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Úvod, vymezení problému, cíl práce 
 

Diplomová práce studenta vysoké školy vždy znamená ukončení studia, měla by 

obsahovat to nejlepší co jsem jako student naučil a své teoretické znalosti použít 

k vytvoření své diplomové práci. Při rozhodování o tématu diplomové práce jsem využil 

kombinací svého zaměstnání a diplomové práce, abych vytvořil práci prospěšnou 

v zaměstnání a pro školu. Rád bych se ve své diplomové práci věnoval „Oblasti získání 

dotací z Evropské unie“. Pracuji v podniku, který není běžný pro zpracovávání 

diplomových prací. Jedná se o podnik, z oboru zemědělské prvovýroby, jmenuje se 

Zámoraví, a.s. a sídlí v obci Břest ležící asi 8 km od města Kroměříž. Hlavní činností 

podniku je živočišná a rostlinná výroba. Z živočišné výroby je to chov skotu se 

zaměřením na produkci mléka a na maso. Podnik má celkový počet 1 100 kusů dobytka. 

Tímto se řadí mezi střední až velké podniky. Hlavní produkční stáda tvoří 500 ks 

dojných krav s produkcí mléka 10.500 litrů mléka na krávu. Průměr dojivosti v okresu 

činí 9800 litrů na krávu. Výhledově se podnik snaží hlavní dojné stádo rozšířit, k tomu 

třeba vhodně investovat do ustájení.  

 

V rostlinné výrobě se podnik věnuje hlavně pěstování obilovin – ječmene a pšenice, 

z dalších plodin pak kukuřice, olejniny, řepa a brambory na celkové ploše 1 345 

hektarů. V několika posledních letech se mocně investuje do nákupu půdy. Z celkové 

plochy 1 345 hektarů tvoří vlastní pozemky asi 15 %. V rostlinné výrobě je podnik vede  

v pěstování plodin. Například v produkci olejnin – řepky olejné, v roce 2007 jsme 

dosáhli výnosu 4,4 tun na hektar, okresní průměr je 3,8 tuny na hektar. Tyto výborné 

výsledky jsou dosahovány díky výborným půdám, dobrému mechanickému vybavení a 

kvalifikovaným zaměstnancům. V roce 2007 byla pomocí dotací pořízena čistička obilí 

a v plánu je sušička obilí se zásobníky.  

 

Akciová společnost Zámoraví, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 4. října 

1996 a stejně jako každá zemědělská společnost byla pokračovatelem  společnosti 

Zemědělské družstvo Žalkovice. Její základní kapitál je tvořen upsanými pohledávkami 
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za družstvem. Zemědělské družstvo Žalkovice. Družstvo je v v současné době je 

zlikvidované a čeká se jen na výmaz z obchodního rejstříku. 

 

Pracuji v podniku na pozici ekonoma a jako takový, mám mimo jiné na starosti 

získávání a udržení dotací. Dotace tvoří podstatnou část příjmů, bez kterých by každý 

zemědělský podnik měl velké problémy s finančními prostředky. Proto je nutné věnovat 

této oblasti dotací velkou péči. Dotace se dělí na pravidelné platby, jako jsou Jednotná 

platba na plochu SAPS, Národní doplňkové platby TopUP a dotace na přímo na 

konkrétní  akce. Zámoraví, a.s. plánuje na rok 2009 rozsáhlou rekonstrukci ustájení v 

živočišné výrobě. Jedná se o rekonstrukci dvou stávajících kravínů a stavbu nového 

teletníku. Podnik přistupuje k tomuto kroku z důvodu zvýšení kapacity ustájení a 

zlepšení podmínek pro zvířata – WELFARE a také k snížení fixních nákladů. Hlavní 

změnou  je ustájení z vazného ustájení  na volné ustájení. Další změny k lepšímu jsou 

přístup k pitné vodě, zlepšení stájového klima a jednodušší přístup ke krmivu. Celá akce 

bude velmi náročná, nemyslím jen z hlediska finančního, ale hlavně z hlediska získání 

veškerých povolení. Zemědělství je z ekologického pohledu velmi citlivá oblast.  

 

Ve své diplomové práci bych chtěl vytvořit studii potřebnou k žádosti o dotaci 

z Operačního programu OSY I. Tato studie bude vytvořena dle popisu, který udává 

Státní zemědělský intervenční fond – dále jen  ve zkratce SZIF.  

 

Nejprve v teoretické části rozeberu stav českého zemědělství, navrhnu formy dotace, 

které může Zámoraví,a.s. v České republice získat. Popíši systém dotací v České 

republice a podmínky pro jejich získání.  

 

V praktické části vymodeluji studii dle nařízení SZIF. Vytvořím projekt, který se 

přikládá k žádosti o dotaci z Operačního programu. 
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1 Teoretická část 
 

Jak jsem uvedl v úvodu, ve své práci se budu zabývat problematikou získání dotace 

z Evropské unie v oboru zemědělství, proto se taky zmíním o stavu Českého 

zemědělství. 

 

1.1 České zemědělství 

Zemědělská výroba je i s navazující výrobou potravinářskou jedním z tradičních odvětví 

národního hospodářství. Podíl zemědělství na hrubé přidané hodnotě v národním 

hospodářství se přibližuje průměru zemí bývalé evropské patnáctky což je přibližně 

2,80%. 

 

České zemědělství má za sebou stoletími prověřenou tradici, která nejenže zaručovala 

kýženou soběstačnost národa v základních potravinách, ale i tento středoevropský kout 

světa proslavila v zahraničí. V agrárním exportu se dlouhodobě uplatňují především 

komodity mléko, živá zvířata, obiloviny, cukr a slad. Zemědělští prvovýrobci dnes v ČR 

hospodaří na přibližně 4 264 tis. ha zemědělské půdy, která tvoří přibližně polovinu 

(54 %) celkové rozlohy státu. Na jednoho obyvatele republiky připadá 0,42 ha 

zemědělské půdy, z toho 0,30 ha půdy orné, což je přibližně evropský průměr. Více než 

třetinu půdního fondu ČR tvoří lesní pozemky. Od roku 1995 ubylo 15 tis. ha 

zemědělské půdy, oproti tomu výměra lesní půdy vzrostla o 16 tis.ha. 

