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ÚVOD 
 

Datum 1. 5. 2004 je pro všechny ob�any �eské republiky historickým mezníkem. 

V tento den se �eská republika stala plnoprávným �lenem Evropské unie. Vstupem 

�eské republiky do EU se otev�ela možnost pln� se ú�astnit na spole�ných politikách 

EU a vytvá�et tak spole�nou budoucnost se všemi �leny EU. Prost�ednictvím 

spole�ných politik usiluje EU také o snižování rozdíl� v úrovni rozvoje region� 

jednotlivých �lenských zemí. Vzhledem k tomu, že po svém vstupu �R náleží k mén� 

rozvinutým �lenským stát�m, otevírá se touto cestou �ada možností, jak podpo�it 

všestranný a vyvážený rozvoj vlastního území. 

 

V období 2007–2013 se �eské republice nabízí až 26,69 mld. €, p�ibližn� 752,70 mld. 

K�, které m�že �erpat z fond� EU. Tato jedine�ná p�íležitost se pravd�podobn� nebude 

již nikdy opakovat a proto je v sou�asné dob� toto téma velice atraktivní také ve všech 

podnikatelských oborech. Podnikatel�m v �eské republice se po vstupu do EU krom� 

možnosti �erpání finan�ních prost�edk� z fond� EU nabízí i spousta dalších nových 

možností, jako nap�. volný pohyb osob, zboží a kapitálu, ve�ejné zakázky �i jednotná 

m�na euro. U všech t�chto nových možností se však všeobecn� p�edpokládává, že 

budou trvalého charakteru. Krom� již zmín�né možnosti �erpání finan�ních prost�edk� 

z fond� EU, které budou v p�ípad� neúsp�šného �erpání nenávratn� ztraceny. Záleží na 

každém novém �lenském státu, jak prost�edky využije. �R pat�í mezi �lenské státy 

s bohatou nabídkou program� ur�ených pro �erpání t�chto prost�edk�.  

 

Získání finan�ních prost�edk� z fond� EU je lákavou možností p�i realizaci projektu i 

pro firmu Vina�ství Vajbar. Bakalá�ská práce pojednává o možnostech získání 

finan�ních prost�edk� z fond� EU jako hlavního zdroje pro financování plánovaného 

projektu.     
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1 CÍL A METODY BAKALÁ�SKÉ PRÁCE 
 

1.1 Cíl bakalá�ské práce  
 

Hlavním cílem bakalá�ské práce je návrh financování projektu pro firmu Vina�ství 

Vajbar, se zam��ením na restrukturalizaci vinic. Sou�ástí bakalá�ské práce je nalezení 

vhodného zdroje financování projektu z fond� EU, posouzení možnosti získání 

finan�ních prost�edk� z fond� EU, návrh financování projektu. 

Díl�ím cílem bakalá�ské práce je zhodnocení ekonomického p�ínosu z realizace 

projektu pro firmu Vina�ství Vajbar. 

 

1.2 Metody bakalá�ské práce 
 

Analýza používá pro svou diagnostiku následující metody: výpo�tovou  

a kvantitativní. D�ležitá je také metoda srovnávání, p�i které zjiš	ujeme co je moc nebo 

málo, co je dobré nebo špatné. Srovnávání jednotlivé úrovn� ukazatel�, 

charakterizujících aktivitu podniku �i její výnosnost jsou typickým p�íkladem.  

 

Pro zhodnocení pyramidových soustav ukazatel� se ve finan�ní analýze využívá metody 

kauzální analýzy, která rozkládá syntetické ukazatele do �ady vzájemn� spjatých 

analytických ukazatel�, z nichž každý charakterizuje p�sobení jednoho z �initel� 

ovliv
ujících syntetický ukazatel. 

 

V bakalá�ské práci budou využity metody systémové analýzy. Pro stanovení záv�r� 

analýzy budou použity metody indukce a dedukce. Tyto metody spolu úzce souvisí. 

Indukcí dospíváme na základ� zkoumání jednotlivých jev� praxe k teoretickým 

zobecn�ním, naopak teoretické záv�ry si dedukcí ov��ujeme v praxi. 
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2 TEORETICKÉ POZNATKY Z DANÉ OBLASTI 
 

2.1 Evropská unie 
 

2.1.1 Evropská unie v kostce 

Evropská unie je svazek demokratických evropských zemí, které se zavázaly ke 

spole�nému úsilí o mír a prosperitu. �lenské státy Unie vytvo�ily spole�né orgány, na 

které p�enesly �ást své suverenity, takže rozhodnutí o ur�itých záležitostech spole�ného 

zájmu lze p�ijímat demokraticky na evropské úrovni. 

 

Evropská integrace má své historické ko�eny ve druhé sv�tové válce. Myšlenka bližší 

evropské kooperace a následn� integrace se zrodila v odhodlání Evropan� zabránit 

opakování podobných krveprolití a zbyte�ných ni�ení. V prvních letech se spolupráce 

týkala pouze šesti zemí a probíhala hlavn� v oblasti obchodu a hospodá�ství. Dnes EU 

zahrnuje 27 zemí s 494 miliony obyvatel a zabývá se širokou paletou otázek, které mají 

p�ímý dopad na každodenní život jejích obyvatel. 

 

Evropa je sv�tadílem s mnoha r�znými tradicemi a jazyky, ale také se spole�nými 

hodnotami, jakými jsou demokracie, svoboda a sociální spravedlnost. Evropská unie 

tyto hodnoty brání. Podporuje spolupráci mezi národy Evropy, posiluje jednotu p�i 

zachování rozmanitosti a zajiš	uje, aby rozhodnutí byla p�ijímána co nejblíže ob�an�m. 

Sv�t jednadvacátého století se vyzna�uje stále vzr�stající vzájemnou závislostí a více 

než kdy p�edtím je nezbytné, aby každý evropský ob�an spolupracoval s lidmi ostatních 

zemí v duchu zvídavosti, otev�enosti a solidarity. [13] 

 

2.1.2 Politiky EU 

Orgány Evropské unie nemohou p�ijmout libovolné rozhodnutí jen na základ� svého 

uvážení. Unie p�sobí pouze v oblastech, které vymezuje Smlouva. T�mto oblastem se 

�íká politiky EU. Klí�ovou oblastí jsou takzvané spole�né politiky. To jsou oblasti, ve 

kterých �lenské státy zcela delegovaly své pravomoci na orgány Evropské unie, resp. 

Evropských spole�enství (Radu, Parlament a Komisi). Mezi spole�né politiky dnes 

pat�í: 



 11 

� spole�ná obchodní politika, 

�  spole�ná zem�d�lská politika, 

�  spole�ná dopravní politika, 

�  a pro 12 �lenských zemí eurozóny i m�nová politika. 

Oblastem, kde �lenské státy p�enesly svou p�sobnost na orgány EU/ES jen �áste�n�, 

jsou nazývány jako komunitární neboli koordinované politiky. Mezi n� pat�í p�edevším 

jednotný vnit�ní trh, regionální (strukturální) politika, ochrana spot�ebitele, ochrana 

životního prost�edí, energetická politika a podpora výzkumu a technologického rozvoje 

apod. [13] 

2.1.3 Spole�ná zem�d�lská politika 

Spole�ná zem�d�lská politika je jednou z nejstarších a nejrozsáhlejších politik Evropské 

unie. Cílem spole�né zem�d�lské politiky (SZP) je zajiš	ovat zem�d�lc�m odpovídající 

životní úrove
, poskytovat spot�ebitel�m kvalitní potraviny za p�im��ené ceny a 

uchovávat d�dictví venkova. Zem�d�lská politika se vyvíjí v souladu s pot�ebami 

spole�nosti. Stále v�tší d�raz se klade na bezpe�nost potravin, na ochranu životního 

prost�edí, efektivnost náklad� a na p�stování plodin pro výrobu paliv.  

 

Práv� spole�ná zem�d�lská politika je z evropských politik tou, v níž integrace 

pokro�ila nejdále, a p�ipadá na ni proto velká �ást rozpo�tu EU. Podíl zem�d�lské 

politiky na rozpo�tu EU se však snížil z tém�� 70 % v 70. letech na 34 % v období 2007 

až 2013. Toto snížení je zp�sobené úsporami náklad� v d�sledku reforem, rozší�ením 

p�sobnosti EU v jiných oblastech a p�esunutím n�kterých výdaj� ze zem�d�lství do 

oblasti rozvoje venkova, která bude v daném období p�edstavovat 11 % rozpo�tu. 

T�ebaže SZP zajiš	uje zem�d�lc�m odpovídající p�íjem, neznamená to, že mají na 

r�žích ustláno. P�íjmy v zem�d�lství jsou obecn� nižší než v jiných hospodá�ských 

odv�tvích. [13] 
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2.2 Fondy EU 
 

2.2.1 Funkce a význam fond� 
„Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástroj� finan�ní a technické pomoci. 

Slouží p�edevším k podpo�e hospodá�ského r�stu �lenských stát�, zlepšování 

vzd�lanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností. N�které nástroje také 

pomáhají kandidátským zemím p�i p�íprav� na jejich vstup do EU. Pro jednoduchost 

p�ibližuje následující tabulka �len�ní nejvýznamn�jších fond� EU, se kterými se 

m�žeme setkat: 

FONDY EU 

RODINA FOND� PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 
2004-2006 

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 
2007-2013 

Evropský fond 
regionálního rozvoje (ERDF) 

Evropský fond 
regionálního rozvoje (ERDF) 

Evropský sociální fond (ESF) Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský zem�d�lský podp�rný 
a záru�ní fond (EAGGF)  

Strukturální fondy 

Finan�ní nástroj pro �ízení 
rybolovu (FIFG)  

Fond soudržnosti (CF)   
Evropský zem�d�lský 

fond pro rozvoj 
venkova 
(EAFRD) 

  

Evropský rybá�ský 
fond 
(EFF) 

  

Komunitární programy   

PHARE 

SAPARD 
Fondy p�edvstupní 

pomoci 
ISPA 

IPA 

Fond solidarity (EUSF)   

JASPERS 

JEREMIE 
Finan�ní nástroje 
regionální politiky  

JESSICA 

Tabulka �. 1 – Fondy EU [6] 
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V p�ehledu je vid�t vý�et fond� EU rozd�lených dle jejich fungování ve dvou 

programovacích obdobích p�edcházejícího zkráceného období 2004-2006 a sou�asného 

období 2007-2013. Tabulka ukazuje zm�ny, které nastaly v možnostech využívání 

prost�edk� jednotlivých fond�, také jejich p�em�nu �i slou�ení v rámci jiných 

finan�ních nástroj�.  

