Zdroj [vlastní zpracování] 

 

3.3  Vize, cíle, hodnoty 

Ústřední vizí projektu vinařství Vino Vero je produkovat vysoce kvalitní vína pod 

dohledem zkušených pěstitelů vín a za přispění italských odborníků v oblasti enologie. 

Je zde patrná snaha rozšířit škálu nabízeného spektra vín různé kvality v příhodných 

podmínkách velkopavlovické vinařské oblasti k dosaţení absolutní výhody na tomto 

trţním segmentu. Právě spolupráce se společností zabývající se poradenstvím a 

prodejem vinařské chemie a s kontakty v zahraničí je pro získání určitého trţního podílu 

klíčová. 

 

Předpokladem pro úspěch celého projektu vidím v nalezení vhodného investora. 

Vhodného ve smyslu citu a porozumění tomuto odvětví zpracovatelského průmyslu. 

Měl by tedy disponovat vřelým vztahem k vínu a mít hlubší znalosti o moţnostech, 

které napomohou zvýšit povědomí a prestiţ značky u nás i v zahraničí. 

 

Hlavním dosaţitelným cílem pro první tři roky podnikání bude vyprodat veškerou roční 

výrobní kapacitu vín, resp. jeden ročník vína během následujících tří let. Odhadovaný 

prodejní poměr pro první tři roky je 10/40/80 procent celkové výrobní kapacity vín. 

Stanovení dalšího cíle se týká obchodně-marketingové propagace. Půjde o naplánování 

Valná hromada vinařství 
Vino Vero 

Pracovník 1 

marketér 

Pracovník 2 

sklepmistr 

Skladník 

Pomocník 

Pracovník 3 

chemik 

Pracovník 4 

technik 

Realizátor 

40% 

Investor 

20% 

Tichý  
společník 40% 
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a realizaci propagačních meetingů v podobě návštěv našich budoucích odběratelů 

prostřednictvím tzv. řízených degustací. Po 3. roce podnikání se tedy uskuteční 3-4 

ročně. Třetím a posledním klíčovým cílem je po 5 letech otevřít vývojovou sekci, kde se 

budou hledat inovační metody od pěstování aţ po odbyt vín. 

 

Hlavní hodnotu, kterou podnik přinese, spatřuji v komplexnosti nabízených sluţeb. A to 

především ve sloučení obchodní a výrobní činnosti. To by mohlo předznamenat příliv 

nových zákazníků prostřednictvím vinařství Vino Vero společnosti ZAN-AROMI a 

naopak vyuţití stávajících kontaktů s odběrateli ve prospěch nového vinařství. V rámci 

trhu by se sloučením subjektů dalo očekávat zvýšení trţní angaţovanosti v odvětví a 

z toho plynoucí růst trţního podílu v obou segmentech vinařství. 

3.4 Hodnotová nabídka pro zákazníky 

Vycházejme z teze, ţe zákazník měří hodnotu zboţí uţitkem, jaký mu daná věc přináší. 

V ČR se vyskytují tři základní skupiny lidí konzumující alkoholické nápoje. V prvé 

řadě zde máme pivní konzumenty, za nimi následují konzumenti vína a v neposlední 

řadě tu jsou spotřebitelé tvrdého alkoholu. Proto zaměříme svoji pozornost na kvalitní 

vína a umoţníme zákazníkům absolvovat kulinářský záţitek, který se skrývá v chuti, 

vůni a barvě  našich vín. 

 

Hlavní prodejní artikl pro realizátora budou tvořit lahvová vína. Z celkové plochy 15 ha 

vinic se v jihomoravské vinařské oblasti dá očekávat objem roční produkce na hranici 

100 tis. lahví ročně. Vzhledem ke skutečnosti, ţe současná produkce hroznů jde hned na 

odbyt do vinařství, tak se dá očekávat, ţe se situace po zavedení vlastní značky nezmění 

a my zajistíme odbytiště pro naše vína.  

 

Hlavní podnikatelské činnosti, na které se budeme orientovat:  

 

 Zemědělská výroba se zaměřením na vinohradnictví – šlechtění hroznů 

 Zemědělská výroba se specializací na vinařství – výroba vína a burčáku 

 Specializovaný maloobchodní prodej.  

 Hostinská činnost 
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Právní forma společnosti 

Vhodné zvolení právní formy společnosti je velice důleţité. Měla by totiţ zohledňovat 

poţadavky realizátora a investora současně. Z tohoto důvodu jsme se shodli na zaloţení 

společnosti s ručením omezeným. Jedná se především o výhody v oblasti povinného 

základního kapitálu, ručení a dokumentačního hlediska s nároky ze strany investora. 

 

Sídlo podnikání 

Vinice se nachází v Jihomoravském kraji v blízkosti města Velké Pavlovice. Lokalita je 

velmi dobře dostupná z Brna po dálnici D2, která vede z Brna aţ do Bratislavy. Časová 

dostupnost z centra Brna se při střední míře provozu pohybuje okolo 40 minut. Právě 

dobrá dopravní dostupnost z Brna je výhodou této lokality. 

3.5 Cílové trhy 

Cílovými spotřebiteli jsou pro nás primárně tuzemští konzumenti vína, kteří preferují 

domácího výrobce vín a rádi pijí kvalitní víno za příznivou cenu. Orientovat se budeme 

převáţně na trh v nejbliţším okolí do cca 40 km. Zde se dá očekávat, ţe naše vína 

budou vnímána konzumenty jako regionální produkt. Doufáme tak, ţe se zákazníci vrátí 

s chutí i v budoucnu. Poskytujeme i moţnost osobní návštěvy vinaře a zakoupení vína 

přímo na prodejně vinařství. 

 

Širším trhem se stane oblast od 40 do 100 km. Na tomto sekundárním trhu uţ přicházejí 

v úvahu i odběratelé ze Slovenské republiky a Rakouska. Tato strategická poloha je 

vzhledem k oběma hlavním městům těchto zemí obrovskou příleţitostí pro vinařství 

Vino Vero. 

 

Pokud bychom brali v úvahu obyvatele primárního trhu Jihomoravského, Zlínského, 

Moravskoslezského Olomouckého, Pardubického kraje a Vysočiny, jedná se celkem o 

přibliţně 4,6 milionu obyvatel. [22]  

 

Uvaţujeme-li i o sekundárním trhu, máme tu dalších cca 3,3 mil. potenciálních 

zákazníků Dolního Rakouska a Vídně a cca 1,7 mil. obyvatel Bratislavy. [23] 
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V rámci Slovenska se jedná o Trenčianské, Trnavské a Bratislavské oblasti. Celkový 

nárůst trţního potenciálu se nám rázem zvyšuje o 5 mil. zahraničních zákazníků 

připravených k oslovení nově vzniklým vinařstvím. [24] 

 

Naše víno bude prodáváno přímou cestou ke spotřebitelům formou maloobchodního 

prodeje primárně na prodejně vinařství. Zdejší subjekt bude určen zákazníkům 

z blízkého okolí podniku. Podpoříme však i formu dodávek do vinoték a obdobných 

zařízení a hostinství v regionu. To vše bude poskytnuto širšímu spektru zákazníků ze 

vzdálenějších oblastí.  

 

Vyprodukovaná vína budou určena zákazníkům s vytříbenou chutí, kteří dokáţí ocenit 

kvalitu našich produktů a budou ochotni si za kvalitní víno i trochu připlatit. 

 

Mezi hlavní konkurenční výhody patří: 

 Ideální podmínky pro pěstování kvalitního odrůdového vína (půdy, klimatické 

podmínky…) 

 Perspektivní lokalita v rámci vinařských regionů (Brno-Bratislava-Vídeň) 

 Exportní příleţitosti (nové trhy – Rakousko a Slovensko) 

 Účast zahraničních odborníků s mnohaletými zkušenostmi v oblasti enologie a 

moderních výrobních technologií (původem z Itálie) 

 Dostupnost potřebných výrobních zařízení 

 Existence výhradního dodavatele vinařské chemie (společnosti ZAN-AROMI) 

 Inovativní a moderní řešení CI (Corporate identity) 

3.6 Marketingový plán 

3.6.1 Produkt 

Základní prodejní sortiment tvoří víno prodávané v lahvích o objemu 0,5 a 0,75 litrů, 

dále burčák. K dispozici máme 15 ha vinic, jeţ dosahují produkce aţ 100 000 litrů 

hroznového koncentrátu ročně, který se dále zpracovává na víno a burčák. Musíme však 

brát na zřetel, ţe se jedná o limitní hodnotu a ročník od ročníku vína se můţe významně 

lišit v závislosti na klimatických změnách, které jsou rok od roku jiné.  

 



 

89 

 

Jelikoţ klimatické podmínky ovlivňují kvalitu sklízených plodů, tak lze s jistotou 

očekávat, ţe se tento faktor promítne, ať uţ pozitivně či negativně, do budoucích 

peněţních toků plynoucích z výnosu za jejich prodej. 

 

Výrobní škálu vinařství bude tvořit sortiment v těchto předpokládaných odrůdových 

kvalitativních stupních: 

 

Tab. 16: Plánovaná skladba vín (v %). Zdroj [vlastní zpracování] 

Odrůda vína Jakost Barva Produkční podíl v % 

André pozdní sběr červené               2,5     

Cabernet Sauvignon 
pozdní sběr červené               3,5     

pozdní sběr růţové               0,5     

Frankovka pozdní sběr červené               7,3     

Chardonnay 
výběr z hroznů bílé               1,5     

pozdní sběr bílé               1,5     

Muller-Thurgau 

kabinet bílé               5,1     

jakostní bílé             13,0     

pozdní sběr bílé               1,6     

burčák                 6,4     

Svatomartinské bílé               3,0     

Ryzlink vlašský 
pozdní sběr bílé               1,0     

jakostní bílé               8,5     

Rulandské modré 

pozdní sběr červené               2,3     

Svatomartinské růţové               0,5     

výběr z hroznů červené               1,5     

Svatovavřinecké 
pozdní sběr červené               1,5     

jakostní červené             13,5     

Tramín 
pozdní sběr bílé               2,3     

výběr z hroznů bílé               2,0     

Veltlínské zelené 
pozdní sběr bílé               3,0     

jakostní bílé             18,0     

Celková produkce             100,0     
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Tab. 17: Procentní zastoupení jakostí (v %). Zdroj [vlastní zpracování] 

Jakost Podíl 

Jakostní 53,0 

Pozdní sběr 27,0 

Kabinet 5,1 

Výběr z hroznů 5,0 

Svatomartinské 3,5 

Burčák 6,4 

 

Jak je moţné vypozorovat z grafu, marginální část výrobního programu budou tvořit 

vína jakostního typu, a to 53% produkce, která plánujeme stáčet do lahví o objemu 

0,75l. Pozdní sběr jako druhá nejčastější kvalitativní kategorie, tvořící 27% produkce, se 

plánuje lahvovat do stejné objemové míry. Podobně tomu bude i u výběru z hroznů, 

kabinetního a Svatomartinského vína. 

 

Odlišný objem kapacitní jednotky tvoří kvalitní výběr z hroznů, který zaujímá 5% 

celkové produkce a bude tak lahvován do 0,5l lahví.    

 

Je moţné, ţe v některých letech bude víno po kvalitativní stránce natolik dobré, ţe jej 

bude moţné nabídnout i jako kategorii slámového vína či výběru z bobulí. U slámového 

vína je však nutno počítat s niţším objemem lahve o objemu 0,375l.  