 

Zatímco výměra orné půdy v posledních deseti letech trvale klesá z důvodu bytové a 

průmyslové výstavby, výměra pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako trvalé 

travní porosty se naopak o 71 tis. ha zvýšila. Polovina zemědělského půdního fondu se 

nachází v  oblastech méně příznivých pro hospodaření (tzv. LFA oblasti) a to jsou právě 

oblasti, kde se zakládání a udržování luk a pastvin podporuje.  

 

Většina zemědělské půdy je nyní ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Podle 

stavu k 31. 12. 2004  bylo ve vlastnictví státu 599,7 tis. ha zemědělské půdy, tu 

pronajímá Pozemkový fond ČR. České a moravské zemědělství lze charakterizovat 
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velkou roztříštěností vlastnictví půdy a velkým podílem najaté půdy (90 %) od velkého 

počtu pronajimatelů. Velikostní struktura podniků se výrazně liší od struktury podniků 

ve 25 členských zemích Evropské unie. Podniky s více než 50 ha zemědělské půdy totiž 

zaujímají 92,2 % z celkové výměry obhospodařované zemědělské půdy. 

 

 Zemědělská výroba zaměstnávala v roce 2004 přibližně 141 tis. osob a tento počet od 

začátku 90. let neustále klesá. Podíl pracovníků v zemědělství ve struktuře 

zaměstnanosti národního hospodářství tak činí na 2,9 %. 

 

 Zemědělství dnes již neslouží pouze k výrobě potravin, ale přebírá na sebe i důležité 

společenské a ekologické funkce. Zemědělská činnost je nedílnou, ne-li esenciální 

složkou venkovského prostoru, který si zaslouží péči a podporu. Zemědělci jsou k těmto 

podobným, pro veřejnost i životní prostředí prospěšným činnostem vedeni i celou 

škálou dotačních nástrojů, ať již národních či evropských. Podrobnosti k této 

problematice naleznete. [6, 22s] 

  

1.2 Největší problémy Českého zemědělství 

- nedokončená transformace 

- nevyjasněné vztahy v družstvech 

- předluženost zemědělských podniků 

- malá konkurenceschopnost výrobků na domácích i světových trzích 

- nevyjasněné vztahy mezi prvovýrobci a zpracovateli 

- platební neschopnost zpracovatelů 

- neochota k bankrotům předlužených podniků 

 

1.3 Dotace a podpora 

Zemědělství v České republice je podporováno dotacemi na několika úrovních. 

Základní rozdělení je na dotace národní a přímé platby. Speciální část jsou programy na 

kterých spolupracuje ministerstvo zemědělství spolu s Evropskou unii. Jedná se o 

dotace vypisované na období delší než na jeden rok. Začalo to vstupem do Evropské 

unie, kdy byly vypsány dotace SAPARD na období 2003 až 2005, pokračovatelem byl 
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Operační program na období 2004 – 2006. V současné době je aktuální program 

EAFRD – program rozvoje venkovana období 2007 - 2013.  

 

1.3.1 Národní dotace  

Národní dotace vypisuje každoročně ministerstvo zemědělství, vztahuje se na 

zemědělce, rybáře, lesníka, včelaře. Národní dotace tvoří mnoho dotačních titulů 

poskytovaných zemědělcům. Dotace z tohoto titulu představují příjem ve výši několik 

desítek tisíc korun.  Vyberu jen dotace týkající se našeho podniku. Dotace jsou 

zveřejněny jednou za rok a podávají se v průběhu roku.  

- na poradenství – týká se poradenství  

- kontrola užitkovosti  

- neškodné odstranění kadáverů 

- na ozdravovací program IBR 

- na pořádání výstav 

Do národních dotací lze také zahrnout podpory zemědělcům, které se jim dostávají od 

Podpůrného a garančního rolnického lesnického fondu a.s., jehož jediným vlastníkem je 

ministerstvo zemědělství. Tento fond byl založen jak již z názvu vyplývá, na 

poskytování záruk za zemědělce. Nyní využíváme tyto podpory 

- podpora na pojištění plodin a zvířat  

- subvence části úroků z úvěrů [4] 

1.3.2 Přímé platby 

Přímé dotace vypisuje ministerstvo zemědělství spolu s Evropskou unií. Tyto dotace 

představují podstatnou část příjmů zemědělců. Jsou závislé na velikosti podniku, podle 

obhospodařované půdy a počtu zvířat. Dotace jsou vypisovány každý rok.  

- jednotná platba na plochu (SAPS) – tento titul vypisuje Evropská unie. 

Zemědělský podnik či zemědělec nahlásí kolik obhospodařuje plochy 

v hektarech. V roce 2007 činila 2 791 Kč na hektar. 

- národní doplňkové platby TOP-UP – tento dotační titul vypisuje ministerstvo 

zemědělství, přiznání národní dotace je podmíněno získáním dotace SAPS. 



15 
 

Dotace se poskytuje na ornou půdu a na přežvýkavce, které je pro potřeby 

dotace přepočteny na  dobytčí jednotky. V roce 2007 činila dotace 2 548,9 Kč na 

dobytčí jednotku a 1 755,1 Kč na hektar. 

- oddělená platba na plochu SSP – dotace je poskytnuta zemědělcům, kteří se 

vzdali pěstování cukrové řepy. Dotace v roce 2007 činily 211,92 Kč na tunu 

cukrové řepy. 

- podmínky pro LFA – podpora je poskytována pouze v méně příznivých 

oblastech a oblastech s ekologickým omezením na kulturu travní porost. Tuto 

dotaci nevyužíváme. 

 

1.4 Operační program 

 
Operační program je hlavním bodem diplomové práce, proto se budu této části více 

věnovat. 