Níže je uvedeno, na co se tyto fondy zam��ují, pro koho jsou ur�eny a v jakých 

oblastech poskytují finan�ní pomoc.“ [6] 

 

Strukturální fondy EU (Structural Funds; SF) 

„Jádro regionální a strukturální politiky EU tvo�í strukturální fondy (SF). Ty se p�ímo 

zam��ují na snižování rozdíl� mezi regiony �lenských stát� a snižování zaostalosti 

nejvíce znevýhodn�ných region� nebo ostrov�, v�etn� venkovských oblastí. Peníze ze 

SF jsou �erpány v rámci n�kolikaletých cykl� a na základ� definování jasných cíl� a 

priorit. Regionální politika EU prod�lala od svého vzniku �adu zm�n, které m�ly dopad 

na stanovené priority a cíle. Pro období 2007 – 2013 je hlavním zájmem v�tší sociální a 

ekonomický r�st a vytvá�ení více pracovních míst pro všechny regiony a obce Evropské 

unie. Regionální rozvoj je v sou�asnosti postaven na t�ech cílech - konvergence, 

regionální konkurenceschopnost a zam�stnanost a evropská územní spolupráce.“ [6] 

 

„Cíl Konvergence – smyslem tohoto cíle je zlepšování podmínek a podpora aktivit, 

které povedou ke sbližování nejmén� rozvinutých �lenských stát� a region� EU, tj. 

oblastí, jejichž HDP je menší než 75 % pr�m�ru EU (pod Konvergence spadá celá �R 

vyjma regionu hl. m. Prahy).“ [6] 

 

„Cíl Regionální konkurenceschopnost a zam�stnanost – smyslem tohoto cíle je 

pokra�ování v posilování konkurenceschopnosti a p�itažlivosti region� pomocí 

inova�ních projekt�, zlepšování životního prost�edí a posilování zam�stnanosti, 

nap�íklad prost�ednictvím investic do lidských zdroj�. Jedná se o regiony, jejichž HDP 

p�evyšuje 75 % pr�m�ru EU (v �R se jedná pouze o region hl. m. Praha).“ [6]  

 

„Cíl Evropská územní spolupráce – smyslem je posilování p�eshrani�ní, 

meziregionální a nadnárodní spolupráce prost�ednictvím spole�ných místních a 



 14 

regionálních iniciativ, také však podpora výzkumu a vým�na zkušeností mezi regiony a 

jednotlivými �lenskými zem�mi navzájem (pod tento Cíl spadá celá �R, v�etn� 

Prahy).“ [6] 

 

Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development 

Fund;ERDF) 

„ERDF je nejd�ležit�jší a objemem pen�z i nejv�tším ze strukturálních fond�. Zam��uje 

se na modernizaci a posilování hospodá�ství. Jelikož jsou jeho prost�edky ur�eny pro 

všechny t�i cíle nového programovacího období 2007 – 2013 (viz tabulka), jeho 

zam��ení je daleko širší, než zde máme možnost uvést.“ [6] 

 

 Evropský sociální fond (European Social Fund; ESF) 

„Jak již napovídá jeho název, ESF podporuje aktivity v oblastech zam�stnanosti a 

rozvoje lidských zdroj� (nap�. rekvalifikace, vzd�lávání). Svých cíl� dosahuje nap�íklad 

posilováním sociálních program� �lenských stát� EU (p�edevším dlouhodobých 

program� jako aktivní podpora zam�stnanosti nebo znovuza�le
ování dlouhodob� 

nezam�stnaných), pomáháním rizikovým skupinám obyvatel (mladí nezam�stnaní, 

zdravotn� postižení), podporou rovných p�íležitostí na trhu práce a zlepšováním 

mobility pracovních sil v rámci EU.“ [6] 

 

Fond soudržnosti (Cohesion Fund; CF)  

„Fond soudržnosti, jinak také Kohezní fond, byl založen v roce 1993 k poskytování 

pomoci vybraným zemím EU. Oproti strukturálním fond�m je jeho pomoc ur�ena na 

p�ímé financování konkrétních velkých projekt� v oblasti životního prost�edí, rozvoje 

dopravy (transevropské dopravní sít�, podpora ve�ejné dopravy), nov� i v oblasti 

energetické ú�innosti a obnovitelných zdroj� energie. �lenský stát má možnost �erpat 

prost�edky z CF, pokud: jeho hrubý národní produkt na obyvatele (HNP) nep�ekro�í 90 

% pr�m�ru EU a má sestavený program vedoucí ke spln�ní podmínek hospodá�ského 

sbližování (tzv. konvergen�ní program).“ [6] 

 

 

 



 15 

Evropský zem�d�lský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for 

Rural Development; EAFRD) 

„Pro nové programovací období 2007-2013 byl na podporu rozvoje venkova jako 

sou�ásti spole�né zem�d�lské politiky Evropské unie vytvo�en finan�ní nástroj - 

Evropský zem�d�lský fond pro rozvoj venkova. Ten nahradil �innost Evropského 

zem�d�lského podp�rného a záru�ního fondu (EAGGF), který do konce p�edešlého 

programovacího období pat�il mezi strukturální fondy EU. Prost�edky z EAFRD budou 

sloužit ke zvýšení konkurenceschopnosti zem�d�lství, potraviná�ství a lesnictví. 

Podpo�eny budou environmentální projekty, nov� vznikající podniky na venkov� apod. 

EU klade neustále v�tší d�raz na tzv. multifunk�ní zem�d�lství, jehož významnou 

sou�ástí je orientace na nepotraviná�ské využití zem�d�lské produkce a politika rozvoje 

venkova.“ [6] 

 

 Evropský rybá�ský fond (European Fisheries Fund; EFF) 

 „Evropský rybá�ský fond nahrazuje v novém programovacím období 2007-2013 

dosavadní Finan�ní nástroj na podporu rybolovu (FIFG), a stává se tak novým 

nástrojem spole�né rybá�ské politiky EU. Hlavním cílem nového fondu je zajišt�ní 

trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury. EFF bude podporovat 

projekty vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti na jedné stran� a k ochran� a zlepšování 

životního prost�edí na stran� druhé. Z EFF budou financovány aktivity týkající se 

mo�ského i vnitrozemského rybolovu.“ [6] 

 

Evropský fond solidarity (European Union Solidarity Fund; EUSF) 

„EUSF byl založen po záplavách, které v srpnu 2002 zpustošily st�ední Evropu. Jeho 

pomoc je tudíž ur�ena �lenským i p�istupujícím stát�m, které jsou postiženy velkou 

p�írodní katastrofou (konkrétn� katastrofy, p�i nichž jsou odhadované škody vyšší než 

0,6 % HDP postiženého státu). Úkolem EUSF je poskytnutí rychlé a flexibilní finan�ní 

pomoci (nap�. hrazení náklad� na do�asné ubytování, provizorní opravy dopravních 

tepen), ale také preventivní opat�ení proti t�mto p�írodním katastrofám.“ [6] 

 

 

 



 16 

Nástroj p�edvstupní pomoci (Instrument for Pre-accession Assistance; IPA) 

„Novým nástrojem p�edvstupní pomoci se pro programovací období 2007-2013 stal 

program IPA, který nahradil p�edešlých 5 nástroj� (PHARE, ISPA, Sapard, P�edvstupní 

pomoc Turecku, CARDS). Poda�ilo se vytvo�it jednotný rámec, který pokrývá celou 

škálu aktivit p�edvstupní pomoci EU. Hlavním cílem podpory fondu IPA je p�edevším 

pomoc p�i p�íprav� na �lenství v EU a p�i zavád�ní evropských norem a legislativy. IPA 

se zam��uje na p�t nejd�ležit�jších oblastí – p�echodová pomoc, regionální a 

p�eshrani�ní spolupráce, regionální rozvoj, rozvoj lidských zdroj� a rozvoj venkova. 

P�estože pomoc IPA není ur�ena pro �R, �eské ve�ejné a soukromé subjekty se mohou 

zapojit do její realizace v p�ijímajících zemích, nap�. ú�astí na zakázkách v oblasti 

služeb a investic.“ [6] 

 

Komunitární programy  

„Tato specificky zam��ená skupina program� slouží k prohlubování spolupráce a �ešení 

spole�ných problém� �lenských i kandidátských stát� EU v oblastech, které p�ímo 

souvisejí s politikami Spole�enství. Jsou financovány z rozpo�tu EU, a to formou 

grant�. Podporované projekty jsou z oblasti vzd�lání, v�dy a výzkumu, kultury, podpory 

malého a st�edního podnikání, rozvoje dopravní a energetické infrastruktury, informa�ní 

spole�nosti a mnoho dalších. V novém programovacím období 2007–2013 se jedná 

nap�íklad o tyto programy: 7. rámcový program pro v�du a výzkum, Integrovaný ak�ní 

program celoživotního vzd�lávání, Kultura 2007, Mládež v akci, Media 2007, LIFE+ 

atd.“ [6] 

 

Nové nástroje regionální politiky a finan�ního inženýrství  

„T�i nové nástroje regionální politiky na období 2007-2013 pomohou �lenským stát�m 

a region�m zavést �ádné a ú�inné �ízení fond� a lépe využívat nástroje finan�ního 

inženýrství (tím se rozumí kombinace r�zných forem financování, v�etn� p�ímých 

dotací). Jde o užší spolupráci mezi Evropskou komisí, Evropskou investi�ní bankou 

(EIB) a jinými finan�ními institucemi.“ [6] 

 

� JASPERS – Spole�ná pomoc p�i podpo�e projekt� v evropských regionech – se 

snaží rozvíjet spolupráci mezi Evropskou komisí, EIB a Evropskou bankou pro 
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obnovu a rozvoj za ú�elem shromážd�ní odborných zkušeností a pomoci �lenským 

stát�m a region�m p�i p�íprav� významných projekt�;  

 

� JEREMIE – Spole�né evropské zdroje pro mikropodniky až st�ední podniky – je 

spole�ná iniciativa Evropské komise, EIB a Evropského investi�ního fondu v zájmu 

zlepšení p�ístupu k financování rozvoje mikropodnik�, malých a st�edních podnik� 

v regionech EU. 

 

� JESSICA – Spole�ná evropská podpora udržitelných investic do m�stských oblastí 

– je iniciativa Evropské komise ve spolupráci s EIB a Rozvojovou bankou Rady 

Evropy na podporu investic s dlouhodobým p�ínosem do m�stských oblastí.  

 

ZM�NY VE STRUKTU�E CÍL� A FINAN�NÍCH NÁSTROJ� 

2000-2006 2007-2013 

Cíle Finan�ní nástroj Cíle Finan�ní nástroj 

Soudržnost Fond soudržnosti 

Cíl 1 

ERDF 
ESF 

EAGGF 
– orienta�ní sekce 

FIFG 

Konvergence 
Fond soudržnosti 

ERDF 
ESF 

Cíl 2 ERDF 
ESF 

Cíl 3 ESF 

Regionální 
konkurenceschopnost a 

zam�stnanost 

ERDF 
ESF 

INTERREG ERDF 

URBAN ERDF 

EQUAL ESF 

LEADER+ EAGGF 
-orienta�ní sekce 

Evropská územní 
spolupráce ERDF 

Rozvoj venkova a 
restrukturalizace 
rybolovu mimo 
rámec Cíle 1 

EAGGF 
- záru�ní sekce 

FIFG 

Problematika rozvoje venkova a rybolovu není 
nadále sou�ástí politiky soudržnosti, ale �adí se 

pod Spole�nou zem�d�lskou politiku. 

9 CÍL� A 
INICIATIV 

6 FINAN�NÍCH 
NÁSTROJ� 3 CÍLE 3 FINAN�NÍ 

NÁSTROJE 

Tabulka �.2  - Zm�ny ve struktu�e cíl� a finan�ních nástroj� [6] 
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2.3 Státní zem�d�lský interven�ní fond (SZIF) 
 

2.3.1 �innost fondu 
Státní zem�d�lský interven�ní fond (SZIF) je 

akreditovanou platební agenturou - zprost�edkovatelem 

finan�ní podpory z Evropské unie a národních zdroj�. 

Dotace z EU jsou v rámci spole�né zem�d�lské politiky 

poskytovány z Evropského zem�d�lského záru�ního fondu (EAGF) a v nyn�jším 

programovacím období (2007 – 2013) také z Evropského zem�d�lského fondu pro 

rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybá�ského fondu (EFF). Program rozvoje 

venkova (PRV), který �erpá finan�ní prost�edky z EAFRD nahradil Horizontální plán 

rozvoje venkova (HRDP) a Opera�ní program rozvoj venkova a multifunk�ní 

zem�d�lství (OP RVMZ). 