 

V období srpna aţ listopadu se zákazníci mohou těšit také na tradiční burčák, vyráběný 

z hroznové šťávy. Zakoupit ho bude moţné v 1,5l balení přímo na prodejně vinařství. 

 

Po distribuční stránce hodláme tato vína prodávat výhradně ve skleněných lahvích. 

Převáţná většina lahví bude uzavřena korkovým špuntem kromě vín podléhajících 

rychlé spotřebě. Svatomartinské víno je typickým příkladem tohoto typu vín. Proto se u 

nich musí počítat s plastovým typem uzávěru. Odmítáme pouţívat kovové uzávěry. 

Jednotlivé lahve budou mít originální etiketu, na níţ budou uvedené veškeré potřebné 

informace dle platné legislativy. 
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3.6.2 Cena 

Při stanovení ceny
6
 budeme vycházet z aktuálního dění na trhu. Cena bude vypovídat o 

kvalitě české produkce a jednotlivé třídy vín budou prodávány za konkurenčně 

srovnatelnou cenu. Vína plánujeme nabízet prostřednictvím dvou distribučních sítí - 

maloobchodů a velkoobchodů. S maloobchodními cenami se naši zákazníci setkají 

přímo na prodejně vinařství. Velkoobchodní ceny nejsou určeny konečným 

spotřebitelům, ale nasmlouvaným distributorům, kteří se starají o další prodej našich 

výrobků. 

 

Cena vína závisí hned na několika faktorech, přičemţ mezi nejdůleţitější patří kvalita 

vyjádřená odrůdou, jakostní třídou a ročníkem. Faktor jakostní třídy nám říká, ţe 

zvyšuje-li se jakostní třída, pak zákonitě musí růst i cena vína. Výhodnější cenové 

relace lahvových vín můţeme hledat v kategorii jakostních vín. Ceny tu startují od 56 

Kč. Střední cenový proud je zastoupen víny jakostními s přívlastkem kabinet či pozdní 

sběr. Jejich cena začíná na 110 Kč, resp. 132 Kč za láhev. Za luxusnější vína lze označit 

kategorii výběru z hroznů, kde ceny atakují hranici aţ 210 Kč. 

 

Kromě jakostní třídy ovlivňuje cenovou politiku i odrůdová skladba. Mohou se zde 

vyskytovat i odrůdy, které jsou součástí stejné jakostní třídy a i přesto dochází 

k cenovým rozdílům mezi nimi. Vypovídajícím příkladem je pozdní sběr vína odrůdy 

Cabernet Sauvignon v ceně 243 Kč a pozdní sběr vína odrůdy Veltlínské zelené v ceně 

130 Kč. K cenovým výkyvům můţe docházet také napříč jakostí i odrůd. Tzn. vyšší 

jakost jedné odrůdy můţe být levnější neţ niţší jakost jiného typu odrůdy. Příkladem je 

Rulandské modré výběr z hroznů za 210 Kč a Cabernet Sauvignon pozdní sběr při ceně 

243 Kč za láhev.  

 

Ročník je další dílčí faktor, který ovlivňuje po kvalitativní stránce samotné víno i přes 

skutečnost, ţe jeho zařazení odpovídá totoţné jakostní třídě. Různorodost však lze 

hledat i v rámci jedné jakostní třídy a dosáhnout tak různé kvality i ceny vína.  

 

I samotný objem sklízených hroznů v ČR souvisí s jedním vyprodukovaným ročníkem 

vína. Tento jev je utvářen klimatickými podmínkami, tedy úrodným a neúrodným 

                                                 
6
 Ceny uvedeny bez DPH 
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obdobím, resp. klesající a rostoucí cenou vína. Nastavení vhodné cenové politiky je 

mnohdy velkým oříškem a záleţí právě na vnitřních a vnějších okolnostech, které utváří 

ceny. Jsou jimi například povaha a vztah vinaře k vínům, konkurenční výhody apod. 

 

Cenová politika vinařství Vino Vero pro distribuční sítě:   

 

Tab. 18: Navrhovaný ceník vín (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

CENÍK VÍN (v Kč) 

Druh vína Velkoobchodní cena Maloobchodní cena 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

André - pozdní sběr         99 Kč       120 Kč       110 Kč        133 Kč  

Cabernet Sauvignon - p.s.č.        159 Kč       192 Kč       177 Kč        214 Kč  

Cabernet Sauvignon - p.s.r.        219 Kč       265 Kč       243 Kč        294 Kč  

Frankovka - pozdní sběr         89 Kč       108 Kč         99 Kč        120 Kč  

Chardonnay - výběr z hroznů        139 Kč       168 Kč       154 Kč        187 Kč  

Chardonnay - pozdní sběr        119 Kč       144 Kč       132 Kč        160 Kč  

Muller-Thurgau - kabinet         99 Kč       120 Kč       110 Kč        133 Kč  

Muller-Thurgau - jakostní         59 Kč        71 Kč         66 Kč         79 Kč  

Muller-Thurgau - pozdní sběr        119 Kč       144 Kč       132 Kč        160 Kč  

Muller-Thurgau - burčák          -   Kč         -   Kč         54 Kč         65 Kč  

Muller-Thurgau - Svatomartinské         67 Kč        81 Kč         74 Kč         90 Kč  

Ryzlink vlašský - pozdní sběr        121 Kč       146 Kč       134 Kč        163 Kč  

Ryzlink vlašský - jakostní         59 Kč        71 Kč         66 Kč         79 Kč  

Rulandské modré - pozdní sběr        117 Kč       142 Kč       130 Kč        157 Kč  

Rulandské modré - Svatomartinské         98 Kč       119 Kč       109 Kč        132 Kč  

Rulandské modré - výběr z hroznů        189 Kč       229 Kč       210 Kč        254 Kč  

Svatovavřinecké - pozdní sběr         57 Kč        69 Kč         63 Kč         77 Kč  

Svatovavřinecké - jakostní         56 Kč        68 Kč         62 Kč         75 Kč  

Tramín červený- pozdní sběr        133 Kč       161 Kč       148 Kč        179 Kč  

Tramín červený- výběr z hroznů        138 Kč       167 Kč       153 Kč        186 Kč  

Veltlínské zelené - pozdní sběr        117 Kč       142 Kč       130 Kč        157 Kč  

Veltlínské zelené - jakostní         50 Kč        61 Kč         56 Kč         67 Kč  

 

Tab. 19: Průměrná cena vín dle jakostních tříd (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Průměrná cena za jakost vína v Kč bez DPH 

Jakostní druh VOC MOC CPOC 

Pozdní sběr 123 136 129 

Jakostní 56 62 59 

Svatomartinské 83 92 87 

Burčák 0 54 63 

Výběr z hroznů 155 173 164 

Kabinet 99 110 105 
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Marže u nabízených vinných produktů je stanovena, dle průzkumu u konkurence a 

s ohledem na jakostní diverzifikaci, okolo 200% (při ø prodejní ceně 132 Kč a ø 

výrobní ceně 42 Kč). Ceny pro velkoobchody jsou zvýhodněny 10% slevou. 

 

3.6.3 Místo 

Vína budou nabízena čtyřmi hlavními distribučními cestami, a to především těmito: 

 

Přímý prodej na prodejně vinařství  

Zdánlivě nejsnadnější cestou prodeje je nabízet naše produkty v prodejní části budovy 

vinařství. Je zde reálná moţnost distribuce s vyšší marţí připadající na láhev vína 

z důvodu absence procentní slevy při kusovém prodeji. V rámci podpory prodeje bude 

k dispozici převáţně při různých akcích moţnost zúčastnit se tzv. řízené degustace, 

resp. ochutnávky odlišných druhů, ale i jakostí vín. Zakoupení vína aţ po degustaci tak 

s sebou přináší jistou přidanou hodnotu pro zákazníka. 

 

Prodej v e-shopu  

Způsoby, jakými je dnes moţné distribuovat víno je nepřeberné mnoţství. S odborníky 

přes marketing se však zajisté shodnu, ţe oslovení nejpočetnější masy lidí v současnosti 

probíhá na internetu. Internetové stránky budou obsahovat stručnou historii o způsobu 

pěstování, kvalitě a výběru těch nejlepších hroznů, informace o úloze zprostředkovatelů 

italské enologie a e-shopu, který bude sloţen ze strukturované nabídky vinařských 

produktů. S ohledem na přání zákazníka budeme volit i příslušnou formu dopravy, tedy 

na dobírku Českou poštou či osobním doručením přes doručovací společnosti, např. 

PPL. 

 

U dvou z jiţ zmíněných forem distribuce počítá optimistická varianta s trţbami ve výši 

7% roční produkce vín. Pro naše výpočty však uvaţujeme reálnější situaci, kterou 

zajišťuje pesimistická prognóza na maximu 3% roční produkce vín. Tomuto číslu 

odpovídají výnosy v počtu 2100 prodaných lahví ročně, resp. 5 prodaných lahví denně. 

 

Vinotéky, restaurační zařízení a obchody 

Na území ČR je rozmístěno celkem přibliţně 700 vinoték. V Jihomoravském kraji jich 

je zhruba 250. V oblasti kolem Velkých Pavlovic-Velkých Bílovic je přibliţně 30 
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vinoték 70 prodejců vín. Přibliţně 90% zboţí vinoték tvoří výhradně tuzemská vína a 

zbylé procento připadá na zahraniční dodavatele. Více neţ polovina těchto vinoték 

disponuje vlastními prostory pro vyuţití k řízeným degustačním akcím. Jedná se v hojné 

míře o vinotéky provázané s restauračními zařízeními, jejichţ součástí jsou salonky 

nebo speciální místnosti, které lze vyčlenit pro tento druh vinařské kultury. 

 

K zefektivnění propagace v počátcích, ale i v pozdějším rozvoji podnikání ve vinařství, 

je potřeba uvaţovat o najmutí marketingového článku, který bude součástí uţšího 

okruhu klíčových zaměstnanců vinařství Vino Vero. Jeho hlavní náplní bude pořádání 

degustačních programů a řízená distribuce – prezentace značky, udrţování vřelých 

vztahů s odběrateli, a to vše v oblasti do 40 km. Odběratelé v širším okruhu vinařství 

by, po oslovení naším specializovaným obchodním zástupcem pro tuto síť, mohli 

nabízet tyto produkty. 

 

3.6.4 Propagace 

Corporate identity  

Snahou bude vybudovat novou firemní značku pro vinařství Vino Vero a to především 

prostřednictvím kvalitních výrobků tvořících základnu pro vybudování silné značky. 

Stavební kameny nové značky budou poloţeny prostřednictvím vysoké kvality vín a 

esteticky atraktivních vinět. Právě viněty jsou tím hlavním faktorem působícím na 

zákazníka v maloobchodech a velkoobchodech. Je tedy důleţité promyslet design vinět 

tak, aby se odlišily od ostatních a zároveň vyčnívaly a vzbuzovaly tak v nakupujícím 

potřebu víno ochutnat. Designová podoba loga společnosti, vinět i webových stránek 

bude navrţena profesionálním grafikem a designerem. Předloţený návrh počítá 

s náklady ve výši 50 000 Kč. 

 

Inzerce 

Inzerce bude zacílena na maloobchodní, velkoobchodní prodejce, dealery a koncové 

zákazníky. Zákazníky na konci řetězce oslovíme na sociálních sítích a webových 

stránkách vinařství. Vyuţijeme placené reklamy na sociální síti Facebook, jejíţ aplikace 

proběhne hned, jak budeme mít vyprodukovaný první roční vín. Náklady s tím 

související vycházejí na zhruba 25 000 Kč. Statisticky je zjištěno, ţe bychom mohli 
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získat, při ceně 0,2 Kč/klik, asi 125 000 potenciálních zákazníků o naše produkty. Ti by 

si samozřejmě mohli vybrat ze široké nabídky vín a přihlásit se na pravidelné 

degustační akce. 