 

Operační program navazuje na programem SAPARD a jeho cílem je zajištění trvale 

udržitelného rozvoje venkova, podpora zemědělské prvovýroby a zpracování 

zemědělských výrobků. V programu je také zahrnuta podpora lesního a vodního 

hospodářství. Česká republika při poskytování finančních podpor z Evropského 

zemědělskoorientačního a zahraničního fondu (EAGGF) a Finanční nástroje pro 

usměrnění rybolovu (FIFG) pokračuje v politice podpor, které byly proplaceny již 

v minulých letech : Ze státního rozpočtu. Posilování konkurenceschopnosti oboru 

zemědělství se zaměřením na nové technologie šetrné k životnímu prostředí. Dále na 

zlepšení kvality produktů a také na Welfare, což je zlepšení prostředí a přístupu pro 

chovaná zvířata.  

 

Rovněž je podporován rozvoj českého rybníkářství a velký důraz je kladen na rozvoj 

venkova a diverzifikaci, jako další zdroj příjmu obyvatel venkova. Podpora 

pozemkových úprav a odborného vzdělávání doplňuje celkový záměr Operačního 

programu Zemědělství. Při realizaci všech opatření je kladen mimořádný důraz na 

životní prostředí. V operačním programu jsou financovány 3 priority, 7 opatření 
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s celkem 14 podopatřeními z fondu EAGGF a FIFG. Platnost podopatření je stanovena 

na léta 2007 - 2013. S žádostí podniku bychom se rádi zúčastnili 5. kola, které je 

vypsáno pro termín leden 2008 

 

Žádosti se podávají a registrují pouze na Regionálních odborech SZIF v termínech, 

které vyhlašuje Ministerstvo zemědělství. Pro podnik Zámoraví, a.s. je místně příslušný 

regionální obor SZIF Olomouc.  

 

K samotné žádosti z Operačního programu Zemědělství musí žadatel přiložit projekt a 

povinné přílohy. Pro náš projekt to jsou, stavební povolení, ohláška, plány, výpis 

z obchodního rejstříku, výpis z trestního rejstříku, povolení Krajské Veterinární Správy, 

povolení Krajské Hygieny, povolení Rostlinné správy a zajištění financování.  

 

Finanční pomoc z Operačního Programu Zemědělství bude poskytnuta žadateli  zpětně 

– to znamená, že žadatel musí nejprve proplatit veškeré výdaje sám a následně po 

splnění všech formálních povinností  bude  příjemci dotace proplacena – v podobě 

konečné jednorázové platby. [4] 

1.4.1 Operační program tvoří  základní osy  

Priorita I  

1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací 

1.1. Modernizace zemědělských podniků 

1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 

1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v 

zemědělství 

1.1.3. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití 

1.2. Investice do lesů 

1.2.1. Lesnická technika 

1.2.2. Technické vybavení provozoven 

1.2.3. Lesnická infrastruktura 

1.3. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů 
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1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů 

1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v 

potravinářství 

1.4. Pozemkové úpravy 

2. Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU 

2.1. Seskupení producentů 

3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu 

3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost 

3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 

3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

 

Priorita II  

1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy 

1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby 

poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) 

1.2. Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 200/60/ES 

(WFD) 

1.2.1. Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě 

1.2.2. Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES 

1.3. Agroenvironmentální opatření 

1.3.1. Agroenvironmentální opatření - Postupy šetrné k životnímu prostředí 

(vč.ekologického zemědělství a integrované produkce) 

Ekologické zemědělství 

Integrovaná produkce 

1.3.2. Agroenvironmentální opatření - Ošetřování travních porostů 

1.3.3. Agroenvironmentální opatření - Péče o krajinu 

1.3.3.1. Zatravňování orné půdy 

1.3.3.2. Pěstování meziplodin 

1.3.3.3. Biopásy 

2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy 

2.1. Zalesňování zemědělské půdy 
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2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy 

2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 

2.4.1. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření 

2.4.2. Neproduktivní investice v lesích 

 

Priorita III  

1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 

1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

1.3. Podpora cestovního ruchu 

2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 

2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 

2.1.2. Občanské vybavení a služby 

2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v 

oblastech, na něž se vztahuje osa III 

3.1. Vzdělávání a informace 

 

Priorita IV – Leader 

Implementace místní rozvojové strategie 

1.1. Místní akční skupina 

1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

2. Realizace projektů spolupráce [4] 
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2 Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
 

2.1 Popis podopatření 

 

Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a 

výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a 

rostlinnou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na využití a zpracování biomasy pro 

vlastní potřebu. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. 

 

2.2 Záměry 

 

a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu 

b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu 

 

2.3 Definice příjemce dotace 

 

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělské 

výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů.  Podnikatelský subjekt je z převážné většiny vlastněn zemědělskými 

prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby. 

Souvisí výhradně se zemědělskou výrobou při které se využijí prostředky nebo zařízení 

sloužící zemědělské výrobě. Pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu 

mladých zemědělců může být příjemcem: 

fyzická osoba : nedosáhla ke dni podání Žádosti věku 40 let 

právnická osoba : je řízena mladým zemědělcem, který splňuje definici příjemce dotace  

fyzické osoby,  mladý zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu a zároveň se 

podílí na  základním jmění z více než 50%, minimálně po dobu vázanosti realizace 

projektu.  

 

Žadatelem nemůže být sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo  subjekt, který nebyl založen nebo zřízen za 



20 
 

účelem podnikání (viz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), státní podnik,  

zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční  

právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR,  subjekt založený s účastí obcí.           

[2, 100s] 

 

2.4 Druh a výše dotace 

 

Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na 

podnikatelskou činnost. 

 

Maximální výše dotace činí  60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech,  50 % 

způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené ostatními 

zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než 

znevýhodněných oblastech,  40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných 

oblastech. Částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt 

činí od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč (včetně) 

 

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření činí 90 mil. Kč 

za období 2007 - 2013. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek České 

republiky činí 25 % veřejných zdrojů. [2, 80] 

 

2.5 Výdaje způsobilé k spolufinancování 

 

Konkrétní skupiny položek (kódy) způsobilých výdajů, se dále vyplňují do formuláře 

Žádosti o dotaci.  

Záměr a) stavby a technologie v živočišné výrobě (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, 

koní a drůbeže) 

- výstavba a rekonstrukce staveb  k ustájení a zlepšení welfare hospodářských zvířat 
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- pořízení technologií sloužících k chovu hospodářských zvířat 

- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby 

- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva. 