V rámci spole�né zem�d�lské politiky se v EU uplat
ují t�i zásady - spole�ný trh pro 

zem�d�lské produkty p�i spole�ných cenách, zvýhodn�ní produkce ze zemí Evropské 

unie na úkor vn�jší konkurence a finan�ní solidarita - financování ze spole�ného fondu, 

do n�hož všichni p�ispívají. 

 

Pilí�em poskytovaných finan�ních podpor jsou p�ímé platby vyplácené zjednodušeným 

systémem, tj. na hektar obhospoda�ované plochy. Velké možnosti pro zem�d�lství 

p�edstavuje Program rozvoje venkova (PRV), který byl spušt�n v roce 2007. Stejn� 

nezanedbatelnou finan�ní pomocí jsou pak rovn�ž tržní opat�ení Spole�ného 

evropského trhu, které �eší výkyvy poptávky a nabídky na trhu a zabezpe�ují 

zem�d�lským podnikatel�m v�tší jistotu a lepší stabilitu v podnikání.  

 

SZIF administruje a kontroluje platby z t�chto zdroj�: 

1. z Evropského zem�d�lského záru�ního fondu (EAGF) 

2. z Evropského zem�d�lského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) 

3. z Evropského rybá�ského fondu (EFF) [8] 

  

 

 

Obrázek �.1 – Logo SZIF 
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2.4 Plán restrukturalizace a p�em�ny vinic 
 

2.4.1 Opat�ení Plánu restrukturalizace a p�em�ny vinic 

Podpora v rámci Plánu na restrukturalizaci a p�em�nu vinic je poskytována na tato 

opat�ení: 

 

� A – Klu�ení vinice (vinice musí být vysazena p�ed 1. lednem 1995) 

� B - Zm�na odr�dové skladby vinice (vinice musí být vysazena p�ed 1. lednem 

1995) 

� C - Zvýšení po�tu ke�� ve vinici (vinice musí být vysazena p�ed 1. lednem 1995) 

� D - P�esun vinice do svahu (pozemek ve svahu nesmí mít pr�m�rnou svažitost 

nižší než 12,5 stupn� a nesmí být orientován na sever, severovýchod a 

severozápad) 

� E - Ochrana vinice p�ed škodami zp�sobovanými zv��í 

(individuální/hromadná) (vinice musí být vysazena alespo
 z 50 % po 31. 

prosinci 1994) 

� F - Ochrana vinice p�ed škodami zp�sobovanými ptactvem (aktivní/pasivní)  

� G - Výsadba vinice bez práva na op�tovnou výsadbu vinice na základ� 

závazku žadatele vyklu�it stanoveným zp�sobem jeho jinou vinici p�ed 

uplynutím t�etího vina�ského roku od výsadby nové vinice (u tohoto opat�ení 

je nutné p�ed zahájením výsadby nové vinice složit SZIF tzv. jistotu ve výši 78 

000 K�/ha, která bude žadateli vrácena po spln�ní závazku = vyklu�ení staré 

vinice v �ádném termínu) 

� H - Zlepšení techniky obhospoda�ování vinice (vinice musí být vysazena p�ed 

1. lednem 1990 a dle Registru vinic musí mít nejmén� 4 500 kus� ke�� v p�epo�tu 

na 1 ha a mezi�adí o maximální ší�i 1,8 m) [8] 

 

2.4.2 Výše podpory  
 Podpora na opat�ení: 

� Klu�ení vinice �iní 75 000 K� na 1 ha vyklu�ené vinice, 

� Zm�na odr�dové skladby vinice �iní 290 000 K� na 1 ha vinice, 

� Zvýšení po�tu ke�� ve vinici �iní 75 000 K� na 1 ha vinice, 
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� P�esun vinice do svahu �iní 240 000 K� na 1 ha nov� vysázené vinice, 

� Ochrana vinice p�ed škodami zp�sobovanými zv��í �iní 

o 50 000 K� na 1 ha vinice, jde-li o opat�ení provedené individuální ochranou, 

o 90 000 K� na 1 ha vinice, jde-li o opat�ení provedené hromadnou ochranou, 

� Ochrana vinice p�ed škodami zp�sobovanými ptactvem �iní 

o 30 000 K� na 1 ha vinice, jde-li o opat�ení provedené pasivní ochranou, 

o 20 000 K� na 1 ha vinice, jde-li o opat�ení provedené aktivní ochranou, 

� Zlepšení techniky obhospoda�ování vinice �iní 250 000 K� na 1 ha vinice. 

 

SZIF výši podpory podle tohoto na�ízení pom�rn� sníží, pokud souhrn všech nárok� ze 

žádostí o podporu podle tohoto na�ízení p�ekro�í výši p�id�lených finan�ních prost�edk� 

z rozpo�tu Evropských spole�enství. 

SZIF m�že rozhodnout o pom�rném navýšení jednotlivých druh� podpor, pokud dojde 

k dodate�nému p�id�lení finan�ních prost�edk� z rozpo�tu Evropských spole�enství 

nebo budou k dispozici nerozd�lené finan�ní prost�edky ur�ené pro �eskou republiku 

po 10. �ervenci p�íslušného kalendá�ního roku. [8] 

 

2.4.3 �asový plán podávání žádostí 

� Žádost o za�azení do Plánu na restrukturalizaci a p�em�nu vinic od vina�ského 

roku 2008/2009 podává p�stitel Fondu na jím vydaném formulá�i od 2. ledna 2008 

do 1. dubna 2008 .  

� Žádost o podporu na restrukturalizaci a p�em�nu vinic podává p�stitel Fondu na 

jím vydaném formulá�i nejpozd�ji do 2 m�síc� ode dne plánovaného ukon�ení 

provád�ní opat�ení uvedeného v projektu. [9] 

 

2.5 Zdroje financování investic 
 

Vlastní zdroje financování (vlastní kapitál) 

 

� Vklady vlastník�, 

� Nerozd�lený zisk, 

� Odpisy, 
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� Výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob 

 

Cizí zdroje financování (cizí kapitál) 

 

� Investi�ní úv�r, 

� Obligace, 

� Nep�ímo i krátkodobý úv�r (uvolní vlastní zdroje vázané v ob�žném majetku), 

� Dlouhodobé rezervy, 

� Splátkový prodej, 

� Leasing, 

� Rizikový kapitál, 

� Dotace ze státního rozpo�tu, prost�edky z fond� EU. [2] 

 

2.6 Kapitálové plánování 
 

2.6.1 Ur�ení kapitálových výdaj� 

Do kapitálových výdaj� p�i realizaci hmotných investic pat�í pouze relevantní výdaje, 

tj. takové, které jsou bezprost�edn� spojené s investi�ním projektem. Utopené náklady 

nesmí být do výdaj� zahrnuty, naproti tomu, oportunitní náklady ano. 

 

Stanovení kapitálových výdaj� (investi�ních náklad�) na stroje, výrobní za�ízení, 

dopravní prost�edky, atd. je pom�rn� p�esné.Výdaje sestávají z nákupní ceny plus 

dopravné plus náklady na investici v�etn� výdaj� na projektovou a p�ípravnou 

dokumentaci. Jde-li o hmotný investi�ní majetek po�ízený ve vlastní režii, ocení se 

vlastními náklady. Protože nová investice obvykle vyvolá p�ír�stek zásob surovin,  

materiálu, nedokon�ené výroby a jiných �ástí ob�žného majetku, je nutné i tuto �ástku, 

zvyšující majetek podniku, p�i�íst ke kapitálovým výdaj�m nové investice. Na druhé 

stran� v souvislosti s novou investicí obvykle vzrostou i krátkodobé závazky (nap�. 

dluhy u obchodních dodavatel�), které pot�ebu pen�z snižují. O tuto �ástku pot�ebu 

dodate�ných pen�z zase snížíme. Investi�ní výdaje zvýšíme o rozdíl p�ír�stku ob�žného 

majetku a p�ír�stku krátkodobých pasiv. Je-li po�ízení nové investice spojeno 
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s prodejem nebo likvidací stávajícího majetku, potom o tyto p�íjmy upravíme kapitálové 

výdaje. [2] 

 

Kapitálové výdaje tvo�í: 

 

� Po�izovací cena investice (nákupní ceny plus veškeré po�izovací náklady) 

� Zvýšení �istého pracovního kapitálu (zvýšení ob�žného majetku minus zvýšení 

krátkodobých závazk�) 

� Výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného investi�ního majetku (o 

p�íjmy se investi�ní náklady snižují) 

� Da
ové vlivy a jiné 

 

V p�ípad�, že doba investi�ní výstavby trvá n�kolik let, m�lo by být p�ihlédnuto 

k faktoru �asu a kapitálové náklady aktualizovat, tj. p�epo�ítat je na stejnou �asovou 

základnu (obvykle ozna�enou jako rok nula). Rovn�ž by m�lo být p�ihlédnuto k inflaci. 

Tyto p�epo�ty se provádí pomocí diskontní míry. [2] 

 

2.6.2 Odhad budoucích pen�žních p�íjm� 

Odhad budoucích pen�žních p�íjm� (celkového cash flow), které plynou 

z realizovaného investi�ního projektu v letech jeho p�edpokládané životnosti je dosti 

obtížný, nebo	 p�sobí �ada vliv�, jejichž sílu lze jen velmi obtížn� odhadnout. Jde o vliv 

faktoru �asu, vliv inflace, vliv m�nících se podmínek na trhu, atd.. Všechny tyto vlivy 

vyús	ují do zvýšeného rizika, že o�ekávané p�íjmy nebudou dosaženy. [2] 

 

Celkový pen�žní p�íjem z investice není tvo�en ú�etním ziskem, tvo�í ho cash flow, tj. 

skute�ný pen�žní tok (�istý p�íjem), který plyne z investice. P�i jeho výpo�tu se vychází 

z tržeb. Tržby jsou pen�žním výnosem získaným za prodanou produkci. Oproti 

p�íjm�m stojí výdaje. Pen�žními výdaji jsou mzdy, platby za suroviny, materiál, 

energie, r�zné služby atd., zkrátka všechny nákladové položky krom� odpis�. Odpisy 

pat�í do náklad� (jsou jednou z nákladových položek ve výsledovce), ale nejsou 

pen�žním výdajem (tím byly, když se investice po�izovala). Protože se jako sou�ást 

tržeb vracejí do podniku a z�stávají na ú�tech podniku jako pen�žní p�íjem, musí být k 
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�ástce, která z tržeb z�stane po zaplacení všech náklad� v�etn� dan� z p�íjm�, op�t 

p�i�íst. Zvláštní postavení mají úroky z úv�r�, podobn� jako odpisy jsou náklady, tudíž  

snižují �istý zisk. Úroky se berou v úvahu p�i diskontování pen�žních p�íjm� na 

sou�asnou hodnotu (úroková míra je složkou výpo�tu WACC). Pokud by  byly úroky 

ode�teny, snižovaly by zisk hned dvakrát. Jednou jako sou�ást náklad�, podruhé p�i 

diskontování jako sou�ást diskontní míry. Úroky z cizího kapitálu nesmí být do náklad� 

zahrnuty, resp. nesmí být ode�teny od provozního zisku. [2] 

 

Výpo�et �istého zisku vychází z odhadu budoucích tržeb (tím i fyzického objemu 

prodaného zboží a jeho cen), náklad� (materiálových, mzdových atd.) a to v rozd�lení 

na náklady fixní a variabilní v�etn� tzv. náklad� oportunitních. Oportunitními náklady 

se rozumí výnos z nejlepší varianty, který nemohl být získán, protože zdroje byly 

vynaloženy na danou investici. Naproti tomu do investi�ních náklad� nelze zahrnovat 

tzv. utopené náklady, které by vznikly, a	 by byl nebo nebyl projekt realizován. [2]      

 

Investice obvykle vyvolá p�ír�stek zásob všeho druhu a p�edpokládaný r�st tržeb 

zvyšuje pohledávky. R�st obou položek aktiv vyvolá pot�ebu dodate�ných zdroj�. 