Kdybychom získali touto formou propagace něco kolem 3 % zákazníků, kteří si zakoupí 

jednu láhev vína, tak by to znamenalo celkem 3 000 prodaných lahví. Cena inzerce ve 

vinařských magazínech vychází v průměru na 30 000Kč za inzerci v jednom čísle. 

 

Řízené degustace  

Vinařství osloví ke spolupráci různá gastronomická zařízení, v jejichţ prostorách se 

budou konat degustační akce na podporu propagace. Obchodní zástupce zde bude 

prezentovat vína a spolu se zákazníky je ochutnávat. Jelikoţ se nacházíme 

v gastronomickém zařízení, tak degustace bude doprovázena ochutnávkou degustačního 

menu, sloţeného ze tří chodů. Účastníci tedy na začátku kaţdé akce uhradí vstupní 

poplatek za akci a vzápětí se mohou ponořit do víru degustace strukturované dle 

harmonogramu. 

 

Aby však byla takováto akce proveditelná, musíme počítat s jednou lahví připadající na 

deset účastníků. Uvaţujme o poskytnutí tří lahví od kaţdé z odrůd. Celkový počet 

účastníků je odhadován na hranici 30 lidí.  

 

Z počátku je důleţité pořádat řízené degustace s pravidelnou frekvencí jednoho týdne 

pro první tříměsíční období. To se týká degustací mimo zařízení vinařství. Zajisté je 

moţné se zúčastnit téţ degustace ve vinařství doprovázené exkurzí po vinicích a 

nahlédnutí do výrobního procesu ve zpracovatelské části budovy. Odhadovaná cena 

jedné řízené degustace se pohybuje okolo 120 000Kč. 

 

Vinařské soutěže  

Jako jistá forma motivace za kvalitní vyprodukovaná vína by mohla firmě slouţit 

moţnost získání ocenění za účast v soutěţi vín. Plánujeme kaţdoroční účast z důvodu 

zvýšení prestiţe a povědomí o našem víně. Proto jsme se rozhodli pro následující typy 

soutěţí: 
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 Grand prix vinex,  

 Salon vín České republiky,  

 Král vín.  

 Vinařství roku 

 

3.7 Klíčové zdroje a činnosti 

Klíčové zdroje pro zahájení výrobní činnosti a počátky realizace dílčích plánů projektu 

jsou v zásadě tři. S nimi úzce souvisejí i plánované činnosti pro jejich zajištění. 

 

Hlavní zdroje jsou tedy tyto: 

 Získání vhodného investora 

 Spolupráce se společností ZAN-AROMI v oblasti zprostředkování know-how 

 Vinařské zázemí, zařízení a technologie 

 

Získání vhodného investora je pro vinařství důleţité z důvodu nikoliv jeho vlastního 

minoritního podílu, ale spíše zkušenostmi v oboru. Poskytnutí finančních zdrojů je sice 

velice důleţité, ale zmíněné vlastnosti mohou přinést společnosti onu reálnou přidanou 

hodnotu, která bude odráţet budoucí prestiţ podniku a s tím související očekávaný zisk 

pro investora. 

 

Kooperace se současnou vinařskou frakcí společnosti ZAN-AROMI zajisté poskytne 

tolik potřebné kontakty a pohled do nitra vinařských podniků, které jsou jejími 

odběrateli. Společnost poskytne vinařství Vino Vero italskou vinařskou chemii 

přírodního charakteru, zprostředkuje zakoupení strojních zařízení a poskytne 

kvalifikované enologické poradenství v oblasti pěstování a zpracování vína.  

 

Aby mohlo dojít ke komplexní správě o víno, je zapotřebí vybudovat novou výrobnu, 

kde se víno zpracovává a kde bude k dispozici potřebná manipulační technika. Bude se 

skládat ze dvou pater tvořených objekty pro skladování a zpracování ovoce, lisovny a 

školícího skladu, skladu hotových výrobků, stáčecí linky, skladu obalů, degustační 

místnosti, úklidové místnosti a sociálních zařízení. Ve druhém patře bude kancelář, 

sociální zařízení a malá kuchyň. 
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Objekt vinařství bude vybaven tímto technickým zařízením: 

 Cross Flow filtry na mladé víno 

 Deskové filtry na čištění vína  

 Chladící a ohřevové technologie na regulaci teploty 

 Lis na hrozny 

 Mlýnek a odzrňovač pro třídění hroznů 

 Nerezové nádoby na zrání vína 

 Plnička a etiketovačka  

 Rmutová a moštová čerpadla 

 Sudy na červené víno 

 Vinifikátory na modré hrozny 

 

Konkurenční výhoda 

Konkurenční výhodou je propojení vinařství Vino Vero se zahraničním dodavatelem 

z Itálie. Je moţné dosáhnout nejniţších konkurenčních cen u dováţeného vína. Jedná se 

o zajištění importovaného vína za účelem kompenzace produkčního deficitu v případě 

vyšší poptávky z řad spotřebitelů. Italský importér taktéţ zajišťuje technologické 

vybavení vinařství, včetně strojů a vinařské chemie. Druhou výhodou je zapojení třetí 

osoby – investora do projektu a vyuţití jeho kontaktů a kvalifikace v oboru. 

 

3.8 Finanční plán 

Finanční plán je rozdělen do dvou částí. V první části popisuji investiční náročnost 

projektu. Ve druhé části jsou rozebrány dílčí nákladové a výnosové poloţky k navrţení 

optimální kapitálové struktury podniku. 

 

3.8.1 Investiční náročnost 

Počáteční investice se skládají hned z několika nákladů. Těmi základními je vybudování 

zázemí pro vinařskou výrobu, zakoupení strojních zařízení a financování pracovního 

kapitálu. 
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Tab. 20: Přehled počátečních investičních nákladů (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Počáteční investice (v Kč) 

Investice Cena 

Budova vinařství        5 500 000 Kč  

Technologie a zařízení        2 000 000 Kč  

Ostatní příslušenství          400 000 Kč  

Zřizovací náklady            70 000 Kč  

Právní úkony            15 000 Kč  

CELKEM        7 985 000 Kč  

 

Tab. 21: Rozpis investic do technologií a zařízení (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Rozpis investic zařízení Cena 

Plnička a etiketovačka          600 000 Kč  

Sudy na červená vína          200 000 Kč  

Nerezové tanky na vína          200 000 Kč  

Lisovací stroj          200 000 Kč  

Vinifikátory          150 000 Kč  

Filtr cross flow          130 000 Kč  

Technologie chlazení a ohřevu          140 000 Kč  

Mlýnek a odzrňovač          140 000 Kč  

Čerpadla (moštové a rmutové)            70 000 Kč  

Filtr deskový            50 000 Kč  

Rezerva          120 000 Kč  

CELKEM        2 000 000 Kč  

 

Základní nákladovou poloţkou pro zahájení podnikatelské činnosti jsou právní úkony 

spojené se zaloţením vinařství. Jedná se tedy o právní formu společnosti s ručením 

omezeným. Odhadujeme, ţe částka 85 tis. Kč je adekvátní dnešním poměrům na zřízení 

této instituce. 

 

Výstavba nemovitosti, tedy samotného výrobního střediska, včetně architektonického 

vyprojektování jednotlivých částí objektu, je stanovena částkou 5,5 mil. Kč. 

 

Strojní zařízení a technologie potřebné k výrobě vína tvoří jednu z klíčových 

nákladových poloţek. Zde se budeme snaţit co nejvíce minimalizovat únik neefektivně 

vynaloţených výdajů. Vzhledem k plánované spolupráci se zprostředkovatelskou 

firmou ZAN-AROMI zde bude prostor pro získání výhodné pořizovací ceny nových či 

repasovaných strojů. Dodavatel stanovil zakázku na úrovni 2 mil. Kč. Komplementární 

příslušenství ke strojnímu vybavení a k dovybavení vinařství bylo následně oceněno na 

400 tis. Kč. 
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Souběţně s počáteční investicí je nutno uvaţovat i krytí nákladových poloţek 

pracovního kapitálu. Jelikoţ se předpokládá hospodářská ztráta min. v prvních třech 

účetních obdobích, je účelné stanovit čistý pracovní kapitál následovně. 

 

Tab. 22: Výše čistého pracovního kapitálu (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pracovní kapitál 

Rok 1 2 3 4 5 

Hodnota 5 212 883 Kč 2 817 436 Kč 1 796 805 Kč 835 833 Kč -   Kč 

 

 

3.8.2 Úvěrové podmínky 

Pro nákladové zatíţení vinařství prostřednictvím bankovního úvěru bylo rozhodnuto po 

zralé úvaze, váţící se ke kapitálové náročnosti projektu. Ten s sebou pro připomenutí 

nese náklady v prvním roce ve výši 7 985 tis. Kč na zahájení činnosti a 5 213 tis. Kč na 

pokrytí pracovního kapitálu.  

 

Výše poţadovaného úvěru je 10 mil. Kč se splatností 10 let při lhůtním úročení 7 % p.a. 

a s konstantní anuitní splátkou  cca 1 424 tis. Kč ročně. Celková hodnota úvěru se 

započtením úroků se tak vyšplhá na zhruba 14 240 tis. Kč. Splátkový kalendář je 

znázorněný níţe. 

 

Tab. 23: Splátkový kalendář úvěru (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Splátkový kalendář 

T (rok) A (rok) UT MT ZT 

období anuita úrok úmor zůstatek dluhu 

0 - - - 10 000 000,00 

1 1 423 775,03 Kč 700 000,00 Kč 723 775,03 Kč 9 276 224,97 Kč 

2 1 423 775,03 Kč 649 335,75 Kč 774 439,28 Kč 8 501 785,69 Kč 

3 1 423 775,03 Kč 595 125,00 Kč 828 650,03 Kč 7 673 135,66 Kč 

4 1 423 775,03 Kč 537 119,50 Kč 886 655,53 Kč 6 786 480,13 Kč 

5 1 423 775,03 Kč 475 053,61 Kč 948 721,42 Kč 5 837 758,72 Kč 

6 1 423 775,03 Kč 408 643,11 Kč 1 015 131,92 Kč 4 822 626,80 Kč 

7 1 423 775,03 Kč 337 583,88 Kč 1 086 191,15 Kč 3 736 435,65 Kč 

8 1 423 775,03 Kč 261 550,50 Kč 1 162 224,53 Kč 2 574 211,12 Kč 

9 1 423 775,03 Kč 180 194,78 Kč 1 243 580,25 Kč 1 330 630,87 Kč 

10 1 423 775,03 Kč 93 144,16 Kč 1 330 630,87 Kč 0 

Součet 14 237 750,27 Kč 4 237 750,27 Kč 10 000 000,00 Kč - 
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3.8.3 Plán výroby 

Pěstování révy vinné je z pohledu zpracovatelského průmyslu menší alchymií. Výrobní 

kapacita se nedá v prvních letech podnikání nastavit na maximum, které je dáno 

produkčním potenciálem vinic a jehoţ hodnota činí 100 000 lahví vína na 15 ha orné 

půdy, protoţe si musíme uvědomit, ţe opravdu kvalitní víno zraje min. 2-3 roky. Neţ 

však budeme schopni disponovat všemi druhy odrůd, uplynou 4 roky. V ten moment 

dosáhneme 100% potenciálu vinic.  Abychom však v prvních dvou letech nevyráběli 

pouze 10 a 40 procent vlastní produkce, a tedy nevyuţívali co moţná nejefektivněji 

výrobní kapacitu a současně nezatěţovali první roky příliš vysokými náklady, rozhodli 

jsme se zajistit si určité mnoţství hroznů externě.  Reálný výhled očekávaného mnoţství 

vlastní a cizí produkce znázorňuje následující tabulka.  