Záměr b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu 

- investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu a 

školkařské výpěstky (včetně souvisejících technologií), 

- investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny 

(včetně souvisejících technologií), 

- investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit chmele a investice do 

technologií česání, sušení, lisování a skladování chmele 

- výstavba a rekonstrukce skleníků, foliovníků a dalších speciálních pěstebních ploch 

(pařeniště, kontejnerovny a školky), včetně nezbytných technologií 

- nosné konstrukce trvalých kultur (chmelnic, vinic a sadů) 

- výstavba a rekonstrukce hlavních závlahových zařízení (podzemní trubní řády, 

závlahové kanály, čerpací stanice, odběrné objekty, akumulační závlahové nádrže, 

včetně šachet a souvisejících technologií vyjma mobilních zavlažovačů) 

- technologie na zpracování a využití zbytkové (odpadní) a cíleně pěstované biomasy 

pro vlastní potřeby podniku [4] 

 

2.6 Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry 

 

- náklady na projekt a technickou dokumentaci 

- projektová dokumentace  

- technická dokumentace (dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve 

vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet) – maximálně do výše 80 000 Kč 

- nákup stavby/budovy  

- DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH. 
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2.7 Způsobilé výdaje pro formu financování věcným plněním 

 

Věcným plněním lze uplatňovat jako způsobilé výdaje pouze stavební práce. Stavební 

materiál nelze uplatnit formou věcného plnění. U fyzických osob může činnost 

vykonávat žadatel osobně. U právnických osob statutární zástupci osobně, jejich 

nejbližší rodinní příslušníci, zaměstnanci a členové. Jako sazebník pro stanovení výše 

způsobilých výdajů pro stavební práce se použije katalog stavebních prací. V rámci 

věcného plnění ze strany žadatele nelze nárokovat činnosti, které nejsou uvedeny v 

katalogu stavebních prací. Žadatel stanoví v projektu harmonogram a rozsah prací ve 

fyzických jednotkách. Stavební práce realizované formou věcného plnění žadatel označí 

v soupisu stavebních prací s výkazem výměr a v položkovém rozpočtu, který se podává 

jako povinná příloha při podání Žádosti o proplacení.  

 
2.8 Výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování 

 

- nákup mobilních zemědělských strojů 

- komunikace 

- sadové úpravy 

- administrativní a správní budovy a vybavení 

 

2.9 Formy financování 

 

- bezhotovostní platba 

- hotovostní platba 

- věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace 

- leasing 

 

2.10 Kriteria přijatelnosti projektu 

 

1) Projekt lze realizovat na území České republiky kromě hlavního města Prahy 

2) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou 
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3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné opatření 

4) Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření. 

5) Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž celkové způsobilé 

výdaje přesahují 2 000 000 Kč. Nevztahuje se na mladé začínající zemědělce  

6) Žadatel podniká minimálně 3 roky. [4] 

 

2.11 Další podmínky 

 

1) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody 

2) Pro stavební investice rozhoduje o situování ve znevýhodněných oblastech místo 

realizace projektu, pro mobilní investice rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % 

celkové výměry pozemků situovaných ve znevýhodněných oblastech (LFA) 

definovaných na základě nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování 

plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech. 

3) Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či 

provozovány jiným subjektem 

4) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho 

realizaci po dobu vázanosti projektu na účel. 

5) Žadatel dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy 

k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu.  

6) Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z 

PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů 

Evropské unie, zejména jsou vyloučeny akce, které lze podpořit v rámci společných 

organizací trhů. 

7) Žadatel předloží projekt dle osnovy v elektronické podobě. 

8) Místem realizace se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti, které jsou 

předmětem dotace. 

 

2.12 Seznam předkládaných příloh 

 

a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci. 
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1) Jeden výtisk projektu.  

2) Čestné prohlášení dle závazného vzoru    

3) Základní ekonomické informace požadované pro posouzení finančního zdraví 

žadatele u projektu, jehož celkové způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč.  

b) účetnictví – rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce za poslední 

tři účetně uzavřené roky, daňová přiznání za období posledních tří let 

4) V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a 

platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu na 

jehož základě lze projekt realizovat. 

5) V případě, že pro realizaci projektu není třeba stavební povolení nebo ohlášení 

stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu 

6) Technická dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě 

územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu v souladu se zákonem                           

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

7) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není přílohou technická 

dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení.  

8) Kopie katastrální mapy vystavená příslušným katastrálním úřadem s vyznačením 

lokalizace předmětu projektu. 

9) Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru  v případě budování pastevních 

areálů a chovu vodní drůbeže. 

10) V případě nákupu stavby/budovy znalecký posudek, ne starší 12 měsíců k datu 

podání Žádosti o dotaci. 

11) Projekt dle osnovy v elektronické podobě na datovém nosiči.  

12) Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh. 

c) Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 

1) Formulář prokazující 45% příjmů ze zemědělské prvovýroby. 

2) Formulář prokazující podíl zaměstnanců do čtyřiceti let. 

3) Potvrzení, že se projekt nachází v chráněném území podle §12 nebo §14 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Z potvrzení 

musí být patrné, že parcelní čísla pozemků (pod budovou) se nachází v chráněném 

území. 
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4) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využívání a obnovu existující stavby 

– dokumentace skutečného provedení stavby. 

5) V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za mladého začínajícího 

zemědělce – čestné prohlášení, že žadatel zahajuje činnost poprvé dle závazného vzoru. 

 

 

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody 

1) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu. 

2) Doklad o vedení  bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude 

žadateli poskytnuta dotace. 

3) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči 

finančním úřadům.  

4) V případě, že jako povinná příloha bylo předloženo ohlášení stavby, se předkládá 

čestné prohlášení žadatele, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úřadu 

rozporováno. 