Rozdíl mezi p�ír�stkem provozních aktiv a p�ír�stkem provozních pasiv je zm�na 

�istého pracovního kapitálu. Je-li tato zm�na kladná, jsou nutné další finan�ní zdroje. 

P�i vy�azení investice z provozu na konci její životnosti se �istý pracovní kapitál m�ní 

v peníze (nepot�ebné zásoby surovin a materiálu, paliva, hotových výrobk� jsou 

prodány). V peníze se m�ní i celá opot�ebovaná investice, je-li na konci životnosti 

prodána. Pak musí být zohledn�ny i da
ové vlivy. Všechny tyto aspekty se projevují 

v rozpo�tu cash flow. [2]  

 

2.6.3 Ur�ení náklad� na kapitál 

Kapitál, stejn� jako ostatní výrobní �initele, má své náklady. S t�mi se musí po�ítat p�i 

hodnocení investice. Financuje-li firma celou investici vlastním kapitálem, pak 

náklady je požadovaný výnos z kapitálu (vyjád�ený nap�. v dividendách) nebo výnos 

dosahovaný jinými možnými projekty (viz oportunitní náklady) nebo výnos (míra 

výnosnosti) stanovený specifickými metodami (nap�. modelem CAPM – Cupital Assets 
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Pricing Model, modelem APT – Arbitrage Pricing Model nebo stavebnicovým 

modelem). [2] 

 

V podstat� jde o financování zadrženým ziskem (u akciové spole�nosti zadrženými 

dividendami) nebo novou emisí akcií. Musí být dosaženo takové výnosnosti, aby byla 

udržena (p�inejmenším) dosavadní cena akcií. Tuto výnosnost musí manaže�i 

odhadnout. Jedním ze zp�sob� je vyjít z minulé výše dividend a p�edpokládaného r�stu 

ceny akcií nebo dividend (ten je ur�en potenciálními investory): 

 

ke = dividendy/cena akcií + r�st ceny akcií nebo r�st dividend 

 

Jiným zp�sobem je využití modelu CAPM, u kterého se vychází z bezrizikové úrokové 

míry, beta-koeficientu, pr�m�rné tržní výnosnosti akcií a požadované výnosnosti akcií. 

[2] 

 

Je-li investice financována jen cizími zdroji (úv�rem, obligacemi), pak náklady je úrok 

z úv�ru (náklady na obligace). Kdyby v tomto p�ípad� podnik nedosáhl zhodnocení 

investice alespo
 v této výši, pracoval by se ztrátou. Úroky, za které podnik obdržel 

úv�r, musí být upraveny na úroky po zdan�ní (da
ový štít): 

 

Úroková míra po zdan�ní = nominální úroková míra x (1 – da�ová sazba) 

 

Pokud podnik financuje �ást investi�ních náklad� vlastními zdroji a �ást cizími zdroji, 

jedná se o kombinovaný zp�sob financování. Podle jednotlivých kapitálových složek 

se pak po�ítají pr�m�rné kapitálové náklady. Kapitálové náklady jsou vyjad�ovány 

obvykle procentem, stejn� jako úroková míra. [2] 

 

Po�ítají se tzv. pr�m�rné kapitálové náklady (Weighted Average Cost of Cupital = 

WACC): 

 

ko = Wi ki (1 – t) + Wp kp + We ke ,  
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kde ko   – pr�m�rná míra kapitálových náklad� podniku (podnik. diskontní míra), 

       ki   – úroková míra pro nové úv�ry p�ed zdan�ním, 

       t    – míra zdan�ní zisku vyjád�ená desetinným �íslem, 

       kp   – míra náklad� na prioritní akcie  (míra prioritních dividend), 

       ke   – míra náklad� na nerozd�lený zisk a základní kapitál ( ve výši míry 

dividend ze spole�ných akcií),  

Wi,Wp,We  – váhy jednotlivých kapitálových složek ur�ené procentem z celkových 

zdroj� (vše m��eno v tržních hodnotách). 

 

Použije-li se koeficient ko (WACC) vypo�tených ze sou�asných hodnot vykazovaných 

podnikem jako diskontní míru pro p�epo�et o�ekávaných pen�žních p�íjm� (cash flow) 

investi�ního projektu na jejich sou�asnou hodnotu, m�l by tento postup zabezpe�it, že 

nová investice nezhorší již dosahovanou rentabilitu kapitálu. P�edpokladem ovšem je, 

že investice bude financována p�ibližn� stejnou strukturou zdroj�, jako je dosud 

financován celý podnik, a že i míra jejího rizika je p�ibližn� stejná jako dosavadní 

podnikání. Pokud tomu tak není, musí být každý projekt ohodnocen svými vlastními 

kapitálovými náklady (požadovanou výnosností vlastního kapitálu a konkrétními 

nákladovými úroky). Tím se zabrání tomu, aby na jedné stran� nebyly p�ijaty projekty, 

které mají vyšší výnosnost než je výnosnost podniku, ale jsou vysoce rizikové, a na 

druhé stran� aby nebyly odmítnuty projekty, které mají nižší výnosnost, ale jsou 

bezrizikové. Platí pravidlo, že rizikov�jší projekt musíme diskontovat vyšší 

úrokovou mírou než projekt mén� rizikový.  

 

Stanovení podnikové diskontní míry je nejnesnadn�jším úkolem p�i hodnocení investic 

a výkonnosti podniku v�bec. [2]    

  

2.6.4 Výpo�et sou�asné hodnoty o�ekávaných pen�žních p�íjm� (cash flow) 

Zatímco jednorázové náklady na investici jsou vynaloženy v pom�rn� krátké dob� 

(p�edpokládá se obvykle období 1 roku – pokud tomu tak není, pak se u nich aplikuje 

diskontování), o�ekávané p�íjmy (cash flow) z investice plynou �adu let. 

V ekonomickém život� p�sobí tzv. faktor �asu, který zp�sobuje, že „hodnota dnešní 

pen�žní jednotky je cenn�jší než hodnota pen�žní jednotky v budoucnu“. To znamená, 
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že �asová hodnota pen�z se m�ní. Protože výnosy vznikají v delším �asovém období, 

musí být p�epo�ítány na stejnou �asovou bázi. Tou bývá rok po�ízení investice. Budoucí 

hodnoty se tedy p�epo�ítávají na sou�asnou hodnotu. [2] 

 

Pro p�epo�et se využívá koeficientu, kterým je podniková diskontní míra. Za diskontní 

podnikovou míru lze použít pr�m�rnou míru kapitálových náklad� (WACC). Sou�asná 

hodnota cash flow se vypo�ítá: 
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kde  SHCF  -sou�asná hodnota cash flow v období t,  

 CFt  -o�ekávaná hodnota cash flow v období t (t = 1 až n),  

 k  - míra kapitálových náklad� na investici (podniková disk. míra), 

 n  -o�ekávaná životnost investice 

 

Investice musí za dobu své životnosti p�inést alespo
 takovou �ástku cash flow, kolik 

sama stála. Musí tedy platit: 

.INSHCF ≥  

Pokud je sou�asná hodnota cash flow vyšší než investi�ní náklady, investice se vyplatí. 

[2] 

 

2.7 Metody hodnocení efektivnosti investic 
 

Pro hodnocení efektivnosti musí být zvoleno kritérium, podle kterého se bude investice 

hodnotit. Každý investi�ní projekt je realizován za ur�itým cílem. Cílem m�že být nap�. 

snížení náklad�, zvýšení výroby nebo zisku. Hodnotícím kritériem musí tedy být 

spln�ní t�chto cíl�. Má-li investice snížit výrobní náklady, m�lo by být použito 

nákladové kritérium, má-li zvýšit zisk, m�lo by být použito ziskové kritérium. 

Ziskové kritérium vyjad�uje efektivnost komplexn�ji, protože nákladové kritérium 

obvykle nepostihuje celkovou (globální) efektivnost. 
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Zisk je však veli�ina, která nepostihuje skute�ný p�íliv (inflow) pen�z do podniku. Ten 

zachycuje cash flow, který je tvo�en sou�tem zisku  po zdan�ní a odpis�. Proto se za 

obecný efekt investic považuje práv� cash flow. Aby investice byla efektivní, musí 

p�íjmy z investice být vyšší než náklady (výdaje) na ni vynaložené. 

Obecn� lze výnosnost (míru výnosnosti) vyjád�it takto: 

 

áinvestovan�ástka
áinvestovan�ástkaobdržená�ástka

vínosnostimíravýnosnost
−=)(  

  

Výnosnost vyjad�uje, kolik korun (halé��) p�inese jedna investovaná koruna, resp. po 

vynásobení stem, totéž v procentech. Metody hodnocení investic se obvykle d�lí na 

dv� skupiny: 

 

� Metody statické, které nep�ihlížejí k p�sobení faktoru �asu, 

� Metody dynamické, které p�ihlížejí k p�sobení faktoru �asu a jejichž základem je 

aktualizace (diskontování) všech vstupních dat vstupujících do výpo�t�.  

 

Statické metody se používají u mén� významných projekt�, u projekt� s krátkou dobou 

životnosti a v p�ípadech, kdy diskontní faktor je nízký. V ostatních p�ípadech se používá 

dynamická metoda.  

K hodnocení investic se používají tyto metody: 

1. metoda výnosnosti investic (Return on  Investment – ROI), 

2. metoda doby splacení (Playback Metod), 

3. metoda �isté sou�asné hodnoty (Net Present Value of Investment – NPV), 

4. metoda vnit�ního výnosového procenta (Internal Rate of Return – IRR), 

5. metody nákladové [2] 

 

2.7.1 Metoda výnosnosti (ziskovosti, rentability) investic 
Za efekt z investice se považuje zisk. Vychází se z toho, že zm�ny v objemu výroby, tak 

zm�ny v nákladech, které investice vyvolá, se promítnou v zisku, který tak dostate�n� 

charakterizuje p�ínos z investice. 
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Výnosnost investice ROI (Return on investment) se po�ítá podle vzorce: 

 

 

 

kde Zr - pr�m�rný �istý ro�ní zisk plynoucí z investice, 

  I - náklady na investici. 

 

Protože ve vzorci se používá pr�m�rný ro�ní zisk, lze takto srovnávat i projekty 

s r�znou dobou životnosti a s r�znou výší investi�ních náklad� a objemu výroby. Jako 

zisk se bere �istý zisk (zisk po zdan�ní), který je považován skute�ný efekt pro podnik. 