 

Tab. 24: Vývoj očekávaného mnoţství lahví vína. Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vývoj očekávaného množství lahví vína v jednotlivých letech 

Rok 1 2 3 4 5 

Aktuální stav daného roku 10 30 40 20 0 

Vlastní produkce v % 10 40 80 100 100 

Cizí dodávka v % 30 20 0 0 0 

Vlastní produkce v ks 10000 40000 80000 100000 100000 

Cizí dodávka v ks 30000 20000 0 0 0 

CDM v ks 40000 60000 80000 100000 100000 

 

Podobu externí dodávky je moţno řešit různými ekvivalenty vína jako suroviny. Jednou 

z moţností je pořízení samotného vína, tedy jiţ zpracovaných hroznů. Druhou, avšak 

příhodnější variantou, je nákup nezpracovaných hroznů, vypěstovaných v tuzemsku. 

Vzhledem k záměru nového vinařství vyrábět kvalitní odrůdová vína a mít tedy pod 

kontrolou kvalitu hroznů, bylo rozhodnuto o realizaci druhé zmíněné varianty.     

 

3.8.4 Nákladovost 

Největší podíl na celkových nákladech mají variabilní reţijní náklady, jeţ se váţí přímo 

k výrobnímu procesu. To jsou náklady, jejichţ výše se mění s objemem produkce. 

Druhou sloţku celkových nákladů tvoří fixní náklady, které jsou zastoupeny v podobě 

odpisů, úroku z úvěru a ostatních dodatečných nepřímých nákladů. Kalkulace nákladů 

nezohledňuje zatíţení DPH. 
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 Variabilní náklady 

Uvaţované variabilní náklady zohledňují dva důleţité aspekty spojené s jejich původem 

v závislosti na interním či externím zajištění klíčové suroviny, kterou jsou hrozny. Do 

těchto nákladů nám tedy vstupuje maximum vlastní produkce hroznů, a jelikoţ 

v průběhu prvních tří let nejsou některé odrůdy zralé k výrobě, resp. zrají min. 2-3 roky, 

je nutné počítat s náklady na dodání hroznů z jiných vinic, aby se doplnil stávající 

sortiment produktů a sníţilo se tak investiční riziko v prvním a druhém roce podnikání. 

Procentní zátěţ nákladů vyuţitím cizího zdroje se odhaduje na 20% (kaţdá odrůda 

hroznové šťávy se prodraţí o 20%).   

 

Přímé jednicové náklady 

Nákladovou skladbu tvoří hroznová šťáva, energie a materiál. Podrobný rozpis jednic 

naleznete v tabulce níţe. Jednicové náklady jsou dále pro přehlednost přepočítány na 

jednotlivé jakostní třídy vín, kterými jsou vína jakostní, kabinet, pozdní sběr, výběr 

z hroznů, svatomartinské a burčák. V neposlední řadě je zde kalkulována cena 

jakostních tříd při externím dodání hroznů.  

 

Tab. 25: Přímé reţijní náklady na 0,75l vína (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Jednicové náklady na 1ks vína (v Kč) 

Druh nákladu Cena 

Hroznová šťáva 

Jakostní 14 Kč 

Kabinet 18 Kč 

Pozdní sběr 20 Kč 

Výběr z hroznů 22 Kč 

Svatomartinské 18 Kč 

Burčák 18 Kč 

Energie 

Spotřeba energie 4 Kč 

Materiál 

Etiketa 4 Kč 

Korek - vzh a ps 6 Kč 

Korek klasik 2 Kč 

Termokapsle na korek 1 Kč 

Láhev klasik 4 Kč 

Láhev - vzh a ps 8 Kč 

Láhev a víčko burčák 3 Kč 

Kartony - 6 lahví 12 Kč 
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Hlavním nákladem ve výrobě vína je pořízení klíčové suroviny, kterou je hroznový 

koncentrát. Jeho odběr pro vinařství bude zajišťován současným pěstitelem vinné révy. 

Trţní ceny se pohybují okolo 19 Kč za litr. Pro komplementaci výrobku v jednotlivých 

fázích výroby je nutno počítat i s dalšími náklady. A to především na spotřebovanou 

energii, jejíţ cena se odhaduje do 4 korun za litr vyprodukovaného vína. Další náklady 

jsou spojené s exteriérem láhve. Tím hlavním je výdaj na korkové špunty lišící se 

kvalitou a provedením, od čehoţ se následně odvíjí i cena. 

 

Další fází je zatavení korku pomocí termokapsle a prostřednictvím etiketovačky dostane 

láhev finální etiketu. Výrobní cena etikety je asi 4 Kč na láhev. Poslední výdajovou 

poloţkou je kartonový obal o obsahu šesti či dvanácti lahví připravených na transport 

k zákazníkovi. 

 

Tab. 26: Přímé reţijní náklady na 0,75l vína dle jakosti (v Kč). Zdroj: [vlastní 

zpracování] 

Náklady na 1ks vína dle jakosti (v Kč) 

Jakost Celkové náklady 

Jakostní                  31,00 Kč  

Kabinet                  35,00 Kč  

Pozdní sběr                  45,00 Kč  

Výběr z hroznů                  47,00 Kč  

Svatomartinské                  35,00 Kč  

Burčák                  29,00 Kč  

 

Tab. 27: Přímé reţijní náklady na 0,75l vína dle jakosti při externím zajištění (v Kč). 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Náklady na 1ks vína dle jakosti při 
externím dodání (v Kč) 

Jakost Celkové náklady 

Jakostní                  37,20 Kč  

Kabinet                  42,00 Kč  

Pozdní sběr                  54,00 Kč  

Výběr z hroznů                  56,40 Kč  

Svatomartinské                  42,00 Kč  

Burčák                  34,80 Kč  

 

 

Celkové variabilní náklady 

Celkové variabilní náklady vinařství  na 0,75l vína nejlépe vyjadřuje následující 

tabulka. Ceny jsou odvozeny od výše zmíněných kritérií. Výpočet CVN-VZ na láhev 
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lze vysvětlit jako podíl celkových variabilních nákladů (bez reţijních) a počtu lahví, 

které připadají na dané období (očekávané mnoţství produkce viz tabulka) plus přímé 

reţijní náklady VZ na láhev vína dle jakosti. Obdobným způsobem i CVN-CZ s tím 

rozdílem, ţe k onomu podílu se přičítají přímé reţijní náklady CZ. 

 

Tab. 28: Celkové variabilní náklady na 0,75l vína dle jakostí a zdroje (v Kč). Zdroj: 

[vlastní zpracování] 

Celkové variabilní náklady na 1 láhev vína dle jakostí (v Kč) 

Jakost/
Rok 

1 2 3 4 5 

Původ VZ CZ VZ CZ VZ CZ VZ CZ VZ CZ 

Jakostní 31 Kč 37 Kč 31 Kč 37 Kč 31 Kč 37 Kč 31 Kč 37 Kč 31 Kč 37 Kč 

Kabinet 35 Kč 42 Kč 35 Kč 42 Kč 35 Kč 42 Kč 35 Kč 42 Kč 35 Kč 42 Kč 

Pozdní 
sběr 

45 Kč 54 Kč 45 Kč 54 Kč 45 Kč 54 Kč 45 Kč 54 Kč 45 Kč 54 Kč 

Výběr z 
hroznů 

47 Kč 56 Kč 47 Kč 56 Kč 47 Kč 56 Kč 47 Kč 56 Kč 47 Kč 56 Kč 

Svatoma
rtinské 

35 Kč 42 Kč 35 Kč 42 Kč 35 Kč 42 Kč 35 Kč 42 Kč 35 Kč 42 Kč 

Burčák 29 Kč 35 Kč 29 Kč 35 Kč 29 Kč 35 Kč 29 Kč 35 Kč 29 Kč 35 Kč 

 

 Fixní náklady 

Hodnotu fixních nákladů vymezuje předpokládaná výše odpisů, úroků z úvěru a 

marketingových nákladů.  

 

Mzdové náklady 

Personální náklady v sobě zahrnují mzdové náklady a odvody na sociální a zdravotní 

pojištění. Celková výše personálních nákladů je pak 1 930 tis. Kč za rok. Jejich rozpis a 

výše viz níţe. 

 

Tab. 29: Mzdové náklady (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Mzdové náklady (v Kč) 

Personální náklad Hodnota 

Počet zaměstnanců 6 

Průměrná mzda           20 000 Kč  

Sociální a zdravotní pojištění             6 800 Kč  

Měsíční náklady celkem          160 800 Kč  

Roční náklady celkem       1 929 600 Kč  
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Odpisy 

Odpisy jsou jedním z fixních nákladů, které je nutno uvaţovat při investičním 

rozhodování. V našem případě vyuţijeme lineárních odpisů. 

 

Tab. 30: Odpisy majetku (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Odpisové náklady (v Kč) 

Předmět odpisování Počet let PC v mil. Kč Roční odpis 

Budova 30 5,5    183 333 Kč  

Stroje a vybavení 10 2    200 000 Kč  

Nářadí a nástroje 3 0,4    133 333 Kč  

CELKEM 
 

7,9    516 667 Kč  

 

Úroky z úvěru 

Do fixních nákladů spadají pouze hrazené úroky, nikoliv celá výše úvěru a úroků. Pro 

představu o jakou částku se jedná viz. Tab. 31. 

 

Marketingové náklady 

Z marketingových nákladů je nutno vyzdvihnout náklady na řízenou degustaci. 

Pořádání těchto akcí je naplánováno dvakrát do roka. 

 

Tab. 31: Ostatní náklady (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Ostatní náklady (v Kč) 

Typ nákladu Perioda/trvání Hodnota 

Marketing roční                      200 000 Kč  

Úroky z úvěru celkem 10 let                    5 393 244 Kč  

Manipulační (sklad/doprava) roční 40 000 Kč 

Administrativní roční 10 000 Kč 

Volání (pevná/mobil) roční 80 000 Kč 

Palivo (benzin/nafta) roční 90 000 Kč 

 

Celkové fixní náklady 

Do celkových fixních nákladů jsou tedy započítány výdaje v úhrnné výši cca 2 867 tis. 

Kč bez zahrnutí úvěrových nákladů. Následující tabulka však tuto skutečnost bere 

v úvahu a přepočítává roční úroky na jednici (0,75 l láhev). CFN na láhev se pak 

stanoví jako podíl celkových fixních nákladů (bez úvěru) a očekávaného mnoţství 

produkce v daném roce plus podíl příslušné výše úroků v daném období a opět 

očekávaného mnoţství produkce v daném roce. Pro přehlednost viz tabulka níţe. 
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Tab. 32: Celkové fixní náklady na 0,75l vína dle jakostí (v Kč). Zdroj: [vlastní 

zpracování] 

Celkové fixní náklady na 1 láhev vína (v Kč) 

Rok 1 2 3 4 5 

CFN na 1 
láhev vína 

89,16 Kč 58,59 Kč 43,27 Kč 34,03 Kč 33,41 Kč 

 

 Celkové náklady výrobku 

Celkové náklady na láhev vína jsou dány sumou variabilních a fixních nákladů 

rozpočítaných na jednotku produkce dle jakosti vína i jednotlivých odrůd vín 

v závislosti na původu hroznů a s ohledem na stanovený výrobní program, resp. 

očekávaný plán produkce.  