5) V případě, že žadateli byly uděleny body za mladého začínajícího zemědělce – 

Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace. [4] 
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3 Osnova projektu dle doporučení Státního zemědělského 
intervenčního fondu 

 

3.1 Název projektu 

- stručný a výstižný název projektu 

- číselné označení a název opatření/podopatření, příp. záměru, v rámci kterého se 

projekt předkládá. 

 

3.2 Žadatel 

- název žadatele, sídlo žadatele, IČ - uveďte základní přehled činností žadatele (dle OR, 

živnostenských listů, stanov společnosti, atd.), které mají vztah k předmětu projektu 

 

3.3 Popis projektu 

Zdůvodnění projektu 

- uvést podstatu problému včetně stručného popisu výchozího stavu 

- uvést, jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému 

Realizace projektu 

- popsat konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje v rámci 

projektu 

-  uvést předpokládaný časový harmonogram realizace projektu  

- v případě věcného plnění stanovte harmonogram a rozsah prací ve fyzických 

jednotkách 

 

3.4 Časový harmonogram realizace projektu 

Příprava projektové dokumentace 

Podání Žádosti o dotaci 

Realizace výběrového řízení 

Realizace projektu 

Podání Žádosti o proplacení 
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3.5 Technické řešení projektu 

 
- v případě, že byla předložena povinná příloha technická dokumentace, popsat projekt 

formou výtahu ze souhrnné zprávy v rozsahu ½ stránky A4 

- pokud nebyla předložena technická dokumentace ke stavebnímu řízení a součástí 

způsobilých výdajů jsou stavební práce, věcně popsat technické řešení stavby a 

technologií v rozsahu cca. Jedna stránka A4. 

 

 
3.6 Výsledky projektu 

 
- stručně shrnout výsledky projektu včetně jeho využití v budoucnosti po ukončení 

realizace projektu 

Limity - tabulka výpočtu (pouze pro podopatření I.1.1.1) 

- rozepsat způsobilé výdaje dle přílohy č. 5 Závazný přehled maximálních hodnot 

způsobilých výdajů.  

Název  

Počet jednotek (ks1, m3) 

Přijatelné výdaje celkem 

Přijatelné výdaje na jednotku 

Rozpočet projektu 

- uvést celkové výdaje resp. rozpočet projektu 

- celkové způsobilé výdaje projektu  

- jasně definovat způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených v  

- uvést, které výdaje hodláte realizovat formou věcného plnění 

- nezpůsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci) 

- jasně definovat nezpůsobilé výdaje a vyčíslení jejich výši v Kč  

 

3.7 Realizované projekty 

 
- v případě, že jsme realizovali další projekty v rámci jiných dotačních titulů, uvést jaké 

a kdo je garantem příslušného dotačního titulu (v posledních 3 letech). [2, 40s] 
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4 Název projektu 
 
 

4.1 Stručný a výstižný název projektu  

 

„Rekonstrukce areálu chovu skotu“ 

Návaznost projektu k prioritě, opatření, pod opatření a investičnímu záměru: 

 

Priorita: I. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu  

hospodářství 

Opatření: 1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků 

Pod opatření: 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým  začínajícím 

zemědělcům 

Investiční záměr a) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, 

ovcí, koz 

 
4.2 Cíle projektu 

4.2.1 Specifické cíle 

Plánovaná akce se týká Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství Ministerstva zemědělství ČR a podnik ji využije k zlepšení 

konkurenceschopnosti v zemědělství. Rekonstrukce stájí chovu dojnic napomůže 

podstatnému zlepšení životního prostředí zvířat a bude odpovídat standardům EU pro 

chov hospodářských zvířat. Modernizací dojde také k výraznému zvýšení produktivity 

práce. 

 

Z ekonomického hlediska je nezbytné zmodernizovat relativně zastaralé investiční 

vybavení zemědělského podniku. Pořízením následné investice sleduje zemědělský 

podnik odstranění organizačních problémů se zajištěním řady opatření v rámci chovu 

dojnic. S ohledem na příslušné parametry požadovaného zařízení lze předpokládat 

pozitivní vliv na životní prostředí v souladu s legislativou EU.  
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Současně je možné touto investicí snížit jak interní, tak externí náklady na opravy 

stávajících zařízení. Realizací projektu dojde ke zvýšení produktivity práce 

s odpovídajícím ekonomickým efektem. Pořízení této investice je cestou jak stabilizovat 

chov dojnic v současném tržním prostředí na rentabilní úrovni. 

 

Specifické cíle: modernizace technického a technologického vybavení chovu skotu – 

stáje pro dojnice, jalovice a telata; snížení výrobních nákladů; zvýšení produktivity 

práce; ochrana životního prostředí, snížení fyzické náročnosti pracovních úkonů  

splnění požadavků a norem EU. 

4.2.2 Cíle žadatele 

Cílem projektu je obnova zastaralého vybavení, jehož údržba, opravy a zastaralá 

nevyhovující technologie představují neúměrně vysoké náklady. Lze předpokládat vyšší 

efektivnost využití nové investice a tedy nižší náklady na jednotku produkce. Tento 

efekt by měl přinést vyšší rentabilitu živočišné výroby vlivem snížení těchto nákladů. 

[4] 
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5 Vlastní řešení 
 
5.1 Identifikace žadatele 

 
Jméno:  Zámoraví, a.s. 

Adresa:    Břest 307, 768 23 Břest 

Právní statut:  akciová společnost 

IČ:  25313045 

OKEČ:  10000 
 
Hlavní podnikatelské aktivity: 

• zemědělská prvovýroba – rostlinná a živočišná výroba 

 
5.2 Popis podniku 

5.2.1 Obor podnikání 

Předmětem činnosti je : 

• Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za 
účelem zpracování nebo dalšího prodeje 

• Pronájem a půjčování věcí movitých 
• Zprostředkování obchodu 
• Zprostředkování služeb 
• Specializovaný maloobchod 
• Silniční motorová doprava nákladní 
• Kovářství 
• Zámečnictví 
• Opravy silničních vozidel 
• Velkoobchod 
 

5.2.2 Historie podniku 

Zemědělský podnik Zámoraví, a.s. byl založen v roce 1996 zápisem do obchodního 

rejstříku v Brně dne 4.10.1996. Akciová společnost Zámoraví a.s. se sídlem v Břestu 

obhospodařuje cca 1345 ha zemědělské půdy. Více než 98 % z této plochy tvoří orná 

půda, cca. 13 ha tvoří louky, pastviny, zahrady a sady. 
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5.2.3 Majetkoprávní vztahy v rámci podniku 

Vzhledem k tomu, že zemědělský podnik Zámoraví a.s. není nástupnickou organizací 

zemědělského družstva, nemají závazky vůči oprávněným osobám. Základní jmění 

podniku je kryto 30 872 ks kmenovými akciemi ve jmenovité hodnotě 1000 Kč. 