Jako investi�ní náklady se n�kdy doporu�uje brát pr�m�rnou z�statkovou hodnotu 

investice. [2] 

 

Vypo�tená rentabilita se srovnává s investorem požadovanou mírou zúro�ení: je-li 

vypo�tená rentabilita vyšší, investice je výhodná, je-li nižší, investice by nem�la být 

realizována. Metoda nebere v úvahu všechny pen�žní p�íjmy (celý cash flow), ale pouze 

jednu jejich �ást – zisk, nepo�ítá totiž odpisy. Nebere rovn�ž v úvahu p�sobení faktoru 

�asu a nep�ihlíží k rozložení zisku v �ase. Je to statická metoda. P�esto se v praxi �asto 

používá, nebo	 ukazatel ziskovosti je stejné konstrukce jako všeobecn� používané 

ukazatele výnosností kapitálu (aktiv ROA, vlastního kapitálu ROE). [2] 

  

2.7.2 Metoda doby splacení 
Dobou splacení (dobou návratnosti) je takové období (po�et let, resp. m�síc�), za které 

tok p�íjm� (�istý cash flow) p�inese hodnotu rovnající se p�vodním náklad�m na 

investici. Jsou-li p�íjmy v každém roce životnosti stejné, pak dobu splacení DS zjistíme 

d�lením investi�ních náklad� ro�ní �ástkou o�ekávaných �istých pen�žních p�íjm� 

(�istých cash flow): 

 

)(roky
flowcash
investicinanáklady
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Z
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Jsou-li výnosy v každém roce jiné, pak se doba splacení zjistí postupným na�ítáním 

ro�ních �ástek cash flow tak dlouho, až se kumulované �ástky cash flow rovnají 

investi�ním náklad�m. [2] 

 

Druhým možným výpo�tem je sestavení tabulky, do které se zahrne i rok nula, to je rok 

po�ízení investice. V prvním �ádku se objeví investi�ní náklady se znaménkem mínus. 

�ím je kratší doba splacení, tím je investice výhodn�jší. Je samoz�ejmé, že doba 

splacení musí být kratší, než je doba životnosti investice. [2] 

 

2.7.3 Metoda �isté sou�asné hodnoty 
�istá sou�asná hodnota NVP (Net Preset Value) p�edstavuje rozdíl mezi sou�asnou 

hodnotou pen�žních p�íjm� (cash flow) a náklady na investici: 
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kde  NPV -�istá sou�asná hodnota investice, 

 PVCF -sou�asná hodnota cash flow (výnos� z investice), 

 CF -o�ekávaná hodnota cash flow v období t, 

 I -náklady na investici, 

 k -kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba), 

 t -období 1 až n, 

 n -doba životnosti investice. 

 

 Je-li �istá sou�asná hodnota investice kladná, investici m�že být p�ijata. Je-li 

v diskontní mí�e zahrnuta i riziková prémie, pak investici m�že být p�ijata i p�es její 

riziko. Je-li �istá sou�asná hodnota rovna nule, bylo docíleno práv� požadované 

výnosnosti (požadovaného zúro�ení) investovaných pen�z a jsou pln� uspokojeny 

požadavky investor� (požadované úroky) a zajišt�na výnosnost požadovaná vlastníky. 

Je-li �istá sou�asná hodnota investice záporná, investici musí být odmítnuta. [2] 
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Metoda bývá dopln�na indexem sou�asné hodnoty, zvaným též index výnosnosti 

(Protability index), který se vypo�te jako podíl sou�asné hodnoty cash flow a náklad� 

na investici: 
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t
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Je-li hodnota indexu IV>1, investice m�že být p�ijata. [2] 

 

2.7.4 Metoda vnit�ního výnosového procenta 
Metoda vnit�ního výnosového procenta (IRR – Internal Rate of Return) je rovn�ž 

založena na koncepci sou�asné hodnoty. Spo�ívá v nalezení diskontní míry, p�i které 

sou�asná hodnota o�ekávaných výnos� z investice (cash flow) se rovná sou�asné 

hodnot� výdaj� na investici, což znamená, že �istá sou�asná hodnota se rovná 0: 

 

INPVCF =  

IN
k

CFn

t
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=1 )1(
, 

tedy 

0=− INPVCF . 

 

Protože k (diskontní míra) je �íslo, které se hledá, bude se postupovat metodou 

pokus� a omyl� (iterativn�) a postupn� rozdíl levé a pravé strany rovnice snižovat tak 

dlouho, až se budou rovnat, neboli až je jejich rozdíl nulový. Je-li vnit�ní výnosové 

procento v�tší než diskontní míra zahrnující riziko, je projekt p�es své riziko 

p�ijatelný. Je-li celá investice na úv�r, m�lo by být vnit�ní výnosové procento vyšší, 

než je úroková míra. [2] 
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3 ANALÝZA SOU�ASNÉ SITUACE 
 

3.1 Charakteristika podnikatelského subjektu 
 

Firma Vina�ství Vajbar sídlí ve vina�ské obci 

Rakvice, která je sou�ástí Velkopavlovické vina�ské 

podoblasti. Byla založena v roce 1994 za ú�elem 

p�stování vinné révy a následné výroby a prodeje 

vín. Firma podniká jako fyzická osoba a má 5 

stálých zam�stnanc�. Rodinná tradice p�stování 

hrozn� a výroby vína sahá daleko do historie rodiny. 

D�kazem je i dochovaný rodokmen, ve kterém je zmínka o vina�ství už z konce 19. stol. 

 

Cílem firmy Vina�ství Vajbar je výroba vína vysoké kvality v menších šaržích, což se 

také da�í. D�kazem je rostoucí zájem o vína a spokojení zákazníci, kte�í si je oblíbili. 

Ro�ní produkce firmy je p�ibližn� 50 tis. kus� lahví vína lahvového a 210 tis. litr� vína 

sudového. Firm� se také da�í meziro�n� zvyšovat po�et svých stálých zákazník� i objem 

vyrobeného a prodaného vína.  

 

Vina�ství Vajbar obhospoda�uje 20 ha vinic, ve kterých je plánována postupná obnova 

p�estárlých vinic a obm�na odr�dové skladby podle dlouhodobého zám�ru. 

Prvo�adá pozornost je v�nována jarnímu �ezu vinice a následným zeleným pracím, tak 

aby spolu s cílenou agrotechnikou bylo možné získávat prvot�ídní surovinu pro výrobu 

jakostních a p�ívlastkových vín. Na vinicích se provádí redukce násady, tak aby byl 

docílen maximální výnos z jednoho ke�e 2-2,5 kg hrozn� podle odr�dy, jenž zaru�í 

dobrou vyzrálost hrozn� a kvalitu budoucího vína. 

 

Vinice jsou obhospoda�ovány v ekologicky p�ijatelném systému integrované produkce. 

Výroba vína, na kterou je kladen velký d�raz, je podpo�ena osobním p�ístupem 

sklepmistra a zvolením vhodné technologie. Sklepní hospodá�ství využívá veškerou 

moderní technologií, která je zapot�ebí p�i výrob� vína.  

 

Obrázek �.2 – Logo firmy 
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3.2 SWOT analýza firmy Vina�ství Vajbar 
 

Silné stránky: 

� Schopnost prosadit se na vysoce konkuren�ním trhu 

� Prestiž vytvo�ená �trnáctiletou �inností a získání velkého po�tu stálých zákazník� 

� Pravidelné meziro�ní zvýšení objemu produkce a po�tu spokojených zákazník� 

� Využívání nejmodern�jších technologií p�i výrob� vína s d�razem kladeným na 

ekologii (integrovaná produkce) 

� Strategie �ízení firmy vedoucí ke zvyšování kvality produkce a 

konkurenceschopnosti 

� Rizika spojená s podnikáním v oboru zem�d�lství lze pojistit (nep�íze
 po�así) 

 

Slabé stránky: 

� Velký po�et konkurujících firem v oboru 

� Závislost kvality a objemu produkce na podmínkách, které podléhají riziku v 

oboru zem�d�lství (nep�íze
 po�así) 

� Závislost �ásti produkce na dodávkách vinných hrozn� od externích dodavatel� 

 

P�íležitosti: 

� Zvyšování objemu produkce a po�tu stálých zákazník� 

� Získávání finan�ních prost�edk� z fond� EU 

� Snížení závislosti na externích dodavatelích restrukturalizací vlastních vinic 

 

Hrozby: 

� Nejasná politika v oboru vina�ství v celé EU a s tím spojené vina�ské reformy 

� P�íliv levn�jší produkce ze zahrani�í 
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3.3 Popis projektu 
 

3.3.1 Sou�asný stav 

Dlouhodobým zám�rem firmy Vina�ství Vajbar je výroba vysoce kvalitních 

p�ívlastkových  vín v široké nabídce odr�d. K výrob� kvalitních vín je nezbytné zajistit 

si každoro�n� zdroj kvalitní suroviny, tedy vinných hrozn�. Firma Vina�ství Vajbar 

obhospoda�uje 20 ha vlastních vinic. Vlastní vinice však nemají požadovanou pestrost 

odr�dové skladby, která by zajistila nezávislost na externích dodavatelích. Od externích 

dodavatel� je tedy nutné nakupovat hrozny takových odr�d, které se ve vlastních 

vinicích nenachází. Proto je dalším dlouhodobým cílem firmy Vina�ství Vajbar 

restrukturalizace t�chto vinic, aby došlo ke snížení závislosti produkce na výkupu 

hrozn� od externích dodavatel�. 

 

 Projektem je tedy restrukturalizace a p�em�na vinice. Restrukturalizací a p�em�nou 

se rozumí vyklu�ení staré vinice v�etn� likvidace op�rné konstrukce (ve sponu 1m x 

3m) a výstavba vinice nové. Stávající odr�da Veltlínské zelené bude nahrazena odr�dou 

Rulandské šedé. Nová op�rná konstrukce bude vystav�na v novém sponu (0,9m x 

2,2m), který umožní zvýšení po�tu ke�� ve vinici a produk�ního potenciálu.  

 

 

Obrázek �. 3 – Znázorn�ní op�rné konstrukce a sponu nové vinice  
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Od vysazení této vinice se díky r�zným p�irozeným vliv�m zm�nil p�vodní po�et  ke�� 

z 2088 na sou�asný stav 1715 ke��. Jedná se tedy o výpadek 373 ke�� (p�ibližn� 18%). 

Vinice o rozloze 0,7 ha a se skute�ným po�tem ke�� 1713 p�ináší firm� stále nižší 

výnosy p�i rostoucích jednicových nákladech na výrobu 1kg hrozn�. Tyto okolnosti 

vedly k rozhodnutí o vyklu�ení stávající vinice a výsadb� vinice nové s odr�dou 

Rulandské šedé, která je na trhu mnohem více cen�na.  

 

Vinice, kterou se firma rozhodla restrukturalizovat má pouze jedinou odr�du, Veltlínské 

zelené (VZ). Tato odr�da je jak ve vlastních vinicích, tak v celé  Velkopavlovické 

podoblasti pom�rn� hojn� zastoupena a není tedy problém zajistit si pot�ebné množství 

hrozn� z jiných zdroj�. U odr�dy Rulandské šedé (RŠ) je na trhu s vínem zcela opa�ná 

situace. Tato odr�da je ve vlastních vinicích i v celé Velkopavlovické podoblasti velmi 

�ídce zastoupena. V nabídce od externích dodavatel� se prakticky nevyskytuje, a proto 

se její cena drží naproti ostatním odr�dám na vysoké úrovni.  

 

Odr�dová skladba bílých odr�d Velkopavlovické 
vina�ské podoblasti

572,5 ha
176,9 ha

2021,3 ha

VZ RŠ Ostatní bílé odr�dy

 
Graf �.1 – Odr�dová skladba bílých odr�d Velkopavlovické podoblasti [11] 

 

Cena vinných hrozn� se samoz�ejm� odvíjí od kvality, kterou vinné hrozny nabízejí. 