 

Tab. 33: Celkové náklady na 0,75l vína dle jakostí (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Celkové náklady na 1 láhev vína dle jakostí (v Kč) 

Jakost/
Rok 

1 2 3 4 5 

Původ VZ CZ VZ CZ VZ CZ VZ CZ VZ CZ 

Jakostní 120 K 126 K 90 Kč 96 Kč 74 Kč 80 Kč 65 Kč 71 Kč 64 Kč 71 Kč 

Kabinet 131 K 94 K 101 K 78 Kč 85 Kč 69 Kč 76 Kč 68 Kč 75 Kč 131 K 

Pozdní 
sběr 

143 K 104 K 113 K 88 Kč 97 Kč 79 Kč 88 Kč 78 Kč 87 Kč 143 K 

Výběr z 
hroznů 

146 K 106 K 115 K 90 Kč 100 K 81 Kč 90 Kč 80 Kč 90 Kč 146 K 

Svatoma
rtínské 

131 K 94 Kč 101 K 78 Kč 85 Kč 69 Kč 76 Kč 68 Kč 75 Kč 131 K 

Burčák 124 K 88 Kč 93 Kč 72 Kč 78 Kč 63 Kč 69 Kč 62 Kč 68 Kč 124 K 

 

Následuje rozpočtový plán celkových očekávaných nákladů na jednotlivé odrůdy vín a 

vinařství jako celku.  

 

 



 

106 

 

  

Tab. 34: Celkový rozpočet nákladů vínařství (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Rozpočtový plán vývoje očekávaných celkových nákladů vinařství (v Kč) 

Druh vína PP(%) 
mezní 

produkce 
Celkové náklady 

v 1. roce 
Celkové náklady 

ve 2. roce 
Celkové náklady 

ve 3. roce 
Celkové náklady 

ve 4. roce 
Celkové náklady 

v 5. roce 

André - p.s. 2,5 2500          140 907 Kč           159 890 Kč           176 535 Kč           197 585 Kč           196 033 Kč  

Cabernet Sauvignon - p.s.č 3,5 3500          197 269 Kč           223 846 Kč           247 149 Kč           276 619 Kč           274 446 Kč  

Cabernet Sauvignon - p.s.r 0,5 500            28 181 Kč            31 978 Kč            35 307 Kč             39 517 Kč             39 207 Kč  

Frankovka - p.s. 7,3 7300          411 447 Kč           466 879 Kč           515 482 Kč           576 947 Kč           572 416 Kč  

Chardonnay - v. z h. 1,5 1500            85 924 Kč            97 854 Kč           108 321 Kč           121 551 Kč           120 620 Kč  

Chardonnay - p.s. 1,5 1500            84 544 Kč            95 934 Kč           105 921 Kč           118 551 Kč           117 620 Kč  

Muller-Thurgau - k. 5,1 5100          263 990 Kč           293 536 Kč           319 331 Kč           352 073 Kč           348 907 Kč  

Muller-Thurgau - j. 13 13000          648 995 Kč           714 948 Kč           772 381 Kč           845 440 Kč           837 372 Kč  

Muller-Thurgau - p.s. 1,6 1600            90 180 Kč           102 330 Kč           112 982 Kč           126 454 Kč           125 461 Kč  

Muller-Thurgau - burčák 6,4 6400          313 617 Kč           343 783 Kč           370 009 Kč           403 417 Kč           399 444 Kč  

Muller-Thurgau - Svat. 3 3000          155 288 Kč           172 668 Kč           187 842 Kč           207 102 Kč           205 240 Kč  

Ryzlink vlašský - p.s. 1 1000            56 363 Kč            63 956 Kč            70 614 Kč             79 034 Kč             78 413 Kč  

Ryzlink vlašský - j. 8,5 8500          424 343 Kč           467 466 Kč           505 018 Kč           552 788 Kč           547 512 Kč  

Rulandské modré - p.s. 2,3 2300          129 634 Kč           147 099 Kč           162 412 Kč           181 778 Kč           180 350 Kč  

Rulandské modré - Svat. 0,5 500            25 881 Kč            28 778 Kč            31 307 Kč             34 517 Kč             34 207 Kč  

Rulandské modré - v.z h. 1,5 1500            85 924 Kč            97 854 Kč           108 321 Kč           121 551 Kč           120 620 Kč  

Svatovavřinecké - p.s. 1,5 1500            84 544 Kč            95 934 Kč           105 921 Kč           118 551 Kč           117 620 Kč  

Svatovavřinecké - j. 13,5 13500          673 956 Kč           742 446 Kč           802 088 Kč           877 957 Kč           869 578 Kč  

Tramín červený- p.s. 2,3 2300          129 634 Kč           147 099 Kč           162 412 Kč           181 778 Kč           180 350 Kč  

Tramín červený- v. z h. 2 2000          114 565 Kč           130 472 Kč           144 428 Kč           162 068 Kč           160 826 Kč  

Veltlínské zelené - p.s. 3 3000          169 088 Kč           191 868 Kč           211 842 Kč           237 102 Kč           235 240 Kč  

Veltlínské zelené - j. 18 18000          898 608 Kč           989 928 Kč        1 069 450 Kč        1 170 610 Kč         1 159 438 Kč  

SUMA CN 100 100000       5 212 883 Kč        5 806 546 Kč        6 325 072 Kč        6 982 986 Kč         6 920 920 Kč  

z toho FN - -       3 566 267 Kč        3 515 602 Kč        3 461 392 Kč        3 403 386 Kč         3 341 320 Kč  

z toho VN - -       1 646 616 Kč        2 290 944 Kč        2 863 680 Kč        3 579 600 Kč         3 579 600 Kč  
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3.8.5 Výnosnost 

Vinařství plánuje generovat výnosy z prodeje vín a burčáku. Uvaţujeme rozloţení 

výnosů v čase, protoţe ke sklízení hroznů dochází na podzim, ale k příjmům za ně aţ 

následující roky.  

 

Vzhledem k této skutečnosti budeme uvaţovat, ţe příjmy z prodaného 

Svatomartinského vína a burčáku plynou v roce, kdy dochází k jejich sklizni. 

K výnosům ze zbylé části produkce bude docházet v horizontu jednoho roku aţ tří let, 

v závislosti na charakteristice odrůdy a jakostní třídy vína. Začátek prodeje bude 

zahájen v rozpětí od 4. do 11. měsíce po sklizni a ukončen v období od 14. do 36. 

měsíce po sklizni. Předznamenává to tedy fakt, ţe v jediném roce budou prodávány tři 

ročníky vín současně. 

 

Výnosy z jednotlivých let mohou značně kolísat v závislosti na kvantitě a kvalitě 

sklizně. Dopad na to mají i podnebné podmínky. Za situace nepřízně počasí dochází 

zpravidla k niţšímu objemu sklízeného mnoţství hroznů a při nakloněné přízni klimatu 

naopak k vyššímu objemu sběru. Od toho je odvozena kvalita hroznů po stránce 

absorpce mnoţství cukru. Stupeň cukernatosti tedy ovlivňuje výslednou trţní cenu vína.  

 

Kalkulace výnosů vychází z plánovaného výrobního programu a očekávané výrobní 

kapacity. Zohledňuje tedy vývoj plánovaného mnoţství vína, procentní podíl 

v závislosti na druhu distribuční sítě (VO/MO – podíl na výnosech 70/30%) a 

příslušnou cenovou politiku. Aby však výnosy z produkce odpovídaly plánu, tak na 

druhou stranu neuvaţujeme vyšší počet vyprodukovaných lahví neţ je mezních 100 tis. 

na 15ha plochy. K vyšší produkci tedy mohou reálně přispět příhodné klimatické 

podmínky. Veškeré cenové hladiny v tabulce jsou uvedeny včetně DPH. Jedná se tedy o 

hrubé výnosy, ze kterých se musí odvést ještě 21% daň z přidané hodnoty. 
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Tab. 35: Rozpočet plánovaných maximálních hrubých výnosů vinařství (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Rozpočtový plán vývoje maximálních očekávaných celkových výnosů vinařství včetně 21% DPH (v Kč) 

Druh vína 
PP 
(%) 

mezní 
produkce 

Celkové výnosy v 
1. roce 

Celkové výnosy 
ve 2. roce 

Celkové výnosy 
ve 3. roce 

Celkové výnosy 
ve 4. roce 

Celkové výnosy 
v 5. roce 

André - p.s. 2,5 2500 123 783 Kč 185 675 Kč 247 566 Kč 309 458 Kč 309 458 Kč 

Cabernet Sauvignon - p.s.č 3,5 3500 278 324 Kč 417 486 Kč 556 648 Kč 695 811 Kč 695 811 Kč 

Cabernet Sauvignon - p.s.r 0,5 500 54 765 Kč 82 147 Kč 109 529 Kč 136 912 Kč 136 912 Kč 

Frankovka - p.s. 7,3 7300 324 937 Kč 487 405 Kč 649 873 Kč 812 342 Kč 812 342 Kč 

Chardonnay - v. z h. 1,5 1500 104 278 Kč 156 417 Kč 208 556 Kč 260 695 Kč 260 695 Kč 

Chardonnay - p.s. 1,5 1500 89 274 Kč 133 911 Kč 178 548 Kč 223 185 Kč 223 185 Kč 

Muller-Thurgau - k. 5,1 5100 252 517 Kč 378 776 Kč 505 035 Kč 631 293 Kč 631 293 Kč 

Muller-Thurgau - j. 13 13000 383 602 Kč 575 403 Kč 767 205 Kč 959 006 Kč 959 006 Kč 

Muller-Thurgau - p.s. 1,6 1600 95 225 Kč 142 838 Kč 190 451 Kč 238 063 Kč 238 063 Kč 

Muller-Thurgau - burčák 6,4 6400 50 181 Kč 75 272 Kč 100 362 Kč 125 453 Kč 125 453 Kč 

Muller-Thurgau - Svat. 3 3000 100 527 Kč 150 790 Kč 201 054 Kč 251 317 Kč 251 317 Kč 

Ryzlink vlašský - p.s. 1 1000 60 516 Kč 90 774 Kč 121 032 Kč 151 290 Kč 151 290 Kč 

Ryzlink vlašský - j. 8,5 8500 250 817 Kč 376 225 Kč 501 634 Kč 627 042 Kč 627 042 Kč 

Rulandské modré - p.s. 2,3 2300 134 586 Kč 201 879 Kč 269 172 Kč 336 465 Kč 336 465 Kč 

Rulandské modré - Svat. 0,5 500 24 507 Kč 36 760 Kč 49 013 Kč 61 266 Kč 61 266 Kč 

Rulandské modré - v.z h. 1,5 1500 141 788 Kč 212 682 Kč 283 576 Kč 354 470 Kč 354 470 Kč 

Svatovavřinecké - p.s. 1,5 1500 42 761 Kč 64 142 Kč 85 523 Kč 106 904 Kč 106 904 Kč 

Svatovavřinecké - j. 13,5 13500 378 101 Kč 567 151 Kč 756 202 Kč 945 252 Kč 945 252 Kč 

Tramín červený- p.s. 2,3 2300 152 991 Kč 229 486 Kč 305 982 Kč 382 477 Kč 382 477 Kč 