Základní kapitál ve výši 30 872 tis. Kč a je stoprocentně splacený. [5] 

 

5.2.4 Organizace podniku 

5.2.4.1 Vedení podniku  

Tabulka č. 1: Členové představenstva 

Příjmení a jméno Vzdělání Odborná praxe [rok] 

Ing. Vlček Stanislav Vysokoškolské 30 

MVDr. Kartousek Zdeněk Vysokoškolské 40 

Symerský Vojtěch Vyučen 40 

Ostrčilová Marie Středoškolské 35 

Hrabal František Středoškolské 20 

Dostál Miroslav Středoškolské 40 

Páník Otto Vyučen 40 

Dostálová Libuše Středoškolské 40 

Kosatík Ladislav Vyučen 40 

Pramen: Interní zdroje podniku 

 

Tabulka č. 2: Hlavní řídící personál 

Příjmení a jméno Funkce Odborná praxe [rok] 

Ing. Vlček Stanislav Předseda 35 

Ing. Sobek Radim Agronom  7 

Andrýsková Jitka Zootechnik 19 

Bc.Gabrhelík Martin Ekonom 2 

Pramen: Interní zdroje podniku 



32 
 

5.2.4.2 Zaměstnanci 
 
Počet zaměstnanců v podniku se v posledních letech ustálil. V současné době odpovídá 

potřebám společnosti a nedochází k pře zaměstnanosti. V podniku je zaměstnáno 60 

pracovníků na plný pracovní úvazek a 3 osoby na částečný pracovní úvazek. S ohledem 

na vysoký podíl fyzické práce zde pracuje minimum osob se změněnou pracovní 

schopností (6). Průměrný věk pracovníků podniku je 47 let. Pracuje zde velký počet  

pracovníků do 40let (22%), dále lidé v plném produktivním věku a důchodci. V podniku 

pracují převážně osoby vyučené. V managementu podniku pracují tři osoby s 

vysokoškolským vzděláním. 

 
Tabulka č. 3: Struktura zaměstnanců podniku  
 Počet Ženy Muži 

rostlinná výroba 25 4 21 

živočišná výroba 23 10 13 

THP 10 6 4 

Ostatní 2 - 2 

Celkem 60 20 40 

Pramen: Interní zdroje podniku 

 

Tabulka č. 4: Věková struktura zaměstnanců 

0-19 let 20-29 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let Důchodový 
věk 

0 5 8 13 28 6 

Pramen: Interní zdroje podniku 

5.2.5 Výrobky a služby 

Jedná se o podnik se smíšenou strukturou výroby. Produkce živočišné výroby tvoří 

významnou část celkových tržeb podniku. Rostlinná výroba zabezpečuje především 

výrobu tržních plodin a částečně i potřeby ŽV krmnými plodinami. 

 

Celková výměra obhospodařované zemědělské půdy podniku v roce 2007 činila 1345 

ha. Stupeň zornění je 98%.  Podíl obilovin z celkové výměry orné půdy činí 60%, 
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olejnin 8% a cukrovky 6%. Hlavními pěstovanými obilovinami jsou potravinářská 

pšenice a sladovnický ječmen.  

 

Silné je také zastoupení pěstování krmných plodin na 26% obhospodařované půdy. 

Kukuřice je strategickou krmnou plodinou pro výrobu siláže a vlhkého kukuřičného 

zrna k zajištění energie v celoroční směsné krmné dávce pro vysoko produkční 

holštýnské dojnice. 

 

Z uvedeného vyplývá, že podnik v osevním postupu dodržuje optimální strukturu 

pěstovaných plodin a neriskuje přehnanou specializací hlavně ve vztahu ke každoročně 

se měnícím realizačním cenám. Struktura výroby odpovídá místním přírodním 

podmínkám.  

 
Tabulka č. 5: Struktura rostlinné výroby v roce 2007 

Plodina Výměra  [ha] Výnos [t/ha] 

Pšenice ozimá 405,9 7,5 

Ječmen jarní 304,8 5,5 

Kukuřice na zrno 97,5 8,0 

Brambory pozdní konzumní 4,5 20 

Cukrovka technická 78,9 61,55 

Krmná řepa 1,5 40 

Řepka 57,75 4,40 

Ostatní olejniny 50,64 2,5 

Kukuřice na zeleno a na siláž 151,33 40 

Vojtěška 170,58 9,0 

Louky trvalé 21,6 4,0 

Celková výměra 1 345  

Pramen: Interní zdroje podniku 
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Tabulka č. 6: Struktura živočišné výroby v roce 2007 

Kategorie Počet ks Užitkovost 

Dojnice 487 10 500 l na ks za rok 

Telata 233 0,95 kg na ks a den 

Mladý chovný skot 199 0,71 kg na ks a den 

Vysokobřezí jalovice 54 - 

Výkrm skotu 171 1,03 kg na ks a den 

Pramen: Interní zdroje podniku 
 
Z hlediska živočišné výroby podnik zajišťuje výrobu mléka a hovězího masa. Hlavním 

produktem je zde tedy mléko, které tvoří asi 58% tržeb podniku. Podnik dosahuje 

výborných výsledků v užitkovosti dojnic, což svědčí o oprávněné specializaci na toto 

odvětví. Druhým produktem živočišné výroby je hovězí maso tvořící 5% tržeb podniku.  

 
Tabulka č. 7: Využití strojového parku formou služeb s ohledem na realizovanou 
investici  

Typ stroje Stáří stroje Operace Využití stroje 
(Mth,ha/rok) 

    

 
Pro potřeby tohoto projektu se neuvádí využití strojů formou služeb. 