Kvalita hrozn� se hodnotí podle stupn� vyzrálosti hrozn� a cukernatosti moštu 
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vyprodukovaného p�i lisování. P�i vyšší vyzrálosti a cukernatosti je p�edpoklad vyšší 

kvality vyprodukovaného vína a tím i vyšší cena vína.  

 

Plánovaným cílem v nové vinici je pravidelné dosahování vysoké kvality 

vyprodukovaných hrozn�, pro výrobu p�ívlastkových vín. Vyp�stování kvalitní 

suroviny ovšem závisí na mnoha faktorech, které není v lidských silách ovlivnit. 

P�edevším záleží na po�así v pr�b�hu celého roku. Jsou ovšem metody, kterými je 

možné za p�íznivého po�así podpo�it kvalitu vyp�stovaných hrozn�, jako nap�. �ez 

vinice, zp�sob provád�ní zelený prácí �i redukce násady hrozn� p�ed jejich dozráváním. 

 

3.3.2 P�edpokládaný budoucí stav 

Novou vinici bude tvo�it 3300 ke��. Pr�m�rný výnos hrozn� z jednoho ke�e v plné síle 

vinice je firmou vina�ství Vajbar odhadován na 2kg. Celkový odhadovaný výnos hrozn� 

z  vinice je tedy odhadován každoro�n� na 6600kg. S  výnosem je však možné po�ítat 

nejd�íve ve t�etím roce od vysazení vinice, kdy se vinice stává za p�íznivých okolností 

plodnou. Ve t�etím roce však není vinice v plné síle, a proto se v tomto roce 

p�edpokládá pr�m�rný výnos hrozn� z jednoho ke�e na 0,5kg.  

 

Sou�asná vinice má 1715 ke��. Pr�m�rná výnosnost v minulých letech dosahovala 

z jednoho ke�e 2,4kg. Celková výnosnost z vinice je 4116kg hrozn� odr�dy Veltlínské 

zelené. 

 

P�i srovnání sou�asného stavu a plánovaného projektu se musí vycházet z rozdílných 

cen t�chto odr�d. P�i srovnání sou�asného zisku a odhadovaného zisku, se bude 

vycházet ze stejného stupn� kvality vyprodukovaného vína. Stupn�m kvality vína je 

p�ívlastek „Pozdní sb�r“. V tabulce �. 3 je výpo�et sou�asného a odhadované zisku, 

který vychází z aktuálních hodnot získaných v ú�etnictví firmy Vina�ství Vajbar. 
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Srovnání ziskovosti odr�d 
Stav Sou�asná situace Projekt (plán) 
Odr�da Veltlínské zelené Rulandské šedé 
P�ívlastek Pozdní sb�r Pozdní sb�r 

Produkce hrozn�     
Po�et ke�� [ks] 1 715 3 300 
Výnos/ke� [kg] 2,40 2,00 
Produkce celkem [kg] 4 116 6 600 
Variabilní náklady/ke� [K�] 10,00 10,00 
Celkové ro�ní variabilní náklady [K�] 17 150,00 33 000,00 

Produkce vína     
Množství vyprodukovaného vína [l] 2 881 4 620 
Variabilní náklady/1 l vína [K�] 18,00 18,00 
Celkové variabilní náklady [K�] 51 861,60 83 160,00 
Po�et lahví 0,75 l [ks] 3 842 6 160 
Cena za láhev [K�] 113,45 151,26 
Celkové tržby [K�] 435 829,50 931 761,60 

Celkový zisk     
Náklady celkem [K�] 69 011,60 116 160,00 
Výnosy celkem [K�] 435 829,50 931 761,60 
Zisk [K�] 366 817,90 815 601,60 
Zisk zaokrouhlen� [K�] 366 818,00 815 602,00 

Tabulka �.3 – Srovnání ziskovosti odr�d 

 

3.4 Zdroj financování projektu 
 

Firma Vina�ství Vajbar má dostate�né vlastní zdroje na financování projektu. Disponuje 

volnými pen�žními prost�edky, které je možné do projektu investovat. Vzhledem 

k rizikovosti projektu (a dalším vliv�m) by však firma požadovala výnosnost projektu 

30%.  

 

3.5 Možnosti �erpání finan�ních prost�edk� z fond� EU 
 

Dotace z fond� EU jsou možným cizím zdrojem financování projektu. Výhodou je 

nenávratnost dotace, pokud nebudou porušeny p�edem stanovené podmínky. Firma 

Vina�ství Vajbar podniká v oboru zem�d�lství. Zdrojem podpor pro zem�d�lství 

v programovém období 2007-2013 je Evropský zem�d�lský fond pro rozvoj venkova 

(EAFRD). 
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Zprost�edkovatelem podpor z Evropského zem�d�lského fondu pro rozvoj venkova 

(EAFRD) je Státní zem�d�lský interven�ní fond (SZIF). SZIF je akreditovaná platební 

agentura, která zprost�edkovává finan�ní podpory z EU a státního rozpo�tu �R. Mezi 

podporované aktivity pat�í také restrukturalizace vinic.  

 

3.5.1 Plán restrukturalizace a p�em�ny vinic 

Firma Vina�ství Vajbar m�že na plánovaný projekt získat podporu v podob� dotace ze 

Státního zem�d�lského interven�ního fondu. Aby mohla být dotace vyplacena, musí být 

projekt za�azen do Plánu restrukturalizace a p�em�ny vinic. Program je rozd�len na 

jednotlivá opat�ení. Každé opat�ení je podporováno dotací, jejíž výše je p�ímo úm�rná 

ploše, na které je opat�ení realizováno. 

 

Opat�ení a základní podmínky realizace 

 Podpora v rámci Plánu restrukturalizace a p�em�ny vinic je poskytována na tato 

opat�ení: 

 

� A – Klu�ení vinice (vinice musí být vysazena p�ed 1. lednem 1995) 

� B – Zm�na odr�dové skladby vinice (vinice musí být vysazena p�ed 1. lednem 

1995) 

� C – Zvýšení po�tu ke�� ve vinici (vinice musí být vysazena p�ed 1. lednem 1995) 

� D – P�esun vinice do svahu (pozemek ve svahu nesmí mít pr�m�rnou svažitost 

nižší než 12,5 stupn� a nesmí být orientován na sever, severovýchod a 

severozápad) 

� E – Ochrana vinice p�ed škodami zp�sobovanými zv��í 

(individuální/hromadná) (vinice musí být vysazena alespo
 z 50% po 31. 

prosinci 1994) 

� F – Ochrana vinice p�ed škodami zp�sobovanými ptactvem (aktivní/pasivní)  
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� G – Výsadba vinice bez práva na op�tovnou výsadbu vinice na základ� 

závazku žadatele vyklu�it stanoveným zp�sobem jeho jinou vinici p�ed 

uplynutím t�etího vina�ského roku od výsadby nové vinice (u tohoto opat�ení 

je nutné p�ed zahájením výsadby nové vinice složit SZIF tzv. jistotu ve výši 78 

000 K�/ha, která bude žadateli vrácena po spln�ní závazku = vyklu�ení staré 

vinice v �ádném termínu) 

� H – Zlepšení techniky obhospoda�ování vinice (vinice musí být vysazena p�ed 

1.lednem 1990 a dle Registru vinic musí mít nejmén� 4 500 kus� ke�� v p�epo�tu 

na 1ha a mezi�adí o maximální ší�i 1,8 m) 

 

3.5.2 Výše podpory  
� Klu�ení vinice �iní 75 000 K� na 1ha vyklu�ené vinice 

� Zm�na odr�dové skladby vinice �iní 290 000 K� na 1ha vinice 

� Zvýšení po�tu ke�� ve vinici �iní 75 000 K� na 1ha vinice 

� P�esun vinice do svahu �iní 240 000 K� na 1ha nov� vysázené vinice 

� Ochrana vinice p�ed škodami zp�sobovanými zv��í �iní 

o 50 000 K� na 1ha vinice, jde-li o opat�ení provedené individuální ochranou 

o 90 000 K� na 1ha vinice, jde-li o opat�ení provedené hromadnou ochranou 

� Ochrana vinice p�ed škodami zp�sobovanými ptactvem �iní 

o 30 000 K� na 1ha vinice, jde-li o opat�ení provedené pasivní ochranou 

o 20 000 K� na 1ha vinice, jde-li o opat�ení provedené aktivní ochranou 

� Zlepšení techniky obhospoda�ování vinice �iní 250 000 K� na 1ha vinice 

 

3.5.3 Opat�ení, na která lze žádat podporu a výše podpory 
Projekt restrukturalizace a p�em�ny vinice, který má v plánu realizovat firma Vina�ství 

Vajbar, m�že být za�azen do následujících opat�ení: 

 

� Klu�ení vinice 

� Zm�na odr�dové skladby 

� Zvýšení po�tu ke�� 
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Výše podpory se p�epo�te na plochu vinice, v tomto p�ípad� na vým�ru 0,7ha. 

Opat�ení Výše podpory na ha [K�] Výše podpory na projekt (0,7 ha) [K�] 
Klu�ení vinice 75 000 52 500 
Zm�na odr�dové skladby 290 000 203 000 
Zvýšení po�tu ke�� 75 000 52 500 

Celková výše podpory 440 000 308 000 
Tabulka �.4 – P�epo�et podpory na projekt 

 

Pokud bude projekt za�azen do Plánu restrukturalizace a p�em�ny vinic, m�že  celková 

podpora v podob� dotace �init po p�epo�tu na plochu vinice až 308 000 K�. Výše 

podpory ovšem závisí také na po�tu žadatel� o tuto podporu, respektive na celkové 

ploše všech p�ihlášených projekt�. Pokud bude po�et žadatel� p�íliš velký , SZIF m�že 

podporu pom�rov� snížit.  

 

3.5.4 Podmínky pro získání podpory 
Aby mohla být vyplacena podpora na restrukturalizaci a p�em�nu vinic, musí firma 

Vina�ství Vajbar nejprve sladit p�dní bloky s údaji v Registru vinic. Slad�ní p�dních 

blok� musí být provedeno ješt� p�ed samotným podáním žádosti na SZIF a je 

provád�no na Úst�edním kontrolním a zkušebním ústavu zem�d�lském (UKZUZ), 

Odbor trvalých kultur, Odd�lení evidence vinic Znojmo – Oblekovice. 

 

Po slad�ní p�dních blok� následují dv� kola podávání žádostí na SZIF: 

 

1) První kolo – Podání žádosti o za�azení do Plánu restrukturalizace a p�em�ny 

vinic. SZIF žadatel�v projekt za�adí nebo neza�adí. 

 

2) Druhé kolo – Žadatel, jehož projekt je za�azen do Plánu restrukturalizace a 

p�em�ny vinic, podává žádost o proplacení dotace. SZIF podporu vyplatí, nebo 

nevyplatí. 

 

Pravomocn� za�azený projekt nelze m�nit. Plánovaná opat�ení lze realizovat až po 

nabytí právní moci rozhodnutí o za�azení do Plánu restrukturalizace a p�em�ny vinic, 

nebo nejd�íve první den vina�ského roku (1.8.), od kterého byla žádost do plánu 
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za�azena. Žádost o vyplacení dotace na opat�ení lze podat až po ukon�ení realizace 

jednotlivých opat�ení.  