Tramín červený- v. z h. 2 2000 138 037 Kč 207 055 Kč 276 074 Kč 345 092 Kč 345 092 Kč 

Veltlínské zelené - p.s. 3 3000 175 547 Kč 263 320 Kč 351 094 Kč 438 867 Kč 438 867 Kč 

Veltlínské zelené - j. 18 18000 450 120 Kč 675 180 Kč 900 240 Kč 1 125 300 Kč 1 125 300 Kč 

SUMA CV 100 100000 3 807 183 Kč 5 710 774 Kč 7 614 365 Kč 9 517 957 Kč 9 517 957 Kč 

z toho MO 30 30000 1 262 117 Kč 1 893 176 Kč 2 524 234 Kč 3 155 293 Kč 3 155 293 Kč 

z toho VO 70 70000 2 545 066 Kč 3 817 598 Kč 5 090 131 Kč 6 362 664 Kč 6 362 664 Kč 
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Z tabulky je jasně patrná cenová diverzita vín vyšších jakostních tříd od těch kapacitně 

vyšších, avšak kvalitativně na niţších stupních. Vinařství by se chtělo orientovat na trh, 

kde se prodávají vína vyšší kvality, ovšem aby je bylo moţné produkovat, je nezbytné 

vyrábět i „běţná vína“, po kterých je z hlediska právě niţší ceny vyšší poptávka v 

tuzemsku. Cílem společnosti je tedy nejprve dosáhnout finanční stability a postupně se 

přeorientovat na vína vyšších jakostí, k čemuţ slouţí i plánovaná výše zásob, ve kterých 

společnost účelově váţe svůj kapitál. Děje se tak proto, ţe s počtem let skladování 

narůstá jeho kvalita a potenciálně i trţní cena. Jeho hodnota je oceněna výrobními 

náklady. Viz následující tabulka. 

 

Tab. 36: Kapitál vázaný v zásobách (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Kapitál vázaný v zásobách (v Kč) 

Rok 1 2 3 4 5 

Hodnota 260 644 Kč 406 458 Kč 442 755 Kč 558 639 Kč 692 092 Kč 

 

3.8.6 Plán prodeje 

Predikce prodaného mnoţství vína se s ohledem na účelovou tvorbu zásob a plánovaný 

vývoj výnosů promítne do předpokládaných trţeb následovně: 

 

Tab. 37: Predikce prodaného mnoţství vína za období. Zdroj: [vlastní zpracování] 

Predikce prodaného množství vína za období (v %) 

Rok 1 2 3 4 5 

Prodej v % 95 93 93 92 90 

 

Tab. 38: Přepokládaný vývoj trţeb vinařství (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Předpokládaný vývoj tržeb vinařství v prvních pěti letech podnikání (v Kč) 

Tržby/Období 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Tržby brutto 3 616 824 Kč 5 479 202 Kč 7 438 056 Kč 9 235 531 Kč 9 231 119 Kč 

DPH 627 713 Kč 950 936 Kč 1 290 902 Kč 1 602 861 Kč 1 602 095 Kč 

Tržby netto 2 989 110 Kč 4 528 266 Kč 6 147 154 Kč 7 632 670 Kč 7 629 024 Kč 

% vlastní 
produkce 

10 40 80 100 100 

% cizí 
produkce 

30 20 0 0 0 
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3.8.7 Účetní závěrka 

 Výkaz zisku a ztráty 

Z výkazu zisku a ztráty je patrná kapitálová náročnost investice v prvních třech letech 

v úhrnné výši přes 3,7 mil. Kč. Situace se obrací z červených do zelených čísel ve 4. 

roce, kdy je generován prvotní zisk 509 tis. Kč, vlivem poklesu odpisových a 

úrokových nákladů a stoprocentním vyuţitím výrobní kapacity. Kontinuální růst zisku 

po zdanění bude pokračovat s ubývajícími bankovními závazky a odpisovými náklady 

strojního vybavení a zázemí vinařství aţ za předpokládanou hranici 1,3 mil. Kč. 

 

Tab. 39: VZZ pětiletý výhled (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

VZZ  
(v Kč) 

1 2 3 4 5 

Tržby 2 989 110 Kč 4 528 266 Kč 6 147 154 Kč 7 632 670 Kč 7 629 024 Kč 

FN (-d/t) 2 349 600 Kč 2 349 600 Kč 2 349 600 Kč 2 349 600 Kč 2 349 600 Kč 

VN 1 646 616 Kč 2 290 944 Kč 2 863 680 Kč 3 579 600 Kč 3 579 600 Kč 

EBITDA -1 007 106 Kč -   112 278 Kč 933 874 Kč 1 703 470 Kč 1 699 824 Kč 

d (odpisy) 516 667 Kč 516 667 Kč 516 667 Kč 383 333 Kč 383 333 Kč 

EBIT -1 523 772 Kč -   628 944 Kč 417 207 Kč 1 320 137 Kč 1 316 491 Kč 

i (úroky) 700 000 Kč 649 336 Kč 595 125 Kč 537 119 Kč 475 054 Kč 

t (DPPO) 0   Kč 0   Kč 79 269 Kč 250 826 Kč 250 133 Kč 

EAT -2 223 772 Kč -1 278 280 Kč -  257 187 Kč 532 191 Kč 591 304 Kč 
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 Rozvaha 

 

Rozvaha vinařství Vino Vero je koncipována na základě navrţeného finančního plánu. 

V oblasti aktiv je patrná rovnoměrná odpisová základna dlouhodobého majetku (z 

kapitoly nákladovost – fixní náklady), ze které se vychází. V poloţce oběţná aktiva 

bych vyzdvihl především krátkodobý finanční majetek, jehoţ výše je dána přibliţně 

očekávanými ročními trţbami (80%) na konci období. V průběhu roku jsou totiţ 

výrobní náklady kryty z čistého pracovního kapitálu, který byl k těmto účelům 

vytvořen. Pohledávky pak tvoří poměrnou část okolo 20% hodnoty očekávaných trţeb. 

Výše zásob dále plně odpovídá navrţenému harmonogramu očekávané míry prodejů.  

 

V pasivech dochází v poloţce základní kapitál k nárůstu v prvních třech obdobích 

z důvodu vykrytí ztráty a předcházení platební neschopnosti podniku. Jedná se o 

poměrnou část ČPK. Na konci 4. roku dochází k obratu ve výsledku hospodaření, který 

poprvé zaznamenává kladnou hodnotu, podnik generuje zisk. V kontextu s touto 

skutečností je s.r.o. povinna vytvořit zákonný rezervní fond, a to minimálně do výše 

10% VH a max. 5% ZK. Určení výše krátkodobých závazků odpovídá průměru 

v odvětví dle průzkumu. Dlouhodobý bankovní úvěr se splatností 10 let se do pasiv 

promítne formou zůstatku dluhu, tedy rozdílu mezi výší úvěru a hodnotou úmoru. 

Časová rozlišení aktiv, resp. pasiv jsou dána platbami za naplánovanou propagaci, 

vztahující se k běţnému období, ale zasahující do prvního čtvrtletí roku následujícího, 

resp. za nákup hroznů (z externích zdrojů) s platbou 2-3 měsíce pozadu. 
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Tab. 40: Rozvaha – pětiletý výhled aktiv (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Rozvaha (v Kč) 1 2 3 4 5 

AKTIVA CELKEM 10 386 335 Kč 11 475 592 Kč 12 422 426 Kč 12 485 284 Kč 12 326 411 Kč 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 7 468 333 Kč 6 866 667 Kč 6 350 000 Kč 5 966 667 Kč 5 583 333 Kč 

B. I Dlouhodobý nehmotný majetek 85 000 Kč -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 

B. II Dlouhodobý hmotný majetek 7 383 333 Kč 6 866 667 Kč 6 350 000 Kč 5 966 667 Kč 5 583 333 Kč 

     1. Pozemky -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 

     2. Stavby 5 316 667 Kč 5 133 333 Kč 4 950 000 Kč 4 766 667 Kč 4 583 333 Kč 

     3. Samostatné movité věci 1 800 000 Kč 1 600 000 Kč 1 400 000 Kč 1 200 000 Kč 1 000 000 Kč 

     6. Jiný DHM 266 667 Kč 133 333 Kč -   Kč -   Kč -   Kč 

B. III Dlouhodobý finanční majetek -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 2 849 755 Kč 4 534 725 Kč 5 989 909 Kč 6 427 706 Kč 6 653 037 Kč 

C. I Zásoby 260 644 Kč 406 458 Kč 442 755 Kč 558 639 Kč 692 092 Kč 

C. II Dlouhodobé pohledávky -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 

C. III Krátkodobé pohledávky 447 822 Kč 605 653 Kč 829 431 Kč 833 813 Kč 852 189 Kč 

C. IV Krátkodobý finanční majetek 2 141 288 Kč 3 522 613 Kč 4 717 723 Kč 5 035 254 Kč 5 108 756 Kč 

D. I Časové rozlišení 68 247 Kč 74 201 Kč 82 517 Kč 90 911 Kč 90 041 Kč 
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Tab. 41: Rozvaha – pětiletý výhled pasiv (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Rozvaha (v Kč) 1 2 3 4 5 

PASIVA CELKEM 10 386 335 Kč 11 475 592 Kč 12 422 426 Kč 12 485 284 Kč 12 326 411 Kč 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 776 228 Kč 2 497 948 Kč 4 240 760 Kč 4 772 952 Kč 5 364 256 Kč 

A. I Základní kapitál 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 

A. II Kapitálové fondy -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 

A. III. 1 Rezervní fondy -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 

A. III. 2 Zákonný rezervní fond -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 53 219 Kč 

A. IV Nerozdělený zisk minulých let -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 478 972 Kč 

A. IV VH minulých let -   Kč -   2 223 772 Kč -    3 502 052 Kč -    3 759 240 Kč -    3 759 240 Kč 

A. V VH běžného účetního období -       2 223 772 Kč -   1 278 280 Kč -       257 187 Kč 532 191 Kč 591 304 Kč 

B. CIZÍ ZDROJE 9 477 197 Kč 8 729 233 Kč 7 906 609 Kč 7 408 727 Kč 6 662 018 Kč 

B. I Rezervy -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 

B. II Dlouhodobé závazky -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 

B. III Krátkodobé závazky 200 972 Kč 227 447 Kč 233 473 Kč 622 247 Kč 824 259 Kč 

B. IV. 1 Dlouhodobé bankovní úvěry 9 276 225 Kč 8 501 786 Kč 7 673 136 Kč 6 786 480 Kč 5 837 759 Kč 

B. IV. 2 Krátkodobé bankovní úvěry -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 

C. I Časové rozlišení 132 910 Kč 248 412 Kč 275 057 Kč 303 605 Kč 300 138 Kč 
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 Přehled o peněžních tocích Cash-Flow 

Tab. 42: CF pětiletý výhled (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

CF nepřímou metodou 1 2 3 4 5 

Stav peněžních prostředků na začátku úč. období                  -   Kč        2 141 288 Kč     3 522 613 Kč     4 717 723 Kč     5 035 254 Kč  

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -     2 223 772 Kč  -     1 278 280 Kč  -     177 918 Kč        783 017 Kč        841 437 Kč  

Úpravy o nepeněžní operace       1 216 667 Kč        1 166 002 Kč     1 111 792 Kč        920 453 Kč        858 387 Kč  

Odpisy stálých aktiv          516 667 Kč           516 667 Kč        516 667 Kč        383 333 Kč        383 333 Kč  