5.2.6. Analýza trhu 

5.2.6.1 Zákazníci 
 
Pro zabezpečení odbytu zemědělské produkce jsou uzavřeny rámcové kontrakty se 

zpracovatelským průmyslem, především: 

• Mléko Kunín, odbytové družstvo 

• Agropork – družstvo  

• Cukrovar Vrbátky a.s. 

• AGROIMPULS odbytové družstvo 

 
Zemědělský podnik zaujímá na trhu v  regionu velmi významné místo jako producent 

mléka a obilovin pro zpracovatelský průmysl. 
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Hlavním odběratelem je Mléko Kunín, odbytové družstvo, které je v současné době 

stabilizujícím prvkem výroby mléka a především pak ekonomiky podniku. Společnost 

ŽVO  Kroměříž, odbytové družstvo je hlavním odběratelem jatečního skotu. Současně 

další část výroby produkce cukrovky vykupuje podnik Cukrovar Vrbátky a.s.. 

AGROIMPULS odbytové družstvo řeší odbyt produkce obilovin.  

 

Ceny komodit jsou v zásadě stanovené poptávkovou cenou, která vzniká dohodou 

s odběratelem. Lze předpokládat její stabilizaci, případně navýšení s ohledem na 

předpokládané dotační prostředky. 

 

Platební podmínky odpovídají standardní situaci v agrárním sektoru České republiky. 

Odběr hlavních komodit je smluvně zajištěn. 

Tabulka č. 8: Odběratelé (údaje v %) 

IČ Odběratelé Komodita Podíl % 

45192294 Mléko Kunín, odbytové družstvo Mléko 58 

26965518 AGOIMPULS odbyt. družstvo Pšenice, kukuřice 19 

46900187 Cukrovar Vrbátky, a.s. Cukrovka 7 

26964368 ŽVO odbytové družstvo Jatečný skot 5 

Pramen: Interní zdroje podniku 

 

5.2.6.2 Konkurence a její omezení 
 

• ZP Moravan a.s. Kostelec obhospodařuje 872 ha, zabývá se produkcí obilí,  

výrobou mléka, hovězího a vepřového masa 

• AGRO Ječmínek s.r.o, hospodaří na 1 650 ha z.p. a zabývá  se produkcí obilí, 

cukrové řepy a výrobou mléka. 

• Agro Družstvo Postoupky hospodaří na 1350 ha z.p. a vyrábí obilí, cukrovou 

řepu a mléko. 
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Uvedené podniky mají podobnou strukturu výroby jako řešený podnik. Zemědělský 

podnik Zámoraví a.s. však vykazuje vyšší ukazatele produktivity práce a naturální 

výsledky hospodaření než uvedené podniky.  

 

V regionu je formou dlouhodobých nájemních smluv řešen nájem pozemků a 

smlouvami řešícími odbyt prostor podnikání jednoznačně vymezen. Ke změně 

současného stavu by došlo pouze v případě likvidace některého z uvedených podniků. 

Z uvedeného vyplývá, že uvedené podniky nepředstavují pro podnik žádné reálné 

riziko, které by mohlo ohrozit realizaci projektu. 

5.2.6.3 Dodavatelé 
 
Produkce podniku je v zásadě stabilizovaná a odpovídá výrobním podmínkám. 

S ohledem na omezení produkce mléka z důvodu omezené mléčné kvóty a rozšiřování 

osevních ploch nelze předpokládat výraznější změny rozsahu produkce. Zvyšování 

zisku podniku tak lze dosáhnout zejména snížením interních nákladů, k čemuž by měl 

přispět  i tento projekt.  [5] 

 

Tabulka č. 9: Dodavatelé  (údaje v %) 

IČ Dodavatelé Komodita Podíl % 

26309505 AM EURoil GROUP s.r.o. PHM 23 

25840011 AG.DITANA s.r.o. Hnojiva 20 

49449699 MOREAU AGRI spol.s r.o. Stroje, Náhr.díly 13 

26276429 TREWIT s.r.o. Krmiva 12 

Pramen: Interní zdroje podniku 
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6 Popis realizace projektu 
 
 
6.1 Lokalizace projektu 

 
Projekt bude realizován v zemědělském podniku Zámoraví a.s. na farmě chovu skotu 

v obci Břest.  

 

Lokalizace je vymezena následujícími údaji: 

 

Lokalita 

NUTS II:  Střední Morava 

NUTS III: Zlínský kraj 

NUTS IV: Okres Kroměříž 

                 Obec: Břest 

 

Infrastruktura 

Doprava bude řešena využitím dopravních prostředků v rámci dohody            

s dodavatelem, dá se předpokládat, že bude probíhat pomocí automobilové dopravy. 

 

K přepravě a dalšímu užívání budou používány místní komunikace. 

 

V případě potřeby při realizaci investice či opravě technologie bude k odběru elektrické 

energie využita rozvodná soustava 220V a 380V.  

 

Na vlastní realizaci investice se  budou podílet pracovníci dodavatelské firmy a 

proškolení zaměstnanci pořizovatele pověření prací s touto technologií. 

 

Stavební, montážní kapacity 

Modernizace bude prováděna na základě smlouvy s dodavatelskou firmou, která bude 

vybrána na základě výběrového řízení, jenž proběhne v souladu s aktuálními postupy a 

nařízeními ze strany SZIF. 
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Ukládání odpadu  

Odpad, který vzniklý v rámci realizace investice, bude zlikvidován v rámci Zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb. 

 

Klimatické podmínky 

Zemědělské podnik se nachází v  řepařské oblasti okresu Kroměříž. Pozemky se 

rozkládají v nadmořské výšce 200 m n.m., v klimatickém regionu s průměrnou roční 

teplotou  8,6 °C, průměrné roční srážky  599 mm. Je zde spíše rovinatý, až mírně 

zvlněný reliéf terénu. [4] 

 

 

6.2  Popis hlavního záměru projektu 

6.2.1 Výchozí situace a zdůvodnění projektu 

Předmětem projektu je Rekonstrukce areálu chovu skotu na farmě v Břestě. 