 

3.6 SWOT analýza projektu 
 

Silné stránky: 

� Parametry projektu si firma navolí podle svých pot�eb a p�edstav 

� Rizika spojená s oborem podnikání je možné pojistit (nep�íze
 po�así) 

� Vzhledem k nízkému zastoupení odr�dy Rulandské šedé v moravských vinicích, 

se neo�ekává pokles ceny vinných hrozn� této odr�dy  

 

Slabé stránky: 

� Nov� vysazená vinice se stává plodnou vinicí nejd�íve ve t�etím roce, pln� 

plodnou vinicí ve �tvrtém roce   

� Finan�ní podpora z fond� EU je vyplacena vždy až po realizaci projektu => 

projekt je nutné nejd�íve „p�edfinancovat“ 

 

P�íležitosti: 

� Možnost získání finan�ních prost�edk� z fond� EU na realizaci projektu 

� Realizací projektu získání vlastního zdroje kvalitní a vysoce cen�né výrobní 

suroviny 

� Rozší�ení výrobního sortimentu a zvýšení vyjednávací síly vzhledem k 

odb�ratel�m 

� Zvýšení rentability vlastních aktiv (vinic) 

� Snížení závislosti výroby na výkupu hrozn� od externích dodavatel� 

 

 Hrozby: 

� Právní nevymahatelnost získání finan�ních prost�edk� z fond� EU 

� Výnos z vinice je ovlivn�n mnoha faktory, které nesou rizika spojená s oborem 

podnikání (nep�íze
 po�así, apod.) 
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4 NÁVRH �EŠENÍ FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
 

P�i sestavování návrhu financování projektu se vychází z reálné možnosti financování 

projektu z fond� EU. Protože projekt spl
uje podmínky stanové pro za�azení do Plánu 

restrukturalizace a p�em�ny vinic, není žádný d�vod projekt do programu neza�adit. 

Finan�ní prost�edky v podob� dotace mohou být nezanedbatelným p�íjmem z realizace 

projektu a d�ležitou sou�ástí p�i sestavování plánovaného cash flow. P�i za�azení 

projektu do Plánu restrukturalizace a p�em�ny vinic je nezbytné dodržet d�ležité 

podmínky, které tento plán stanoví a p�izp�sobit t�mto podmínkám i plán realizace 

projektu.  

 

4.1 Plán realizace projektu 
 

Firma Vina�ství Vajbar odhaduje, že životnost projektu bude minimáln� 20 let. Je to 

tedy dostate�n� dlouhá doba na to, aby projekt p�inesl o�ekávané p�íjmy. Po�ítá se 

ovšem také s tím, že p�íjmy nebudou plynout od samotného zahájení realizace projektu. 

Aby bylo možné získat finan�ní prost�edky z fond� EU, musí být projekt zahájen 

nezbytnou administrací (žádost o za�azení do projektu), dále následuje likvidace staré 

vinice, p�íprava pozemku pro novou výsadbu, výsadba nové vinice a dokon�ení 

projektu žádostí o vyplacení dotace. Nov� vysazená vinice p�ichází do plodnosti 

nejd�íve ve t�etím roce od vysazení. Z tohoto d�vodu není možné o�ekávat jakékoli 

p�íjmy z prodeje hrozn� nebo vína z této vinice. Jediným možným p�íjmem v prvních 

dvou letech realizace projektu je získání finan�ních prost�edk� z fond� EU v podob� 

vyplacené dotace. 

 

�asový plán realizace projektu:  

Rok 2008 

V tomto roce bylo rozhodnuto o realizaci projektu. Aby bylo možno zahájit samotnou 

výstavbu projektu co nejd�íve, je nezbytné dodržet následující harmonogram: 

 

� Do 1.4.2008 podání Žádosti o za�azení do Plánu na restrukturalizaci a p�em�nu 

vinic (tento krok již firma Vina�ství Vajbar úsp�šn� absolvovala)  
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� Vy�kání na obdržení rozhodnutí o za�azení �i neza�azení do Plánu na 

restrukturalizaci a p�em�nu vinic 

� Od 1.8.2008 je možno v p�ípad� za�azení do Plánu na restrukturalizaci a 

p�em�nu vinic vyklu�it starou vinici a p�ipravit pozemek na výsadbu nové vinice 

 

Rok 2009  

� Duben 2009 – plánovaná výsadba nové vinice 

� �erven 2009 – plánované dokon�ení výstavby op�rné konstrukce vinice 

� Do konce srpna 2009 - podání Žádosti o vyplacení podpory na restrukturalizaci a 

p�em�nu vinic 

 

Rok 2010  

� Duben 2010 – p�edpokládané datum vyplacení podpory na restrukturalizaci a 

p�em�nu vinic 

 

Rok 2011 

� Zá�í, �íjen 2011 – plánovaná první sklize
 

 

Rok 2012 

� Plánovaný p�íjem z prodeje vína 

 

4.2 Financování projektu 
 

Firma Vina�ství Vajbar má možnost, získat finan�ní prost�edky na sv�j projekt z fond� 

EU v podob� dotace. Celková hodnota dotace pro projekt je p�ibližn� 308 000 K�, což 

je dokonce vyšší �ástka než plánované kapitálové výdaje na projekt. P�vodní zám�r 

dotací se však pon�kud vytrácí, protože pokud je dotace poskytnuta, stane se tak až po 

realizaci projektu. Projekt se tedy musí „p�edfinancovat“ z jiných zdroj�, realizovat, a 

pak je teprve možné získat dotaci. Bylo rozhodnuto, že projekt bude  „p�edfinancován“ 

z vlastních zdroj� firmy Vina�ství Vajbar. 
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4.3 Kapitálové plánování 
 

4.3.1 Ur�ení kapitálových výdaj� 

P�i realizaci hmotných investic jsou do kapitálových výdaj� zapo�ítávány pouze 

relevantní výdaje, tedy takové, které jsou bezprost�edn� spojené s investi�ním 

projektem. Utopené náklady nesmí být do náklad� zahrnuty, ale naproti tomu 

oportunitní náklady ano. 

 

P�i kalkulaci investi�ních náklad� se vychází z konkrétních plánovaných parametr� 

projektu, které si firma Vina�ství Vajbar m�že sama navolit. Parametry projektu se 

rozumí konkrétní spon nové vinice, po�et ke�� a zp�sob vedení op�rné konstrukce. Po 

konzultaci plánovaných parametr� projektu s vedením firmy Vina�ství Vajbar byly 

stanoveny následující plánované investi�ní náklady (výdaje). 

 

Celkové investi�ní náklady  

 

Kalkulace investi�ních náklad� (výdaj�) 
Položka Výdaje [v K�] 

P�íprava pozemku na výsadbu 5 000 
P�ímý materiál   

Sazenice  85 800 
Op�rné ty�ky 19 800 
Spony 3 300 
Sloupky 59 400 
Drát 20 000 
Kotvy 2 100 

P�ímé mzdy   
Vyklu�ení vinice 1 000 
Výsadba  2 000 
Sestavení op�rné konstrukce 20 000 

Celkové investi�ní náklady (výdaje) 218 400 
Tabulka �. 5 – Kalkulace investi�ních výdaj� 
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4.3.2 Odhad budoucích pen�žních p�íjm� 

Budoucí pen�žní p�íjmy plynoucí z projektu se skládají ze dvou složek. První složku 

tvo�í p�edpokládaný p�íjem v podob� jednorázové dotace z fond� EU. Druhou složku 

tvo�í tržby z prodeje vyp�stované produkce ve vinici. Firma Vina�ství Vajbar bude mít 

možnost tuto produkci v podob� hrozn� výhodn� prodat, pravd�podobn� však veškerou 

vyrobenou produkci zpracuje ve vlastní výrob� a získá p�íjmy až za prodej finálního 

produktu, vína. V takovém p�ípad� bude efekt z realizace projektu mnohem vyšší. 

 

Od p�íjm� z prodeje vína musí být ode�teno krom� z�ejmých výdaj�, kterými jsou nap�. 

mzdy, materiál, energie, pohonné hmoty, atd. i oportunitní náklady. Oportunitní náklad 

je ušlý zisk, kterého by bylo dosaženo, pokud by nebyl projekt realizován. Tento ušlý 

zisk musí být zapo�ítán do plánovaného cash flow z realizace projektu. Pokud by vinice 

nebyla restrukturalizována, plynuly by firm� každoro�ní p�íjmy z prodeje vína 

vyprodukovaného z hrozn� této vinice. Pokud by hrozny stávající odr�dy a požadované 

kvality m�la firma Vina�ství Vajbar každý rok, odhadovaný zisk by �inil p�ibližn� 

366 818 K�. Odhadovaný zisk je oportunitními náklady. 

 

V prvním roce dojde k likvidaci staré vinice a výstavb� nové vinice. Protože p�íjmy 

z prodeje produkce jednoho roku firma Vina�ství Vajbar získá až v následném roce, 

projeví se oportunitní náklady až ve druhém roce od realizace projektu. V prvním roce 

tedy oportunitní náklady v podob� ušlého zisku nevzniknou a v plánovaném cash flow 

se v prvním roce neprojeví. 

 

P�i výpo�tu p�íjm� a výdaj� se vychází z ú�etních výkaz� firmy Vina�ství Vajbar a 

aktuálního ceníku vín.  
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Plán cash flow z realizace projektu 
Položka 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.-12.rok 13.-20.rok 

Tržby 0 308 000 0 232 940 931 762 931 762 

Provozní náklady krom� odpis� 218 400 33 000 33 000 53 790 116 160 116 160 

Oportunitní náklady 0 366 818 366 818 366 818 366 818 366 818 

Odpisy (rovnom�rné)             

 - op�rné konstrukce 5 387 5 387 5 387 5 387 5 387 5 387 

 - porostu vinice 0 0 4 719 9 009 9 009 0 

Zisk p�ed zdan�ním, ztráta (-) -223 787 -97 205 -405 205 -202 064 434 388 443 397 

Da� (15%), úspora dan� (-) -33 568 -14 581 -60 781 -30 310 65 158 66 509 

Zisk po zdan�ní -190 219 -82 624 -344 424 -171 754 369 229 376 887 

Odpisy 5 387 5 387 10 106 14 396 14 396 5 387 

Cash flow z provozu -184 832 -77 237 -334 318 -157 358 383 625 382 274 

Uvoln�ní pracovního kapitálu - - - - - - 

Cash flow  -184 832 -77 237 -334 318 -157 358 383 625 382 274 

Tabulka �. 6 – Plán cash flow z realizace projektu 

 

V tabulce �. 6 je znázorn�no p�edpokládané cash flow z realizace projektu. Životnost 

projektu je odhadována minimáln� na 20 let. Rok realizace projektu je ozna�ován jako 

„1.rok“. V tomto roce se po�ítá pouze s kapitálovými výdaji (viz. tabulka �.5). 

 

 

Graf �.2 – Graf pen�žních tok� (cash flow) 
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4.3.3 Ur�ení podnikové diskontní míry 

Projekt bude „p�edfinancován“ z vlastních zdroj�, nákladem vlastního kapitálu bude  

požadovaná výnosnost investice, tedy podniková diskontní míra. Ur�ení podnikové 

diskontní míry je jedním z nejnesnadn�jších úkol�. Podniková diskontní míra je u 

jednotlivých projekt� stanovována individuáln� vzhledem k rizikovosti projektu. 

Životnost projektu je 20 let, p�íjmy z realizace projektu se o�ekávají nejd�íve ve �tvrtém 

roce a p�íjem dotace se o�ekává ve druhém roce. Riziko, že nebude o�ekávaných p�íjm� 

dosaženo je díky r�zným vliv�m vysoké. Mezi tyto vlivy pat�í faktor �asu, vliv inflace, 

vliv m�nících se podmínek na trhu, atd.. Po konzultaci s vedením firmy byla zvážena 

všechna možná rizika projektu a byla stanovena podniková diskontní míra 30%. Jinými 

slovy: vzhledem k rizik�m projektu je požadovaná výnosnost z realizace projektu 30%. 