Vyúčtované nákladové úroky          700 000 Kč           649 336 Kč        595 125 Kč        537 119 Kč        475 054 Kč  

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním -     1 007 106 Kč  -        112 278 Kč        933 874 Kč     1 703 470 Kč     1 699 824 Kč  

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu       8 833 394 Kč  -        942 062 Kč  -  1 064 369 Kč  -     597 994 Kč  -     901 136 Kč  

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -        516 069 Kč  -        163 785 Kč  -     232 093 Kč  -       12 776 Kč  -       17 506 Kč  

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti       9 610 107 Kč  -        632 462 Kč  -     795 979 Kč  -     469 334 Kč  -     750 176 Kč  

Změna stavu zásob -        260 644 Kč  -        145 814 Kč  -       36 297 Kč  -     115 884 Kč  -     133 453 Kč  

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním       7 826 288 Kč  -     1 054 339 Kč  -     130 496 Kč     1 105 477 Kč        798 689 Kč  

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných -        700 000 Kč  -        649 336 Kč  -     595 125 Kč  -     537 119 Kč  -     475 054 Kč  

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost                  -   Kč                   -   Kč  -       79 269 Kč  -     250 826 Kč  -     250 133 Kč  

Čistý peněžní tok z provozní činnosti        7 126 288 Kč  -     1 703 675 Kč  -     804 890 Kč        317 531 Kč          73 502 Kč  

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -     7 985 000 Kč            85 000 Kč  -               0 Kč                -   Kč                -   Kč  

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -     7 985 000 Kč            85 000 Kč  -               0 Kč                -   Kč                -   Kč  

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky       3 000 000 Kč        3 000 000 Kč     2 000 000 Kč                -   Kč                -   Kč  

Zvýšení peněžních prostředků (ZK)       3 000 000 Kč        3 000 000 Kč     2 000 000 Kč                -   Kč                -   Kč  

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti        3 000 000 Kč        3 000 000 Kč     2 000 000 Kč                -   Kč                -   Kč  

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků       2 141 288 Kč        1 381 325 Kč     1 195 110 Kč        317 531 Kč          73 502 Kč  

Stav peněžních prostředků na konci účetního období       2 141 288 Kč        3 522 613 Kč     4 717 723 Kč     5 035 254 Kč     5 108 756 Kč  
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3.8.8 Alternativní scénáře 

Úkolem alternativních scénářů je identifikace potenciálních krizových situací, které 

mohou nastat v budoucnu. Návrh optimistické a pesimistické varianty projektu poslouţí 

ke zjištění příčin vzniku hrozeb a způsobu jejich eliminace. 

 

Pesimistická varianta 

Tato alternativa uvaţuje, ţe v prvním roce vinařství nebude disponovat víny 

vytvořenými z vlastní produkce hroznů z důvodu časové náročnosti projektu v prvním 

roce a přiklání se tak k odběru hroznů z externích zdrojů. Tím se samozřejmě zvýší 

celkové plánované náklady o 20%. Druhou skutečností je, ţe se posune vlastní objem 

produkce v čase a vinařství bude dosahovat 100% vyuţití své kapacity aţ v pátém roce. 

To bude mít negativní dopad na očekávané trţby, potaţmo zisk, který se v konečném 

zúčtování oddálí o jeden rok. Poslední, avšak zásadní skutečností, je míra dosahovaných 

trţeb, která se odhaduje ve 3-5. roce okolo 72% plánovaných výnosů, to znamená, ţe se 

bude zvyšovat mnoţství kapitálu vázaného v zásobách někde na úroveň 28% celkových 

nákladů. 

 

Tab. 43: Plánovaný vývoj prodeje – PV (v %). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Predikce prodaného množství vína za období (v %) 

Rok 1 2 3 4 5 

Prodej v %  90 80 70 72 75 

 

Tab. 44: Předpokládaný vývoj trţeb - PV (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Předpokládaný vývoj tržeb vinařství v prvních pěti letech podnikání (v Kč) 

Tržby/Období 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Tržby brutto 1 713 232 Kč 3 944 241 Kč 5 215 993 Kč 7 979 583 Kč 8 814 180 Kč 

DPH 297 338 Kč 684 538 Kč 905 255 Kč 1 384 886 Kč 1 529 734 Kč 

Tržby netto 1 415 894 Kč 3 259 704 Kč 4 310 738 Kč 6 594 697 Kč 7 284 446 Kč 

% vlastní 
produkce 

0 10 40 80 100 

% cizí 
produkce 

20 40 30 20 0 
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Tab. 45: VZZ - PV (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

VZZ  
(v Kč) 

1 2 3 4 5 

Tržby 1 415 894 Kč 3 259 704 Kč 4 310 738 Kč 6 594 697 Kč 7 284 446 Kč 

FN (-d/t) 2 349 600 Kč 2 349 600 Kč 2 349 600 Kč 2 349 600 Kč 2 349 600 Kč 

VN 859 104 Kč 2 076 168 Kč 2 720 496 Kč 3 722 784 Kč 3 579 600 Kč 

EBITDA -1 792 810 Kč -1 166 064 Kč -   759 358 Kč 522 313 Kč 1 355 246 Kč 

d (odpisy) 516 667 Kč 516 667 Kč 516 667 Kč 383 333 Kč 383 333 Kč 

EBIT -2 309 476 Kč -1 682 731 Kč -1 276 025 Kč 138 980 Kč 971 913 Kč 

i (úroky) 700 000 Kč 649 336 Kč 595 125 Kč 537 119 Kč 475 054 Kč 

t (DPPO) -   Kč -   Kč -   Kč 26 406 Kč 184 663 Kč 

EAT -3 009 476 Kč -2 332 067 Kč -1 871 150 Kč -  424 546 Kč 312 196 Kč 

 

Optimistická varianta 

V optimistickém pojetí projektu lze v prvním roce podnikání vytvářet stejné mnoţství 

vlastní produkce vín jako je tomu v realistické variantě, avšak je moţné doplnit jí ještě o 

víno z okolních vinohradů a snaţit se sniţovat kapitálovou náročnost projektu jiţ 

v raných počátcích existence s cílem rychleji dosáhnout bodu zvratu. Ve 3. roce 

podnikání tedy bude mnoţství produkce odpovídat 100% výrobní kapacity. Rentability 

vinařství bude dosaţeno o rok dříve, neţ je uvedeno ve variantě realistické. Míra trţeb 

se odhaduje ve 3-4. roce okolo 91% výnosů, přičemţ kapitál vázaný v zásobách 

dosáhne minima na úrovni 9% celkových nákladů. 

 

Tab. 46: Plánovaný vývoj prodeje – OV (v %). Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Predikce prodaného množství vína za období (v %) 

Rok 1 2 3 4 5 

Prodej v % 90 86 88 91 93 

 

Tab. 47: Předpokládaný vývoj trţeb - OV (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Předpokládaný vývoj tržeb vinařství v prvních pěti letech podnikání (v Kč) 

Tržby/Období 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Tržby brutto 5 139 697 Kč 6 990 368 Kč 9 237 015 Kč 9 670 023 Kč 9 661 081 Kč 

DPH 892 013 Kč 1 213 204 Kč 1 603 118 Kč 1 678 268 Kč 1 676 716 Kč 

Tržby netto 4 247 683 Kč 5 777 164 Kč 7 633 897 Kč 7 991 754 Kč 7 984 364 Kč 

% vlastní 
produkce 

10 40 80 100 100 

% cizí 
produkce 

50 40 20 0 0 
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Tab. 48: VZZ - OV (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

VZZ (v 
Kč) 

1 2 3 4 5 

Tržby 4 247 683 Kč 5 777 164 Kč 7 633 897 Kč 7 991 754 Kč 7 984 364 Kč 

FN (-d/t) 2 349 600 Kč 2 349 600 Kč 2 349 600 Kč 2 349 600 Kč 2 349 600 Kč 

VN 2 505 720 Kč 3 150 048 Kč 3 722 784 Kč 3 579 600 Kč 3 579 600 Kč 

EBITDA -   607 637 Kč 277 516 Kč 1 561 513 Kč 2 062 554 Kč 2 055 164 Kč 

d (odpisy) 516 667 Kč 516 667 Kč 516 667 Kč 383 333 Kč 383 333 Kč 

EBIT -1 124 303 Kč -   239 151 Kč 1 044 846 Kč 1 679 221 Kč 1 671 831 Kč 

i (úroky) 700 000 Kč 649 336 Kč 595 125 Kč 537 119 Kč 475 054 Kč 

t (DPPO) -   Kč -   Kč 198 521 Kč 319 052 Kč 317 648 Kč 

EAT -1 824 303 Kč -  888 487 Kč 251 201 Kč 823 050 Kč 879 129 Kč 

 

 

3.8.9 Zhodnocení investice 

Bod zvratu 

Jedním z klíčových ukazatelů, slouţící k zjištění minimálního prodaného mnoţství 

s cílem pokrýt fixní náklady, je analýza bodu zvratu. Pro co nejpřesnější výpočet je 

nutné provést váţený aritmetický průměr prodejních cen jednotlivých druhů vín, 

stanovit výrobní cenu (nezohledňuje první dva roky čerpání hroznů z cizích zdrojů) a 

roční mezní kapacitu počtu vyrobených lahví. Dané údaje nám poslouţí k výpočtu 

celkové průměrné a výrobní ceny.  

 

Fixní náklady činí ročně 2 867 tis. Kč, k nim je však zapotřebí připočítat ještě 

nákladové úroky z úvěru, jejichţ celková výše za desetileté období činí 4 238 tis. Kč. 

Abychom je mohli zohlednit ve výpočtu, musíme provést aritmetický průměr výše 

ročního úroku. Ten činí 424 tis. Kč. Teď jiţ můţeme přistoupit k samotnému výpočtu 

bodu zvratu: 

     
  

    
 
2     2  

131   40  
            í 

 

Dále nezohledňuje 20% zdraţení hroznů v prvních dvou letech (jeţ tvoří významnou 

část výrobní kapacity), degresivní nikoliv konstantní platbu úroků a nepostradatelný 

čistý pracovní kapitál.  

 

Důleţitým zjištěním je průměrná výše marţe na úrovni 200%, která činní rychlejší 

návratnost investice. 
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Tab. 49:  Vstupní údaje pro BEP. Zdroj: [vlastní zpracování] 

Druh vína Prodejní cena Výrobní náklady Počet lahví 

André - pozdní sběr 124 Kč 45 Kč 2500 

Cabernet Sauvignon - p.s.č. 199 Kč 45 Kč 3500 

Cabernet Sauvignon - p.s.r. 274 Kč 45 Kč 500 

Frankovka - pozdní sběr 111 Kč 45 Kč 7300 

Chardonnay - výběr z hroznů 174 Kč 47 Kč 1500 

Chardonnay - pozdní sběr 149 Kč 45 Kč 1500 

Muller-Thurgau - kabinet 124 Kč 35 Kč 5100 

Muller-Thurgau - jakostní 74 Kč 31 Kč 13000 

Muller-Thurgau - pozdní sběr 149 Kč 45 Kč 1600 

Muller-Thurgau - burčák 20 Kč 29 Kč 6400 

Muller-Thurgau - Svatomartinské 84 Kč 35 Kč 3000 

Ryzlink vlašský - pozdní sběr 151 Kč 45 Kč 1000 

Ryzlink vlašský - jakostní 74 Kč 31 Kč 8500 

Rulandské modré - pozdní sběr 146 Kč 45 Kč 2300 

Rulandské modré - Svatomartinské 123 Kč 35 Kč 500 

Rulandské modré - výběr z hroznů 236 Kč 47 Kč 1500 

Svatovavřinecké - pozdní sběr 71 Kč 45 Kč 1500 

Svatovavřinecké - jakostní 70 Kč 31 Kč 13500 

Tramín červený- pozdní sběr 166 Kč 45 Kč 2300 

Tramín červený- výběr z hroznů 173 Kč 47 Kč 2000 

Veltlínské zelené - pozdní sběr 146 Kč 45 Kč 3000 

Veltlínské zelené - jakostní 63 Kč 31 Kč 18000 

ø cena 131,8 Kč 40,6 Kč 100000 

 

Čistá současná hodnota 

Tab. 50: NPV (v Kč). Zdroj: [vlastní zpracování] 

Výpočet NPV investičního projektu 

Rok 1 2 3 4 5 

CF -  2 223 772 
Kč 

-  1 278 280 
Kč 

-     257 187 
Kč 

532 191 Kč 591 304 Kč 

DCF -  2 021 611 
Kč 

-  1 056 430 
Kč 

-     193 229 
Kč 

363 494 Kč 367 153 Kč 

Rok 6 7 8 9 10 

CF 657 715 Kč 728 774 Kč 804 807 Kč 886 163 Kč 973 213 Kč 

DCF 371 263 Kč 373 976 Kč 375 448 Kč 375 820 Kč 375 216 Kč 

Rok 11 12 13 14 15 

CF 1 228 358 Kč 1 228 358 Kč 1 228 358 Kč 1 228 358 Kč 1 228 358 Kč 

DCF 430 532 Kč 391 393 Kč 355 811 Kč 323 465 Kč 294 059 Kč 

∑ DCF 1 126 360 Kč 

 

Čistá současná hodnota investičního záměru při diskontní sazbě 10% p.a. činí po pěti 

letech přibliţně -2,54 mil. Kč. Po deseti letech okolo -670 tis. Kč. Teprve po 12. roce 

nabývá NPV kladné hodnoty na úrovni 153 tis. Kč a uplynutím 15. roku od investice 

dochází k ustálení čistého zisku po zdanění na hladině 1,23 mil. Kč s NPV 1,13 mil. Kč. 
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3.9 Plán realizace 

3.9.1 Projekty 

Projektová výstavba vinařství je rozvrţena do 5 dílčích částí. Všechny však vedou 

k jednomu společnému cíli a tím je výroba. Přibliţné datum jejího zahájení je 2.1.2016. 

 

 
Obr. 14: Pyramida dílčích projektů vedoucích k zahájení výroby. Zdroj [vlastní 

zpracování] 

 

3.9.2 Milníky 

Realizátor vinařství Vino Vero pokládá za hlavní milník celého projektu jednání ve věci 

spojené s ţádostmi o dotace a granty, a to jak z evropských, tak tuzemských fondů. 

Druhým důleţitým milníkem ve snaze získat potřebný kapitál bude jednání s bankou a 

investory. Výše poţadovaného úvěru je stanovena na 11 mil. Kč. 

 

Další milníky se váţí k samotnému zahájení prvovýroby. Nutné je proto počítat 

s náklady na krytí pracovního kapitálu ve výši 5,2/2,8/1,9/0,9 mil. Kč. Jelikoţ se jeden 

ročník vína prodává v průběhu následujících tří let, tak náklady v prvních dvou letech 

dosahují vyšších hodnot neţ trţba za výrobky, proto bude stěţejní překonat toto ztrátové 

období.  

Výroba 

Projekt 4 

NÁKUP/PRONÁJEM 
STROJŮ 

Projekt 3 

VÝSTAVBA BUDOVY VINAŘSTVÍ 

Projekt 2 

INVESTOR 

Projekt 1 

DOTACE 
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Posledním milníkem je tvorba zisku v co nejkratším časovém horizontu a budování 

dobrého jména vinařství, které poloţí základy ve výrobě jakostně kvalitnějších vín neţ-

li je tomu v prostředí dokonalé konkurence v oblasti Velkých Pavlovic.  

 

3.9.3 Plány 

Zahájení projektu se plánuje k 1.5.2014 a k zahájení výroby dojde 2.1.2016.   

Podrobný plán činností a jejich délku trvání popisuje Ganttův diagram v příloze č.1. 
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ZÁVĚR 
 

Podrobnou analýzou rizik společnosti byly zjištěny následující skutečnosti, u kterých je 

nutno před dalším rozvojem a angaţovaností společnosti v oblasti vinařství sjednat 

nápravu. Jedná se zejména o intervence v oblasti administrativy, organizační struktury, 

controllingu a v neposlední řadě v inovacích. V administrativě se jedná o převzetí 

externě vedeného účetnictví do interních potřeb. S tím souvisí efektivnější činnost 

controllingu v rámci vnitropodnikového vedení. Společnost by měla rozfázovat Cash-

Flow na týdny, eventuálně na měsíce, aby měla pod větší kontrolou tok příjmů a výdajů 

před zahájením investičních záměrů. Doporučil bych rovněţ controlling pohledávek a 

zásob. Společnosti chybí efektivní organizování plánovacích procesů v rámci 

zásobování. Objednává výhradně operativně, tzn. na krátkou dobu, a vysoce pravidelně. 

To s sebou samozřejmě nese vysoké náklady na dopravu a delší čekací lhůty některých 

odběratelů. U pohledávek je situace spojena se slevami, jejichţ podmíněné čerpání není 

striktně dodrţováno. Jedná se o 5% skonto u plateb v hotovosti a podmínek komisního 

prodeje. V rámci organizační struktury doporučuji porozhlédnout se po nových 

zaměstnancích na niţších stupních řízení tak, aby se vrcholové vedení soustředilo na své 

primární obchodní cíle. 

 

Ze získaných informací a dat o projektu vinařství Vino Vero je jasně patrná potřeba 

investičního kapitálu na spolufinancování. Výše investičních nákladů je stanovena na 

zhruba 8 mil. Kč. Klíčovou roli ve financování tu sehraje společnost ZAN-AROMI, 

která si nárokuje podíl ve výši 40% (3,2mil. Kč) a stane se hlavním dodavatelem 

vinařství. Její vztah k vinařství bude z právního hlediska formou tichého společenství 

z důvodu povahy podnikatelské činnosti. Poměrnou část, přesněji 40% (3,2 mil. Kč), 

hodlá zafinancovat realizátor projektu buď z vlastních zdrojů v plné výši, případně 

společným úvěrem s potenciálním investorem. Hodnota podílu investora činí prozatím 

20% (1,6 mil. Kč). Jeho konečná výše se bude odvíjet od moţnosti získat kapitál 

z externích zdrojů, tedy z evropských, potaţmo tuzemských fondů.   

 

Úspěch kaţdého projektu je zaloţen na hledání vlastní corporate identity. Smyslem 

nového vinařství je proto vyrábět vína vyšší jakostní třídy v podmínkách českého 

vinařského prostředí se špetkou italské vášně a tradice k vínům. K diferenciaci produktu 
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dojde i v oblasti inovací a marketingu. Cílem společnosti je v prvních letech získat stálé 

zákazníky v oblasti středně drahých vín z důvodu kapitálové náročnosti projektu. 

Postupem času chce nové vinařství vyrábět draţší vína vyšší jakostní kategorie 

s vyuţitím kontaktů v Itálii a konkurenční výhody u nás.    

 

Vstup do stávajícího odvětví je nesnadný především z důvodu menší úrody posledních 

dvou let a vysoké koncentrace vinařské konkurence na jiţní Moravě. 

K Velkopavlovické vinařské oblasti se váţe 20 hlavních konkurentů. Největšími hráči 

na trhu jsou Vinium, Ravis, Patria a Vinselekt. Jejich plocha čítá 3 tis. ha a produkce 

přesahuje 10 mil. lahví ročně.  

 

Hlavním trendem posledních let je sílící objem dováţeného vína ze zahraničí. Stávající 

konkurenti kompenzují svoji neúrodu nákupem zahraničních vín a následně je 

distribuují na trh pod vlastní značkou. Spotřeba vína však u nás stále roste a produkční 

potenciál vinic není takový, aby mohl uspokojit českou trţní poptávku v plném rozsahu. 

Proto se aţ dvojnásobek české produkce dováţí převáţně z Itálie, Francie a jiných zemí. 

 

Navrţené řešení projektu počítá u realistické varianty se ziskem po zdanění na úrovni 

532 tis. Kč ve 4. roce podnikání. U optimistické varianty dokonce jiţ ve 3. roce lze 

dosáhnout zisku ve výši 251 tis. Kč. Na druhou stranu je dobré počítat i s variantou 

pesimistickou, jejíţ hodnota zisku se pohybuje okolo 312 tis. Kč, ale aţ v 5. roce. Vliv 

na moţné alternativní scénáře vývoje mají zejména tyto faktory: poptávka po produkci, 

výrobní kapacita, náklady cizího zdroje, mnoţství zásob. 

 

Zhodnocením projektu z pohledu bodu zvratu bylo zjištěno, ţe 36% prodané roční 

produkce vín je dostačující ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku. V absolutním 

vyjádření to dělá prodej 36 098 lahví vína. Tohoto bodu zvratu je moţné dosáhnout 

především díky nastavení průměrné ziskové marţe na úrovni 200%.      

 

Z hlediska doby návratnosti investice je na místě konstatovat, ţe návratnost činí 12 let, 

coţ pro většinu investorů není příliš pozitivní správa s ohledem na jejich potřebu 

dosáhnout maxima zhodnocení v co nejkratším časovém horizontu. Pro posouzení byla 

zvolena metoda čisté současné hodnoty, která diskontuje CF za 15 let trvání projektu. 
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Její hodnota po 15 letech činí 1,17 mil. Kč. Z ukazatele taktéţ vyplývá, ţe průměrná 

výše zisku, po splacení veškerých závazků a ukončení doby odepisování hmotného 

majetku, se dá očekávat na hladině 1 228 tis. Kč.     

 

V širším pojetí plánu se uvaţuje o produkci vyšší neţ 100 tis. lahví na 15 ha plochy a 

s tím spojené rychlejší návratnosti investice. Proč? Plocha vinic se dá uzpůsobit dle 

francouzského či italského schématu, tzn., ţe je moţnost „nahustit“ plochu 15 ha vinnou 

révou a vyprodukovat třeba dvojnásobek plánované produkce. Záleţí na pouţití 

vhodných enologických technologií při pěstování. Samotné náklady se sníţí v případě 

varianty, která počítá nikoliv s koupí, ale s pronájmem strojů z Itálie. Výhodné 

pořizovací ceny, které má realizátor se svým italským partnerem, se zajisté dají 

zuţitkovat i v případě přímé koupě strojů. Taktéţ by stálo za zváţení, pokud nebude 

moţné zajistit víno z okolních vinohradů, nechat si přivést jiţ hotové víno v cisternách 

z Itálie. Tato varianta je nejméně nákladná a kvalita vína je srovnatelná. Samozřejmě 

bych o ní uvaţoval pouze v rámci prvních dvou let, kdy jsou náklady na výrobu a na 

krytí provozu ČPK opravdu vysoké.   

 

Faktor, kterého se realizátor dále obává, je zavedení spotřební daně na víno v roce 2014. 

Pokud však dostatečně dobře vyuţije strategie SO u SWOT analýzy, pak by se ani 

nákladů na zavedení spotřební daně nemusela společnost citelně obávat.    
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