 

4.3.4 Výpo�et sou�asné hodnoty o�ekávaných pen�žních p�íjm� (cash flow) 

 Protože o�ekávané p�íjmy (cash flow)  budou plynout v delším �asovém období 

(p�edpoklad 20 let) a hodnota dnešní pen�žní jednotky je cenn�jší než hodnota pen�žní 

jednotky v budoucnu (faktor �asu), musí být p�íjmy p�epo�ítány na sou�asnou hodnotu.  

 

Pro p�epo�et se použije podniková diskontní míra (30%).  
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 k  - míra kapitálových náklad� na investici (podniková disk. míra), 
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Sou�asná hodnota odhadovaných p�íjm� je 244 217 K�. Aby byla investice výhodná, 

musí sou�asná hodnota cash flow dosáhnout alespo
 takové hodnoty, kterou investice 

stála.  

INSHCF ≥  

400218217244 ≥  

 

Protože je sou�asná hodnota cash flow vyšší než náklady na investici, investice se 

vyplatí.  

 

4.4 Hodnocení efektivnosti investice 
 

4.4.1 Metoda výnosnosti investic 

Metoda výnosnosti investic považuje za efekt investice zisk. Investice vyvolá zm�ny 

v objemu výroby i v nákladech. Tyto zm�ny se promítnou do zisku, který charakterizuje 

p�ínos investice. Metoda výnosnosti investic je statickou metodou, nebere tedy v úvahu 

faktor �asu a rozložení zisku v �ase. 

 

Výnosnost investice ROI se po�ítá podle vzorce: 

IN
Z

ROI r=  

 

kde  Zr - pr�m�rný �istý ro�ní zisk po zdan�ní plynoucí z investice, 

  I - náklady na investici. 

 

Po dosazení do vzorce dostaneme hodnoty: 

%6,118186,1
400218
996258 ===ROI . 

 

Vypo�tená rentabilita 118,6% daleko p�evyšuje diskontní míru 30%. Investice je pro 

firmu Vina�ství Vajbar výhodná a projekt by se m�l realizovat. 
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4.4.2 Metoda doby splacení 

Doba splacení (doba návratnosti) je takové období, za které se p�íjmy (�istý cash flow) 

plynoucí z investice vyrovnají výdaj�m vynaloženým na po�ízení investice. �ím je doba 

splacení kratší, tím je investice výhodn�jší. Pokud je doba splacení delší než životnost 

investice, nemá smysl investici realizovat. Metoda obecn� vychází z nediskontovaných 

hodnot.  

 

Pokud �istý ro�ní cash flow v pr�b�hu životnosti z�stává stejný, po�ítá se doba splacení 

podle vzorce:  

)(roky
flowcash
investicinanáklady

DS =  

Protože se ale hodnoty v pr�b�hu životnosti investice m�ní, využije se tabulky 

s kumulovaným cash flow (nediskontované hodnoty): 

Cash flow 
Rok ro�ní kumulované 
2009 -184 832 -184 832 

2010 -77 237 -262 069 

2011 -334 318 -596 387 

2012 -157 358 -753 746 

2013 383 625 -370 120 

2014 383 625 13 505 

2015 383 625 397 131 

2016 383 625 780 756 

2017 383 625 1 164 381 

2018 383 625 1 548 007 

2019 383 625 1 931 632 

2020 383 625 2 315 258 

2021 382 274 2 697 532 

2022 382 274 3 079 806 

2023 382 274 3 462 080 

2024 382 274 3 844 354 

2025 382 274 4 226 628 

2026 382 274 4 608 902 

2027 382 274 4 991 177 

2028 382 274 5 373 451 

Celkem 5 373 451 X 
Tabulka �. 7 – Kumulované cash flow 
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Z tabulky je z�ejmé, že se investice i p�i úsp�šném získání dotace z fond� EU zaplatí v 

šestém roce, p�esn� po p�ti letech a 11,5 m�sících. Výsledek této metody poskytuje 

d�ležitou informaci o riziku investice a likvidit� investice. Lze konstatovat, že doba 

splacení se zdá být obecn� pom�rn� vysoká, ale vzhledem k plánované životnosti 

projektu je doba splacení spíše považována za nízkou, tím je podle této metody riziko 

investice,  podstupované firmou Vina�ství Vajbar, nízké. Naopak likvidita investice je 

také vzhledem k plánované životnosti projektu  vysoká. Metoda však pat�í mezi metody 

statické, proto není klí�ovou p�i rozhodování o realizaci investice. 

 

4.4.3 Metoda �isté sou�asné hodnoty  

Tato metoda se používá jako základní metoda p�i hodnocení efektivnosti investic.�istá 

sou�asná hodnota (Net Preset Value) p�edstavuje rozdíl mezi sou�asnou hodnotou 

o�ekávaných p�íjm� (cash flow) a náklady na investici: 
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CF
INPVCFNPV
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kde  NPV -�istá sou�asná hodnota investice, 

 PVCF -sou�asná hodnota cash flow (výnos� z investice), 

 CF -o�ekávaná hodnota cash flow v období t, 

 I -náklady na investici, 

 k -kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba), 

 t -období 1 až n, 

 n -doba životnosti investice. 

 

NPV = 244 217 – 218 400 = 25 817 K�. 

 

�istá sou�asná hodnota investice je kladná, proto investice m�že být p�ijata. A protože 

diskontní podniková míra zahrnuje i rizikovou prémii, je možné investici p�ijmout i p�es 

její riziko.  
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Metoda m�že být  dopln�na indexem sou�asné hodnoty: 

IN
k

CF

IN
PVCF

IVvýnosnostiIndex

n

t
t

t
�

= +== 1 )1(
)(  

118,1
400218
217244

)( ==IVvýnosnostiIndex . 

 

Investice se doporu�uje p�ijmout, pokud IV >1. Dosažená hodnota p�evyšuje 

požadovaný index výnosnosti, proto investice m�že být p�ijata.  

 

4.4.4 Metoda vnit�ního výnosového procenta 

Tato metoda po�ítá také se sou�asnou hodnotou. Spo�ívá v nalezení diskontní míry, p�i 

které se sou�asná hodnota o�ekávaných výnos� z investice rovná sou�asné hodnot� 

výdaj� na investici. �istá sou�asná hodnota se tedy rovná 0: 

 

INPVCF =  

IN
k

CFn

t
t

t =
+�

=1 )1(
, 

tedy 

0=− INPVCF . 

Je-li vnit�ní výnosové procento v�tší než podniková diskontní míra zahrnující riziko, 

projekt je i p�es své riziko p�ijatelný.  

 

P�i dosazování jednotlivých hodnot, byla metodou pokus� a omyl� ur�eno vnit�ní 

výnosové procento: 

k = 0, 32 (32%) 

Vnit�ního výnosového procento je p�i porovnání s požadovanou výnosností (30%) 

vyšší. Projekt je i p�es svá rizika p�ijatelný. 
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5 ZÁV�R 
 

Restrukturalizace vlastních vinic je jedním z dlouhodobých zám�r� firmy Vina�ství 

Vajbar. Projekt restrukturalizace vinice však p�ináší svá úskalí a rizika, která musí být 

vyvážena p�ínosy z realizace projektu. Rizikovost každé investice je p�ímo úm�rná 

dob�, na jakou jsou finan�ní prost�edky v investici vázány. Projekt restrukturalizace 

vinice s výsadbou nové vinice je typický tím, že po jeho realizaci je možné po�ítat 

s p�íjmy plynoucími z projektu až ve �tvrtém roce od realizace projektu, tím je projekt 

považován za rizikov�jší. Výhodou je však dlouhá životnost projektu, která se odhaduje 

na 20 let. 

 

Firma Vina�ství Vajbar má reálnou možnost za�adit projekt restrukturalizace vinice do 

Plánu restrukturalizace a p�em�ny vinic a získat finan�ní prost�edky v podob� dotace 

z fond� EU. Podmínky, které jsou pro za�azení do Plánu restrukturalizace a p�em�ny 

vinic stanoveny, projekt spl
uje. 

 

Díl�ím cílem bakalá�ské práce je hodnocení efektivnosti plánované investice. P�i 

hodnocení projektu jsem již po�ítal se získáním finan�ních prost�edk� z fond� EU 

v podob� dotace. U všech metod pro hodnocení efektivnosti investic, které jsou 

v bakalá�ské práci po�ítány, jsem p�išel k záv�ru, že projekt m�že být i p�es svoji 

rizikovost realizován, protože spl
uje požadovanou výnosnost. 

 

Navrhuji za�adit projekt do Plánu restrukturalizace a p�em�ny vinic, který nabízí 

Státní zem�d�lský interven�ní fond a projekt s možností získání dotace realizovat. 

Získaná dotace je d�ležitou sou�ástí plánovaného cash flow plynoucího z realizace 

projektu. Z výsledk� hodnocení efektivnosti projektu lze konstatovat, že projekt 

restrukturalizace vinice je v p�ípad� získání dotace z fond� EU pro firmu Vina�ství 

Vajbar  ekonomicky p�ínosný. 
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7 P�ÍLOHY 
P�íloha �.1 – Ceník lahvových vín firmy Vina�ství Vajbar [12] 

 

Ceník lahvových vín firmy Vina�ství Vajbar 

�ada PREMIUM - Vína p�ívlastková 
  P�ívlastek Obsah bez DPH  s DPH 

Irsai Oliver 2007 jakostní 0,75 l 88,24 105,00 
Zweigeltrebe rosé 2007 kabinetní 0,75 l 88,24 105,00 
Veltlínské zelené 2007 kabinetní 0,75 l 88,24 105,00 
Muller Thurgau 2007 kabinetní 0,75 l 88,24 105,00 
Neuburské 2007 kabinetní 0,75 l 88,24 105,00 
Muškát Othonel 2007 kabinetní 0,75 l 121,85 145,00 
Muškát moravský 2007 pozdní sb�r 0,75 l 121,85 145,00 
Cuvée rosé CM+Mer.+And. pozdní sb�r 0,75 l 113,45 135,00 
Sauvignon 2007 pozdní sb�r 0,75 l 151,26 180,00 
Veltlínské zelené 2007 pozdní sb�r 0,75 l 113,45 135,00 
Pálava 2007 pozdní sb�r 0,75 l 130,25 155,00 
Rulandské šedé 2007 pozdní sb�r 0,75 l 151,26 180,00 
Tramín �ervený 2007 pozdní sb�r 0,75 l 176,47 210,00 
Ryzlink rýnský 2007 pozdní sb�r 0,75 l 113,45 135,00 
Chardonnay 2007 pozdní sb�r 0,75 l 113,45 135,00 
Modrý Portugal 2007 pozdní sb�r 0,75 l 113,45 135,00 
Frankovka 2007 pozdní sb�r 0,75 l 113,45 135,00 
Cabernet Sauvignon 2007 pozdní sb�r 0,75 l 130,25 155,00 
Cabernet Moravia 2007 pozdní sb�r 0,75 l 130,25 155,00 
Merlot 2007 pozdní sb�r 0,75 l 130,25 155,00 
Rulandské šedé 2007 výb�r z hrozn� 0,75 l 168,07 200,00 
Pálava 2007 výb�r z cibéb 0,375 l 235,29 280,00 
Merlot 2006 slámové 0,2 l 462,18 550,00 
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P�íloha �.2 – Odr�dová skladba vinic v �eské republice [11] 
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P�íloha �. 3 – Vina�ské oblasti a podoblasti �eské republiky [11] 

 

 
 