Rekonstrukce se týká tří stájí v tomto areálu. 

 

Stáj 1 - K 200 

V současné době má stáj kapacitu 200ks dojnic. Provedením rekonstrukce celé stáje 

dojde k poklesu ustájovacích míst o 15ks. Hrazením budou vytvořeny skupiny 81ks 

dojnic, 75ks vysokobřežích jalovic a 3 moduly porodních kotců pro 29ks (10+10+9). 

Celkový počet ustájovacích míst bude 185ks. 

 

Stáj 2 - K 300  

V současné době má tato stáj pro produkční dojnice kapacitu 326 ustájovacích míst. 

Z kapacitních důvodů dochází  ke zvýšení počtu ustájovacích míst o 57 na 383 

ustájovacích míst. Změna se týká zvýšení kapacity a s tím spojených nezbytných 

stavebních úprav. 
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Stáj 3 - teletník 

Stávající stáj teletníku je ve velmi špatném technickém stavu. Nová kapacita teletníku 

zůstane přibližně stejná a bude činit 224 ustájovacích míst pro telata ve stáří do 6 

měsíců.    

 

Stáj 2 a 3 jsou již zcela nevyhovují z hlediska racionálního chovu skotu, s ohledem na 

ekonomiku chovu, ale především s ohledem na ochranu životního prostředí. 

Rekonstrukce tak vytvoří odpovídající životní podmínky pro chovaná zvířata a zajistí 

optimální pracovní prostředí pro ošetřovatele. Významným aspektem je zajištění 

požadavků a dodržení zásad EU na Welfare zvířat, což je základním předpokladem 

kontinuity výroby mléka v řešeném podniku. Každé zvíře bude mít ustájení, výživu a 

ošetření odpovídající jeho fyziologickým a epizotologickým potřebám v souznění 

s doposud získanými zkušenostmi a vědeckými poznatky, při dodržení minimální 

nákladovosti na ustájovací místo. Projektem nedojde ke zvýšení počtu dojnic v podniku, 

ale mírné navýšení ustájovacích míst o 42.  

6.2.2 Tržní potřeba realizace projektu 

Logickým odůvodněním řešeného projektu je modernizace ustájení dojnic, jalovic a 

telat tak, aby zůstala zachována kontinuita výroby mléka v daném podniku. 

Ekonomické zhodnocení řešeného projektu se uskutečňuje prostřednictvím vyšší úrovně 

chovu mléčného skotu s dosažením vyšší produktivity práce. Zlepšení podmínek chovu 

mléčného skotu je z ekonomického hlediska velmi významné z pohledu zajištění 

kvalitního prostředí, zdravotního stavu a dosažení vyšší užitkovosti a tím zvýšení 

konkurenceschopnosti celého chovu dojnic. Realizace projektu je cestou, jak 

prostřednictvím efektivního chovu dojnic stabilizovat celkovou rentabilitu podniku 

v současném tržním prostředí. 
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6.2.3 Jednotlivé aktivity projektu 

Projekt je možné rozdělit do následujících aktivit: 

� tvorba projektu a příprava projektové dokumentace 

� schválení projektu a výběr vhodného dodavatele 

� zahájení realizace investice 

� stavební práce  

� montáž technologie 

� ukončení realizace investice 

6.2.4 Výsledky projektu 

Realizace projektu v první řadě zvýší pohodu odchovávaných zvířat, což má přímou 

vazbu na zdravotní stav a schopnost vykazovat ekonomické produkční hodnoty. 

Současně lze předpokládat snížení nemocnosti a ztrát z důvodu změny technologie 

ustájení. V neposlední řadě se sníží zatížení obsluhujícího personálu těžkou fyzickou 

prací s vylepšením pracovního prostředí. 

6.2.5 Ekonomický přínos projektu 

Podpora z operačního programu zde představuje efektivní vklad do technologického 

vybavení podniku. Dojde tak k bezprostřednímu řešení hlavního problému podniku, 

kterým je právě nevyhovující způsob ustájení a technologie chovu dojnic. Realizace 

překládaného řešení je ve své podstatě nezbytná z hlediska adaptace podniku na 

zajištění požadavků EU na Welfare zvířat. Pomocí této investice lze předpokládat 

zvýšení efektivnosti celého podniku společně s pozitivním celospolečenským daňovým 

efektem. Realizace tohoto projektu přinese výsledky ve snížení nákladů na jednotku 

produkce a zvýšení produktivity práce. [1, 25s] 
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6.3 Dopady projektu  

 

6.3.1 Dopad realizace projektu na životní prostředí  

Projekt jako takový nebude mít v žádném případě vliv na zhoršení životního prostředí 

v okolí areálu společnosti – jde zejména o dodržování všech potřebných požadavků na 

ochranu životního prostředí. Projekt se zabývá modernizací a rekonstrukcí stávajících 

technologických zařízení a vnitřní přestavbou, která v žádném případě neznamená ztrátu 

přirozených porostů v areálu ani v jeho těsné blízkosti. Vnitřní vybavení prostředí stájí a 

jejích bezprostředního okolí se naopak životní prostředí silně vylepší, jak pro zvířata, 

tak i pro ošetřovatele 

 

Projekt není situovaný v oblasti CHKO, národním parku, na území vymezeném 

NATURA 2000, ale je situovaný oblasti zranitelné nitrátovou směrnicí. Projekt 

nevyžaduje posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.  

6.3.2 Sociální dopad realizace projektu  

6.3.2.1. Pracovní místa 

Podnik se nachází v oblasti s relativně vysokou nezaměstnaností. Nezaměstnanost ale 

není všude konstantní, je nižší směrem k venkovskému prostoru, dále od měst, se 

zvyšuje. V této problematice se bohužel v současnosti nedá předpokládat výrazné 

zlepšení, tedy pokles nezaměstnanosti. 

 

Samotný projekt není zaměřen na tvorbu nových  pracovních míst, ač ji nevylučuje, ale 

na zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti podniku, která zajistí v budoucnosti 

stabilní pracovní příležitosti pro současné zaměstnance, v případě rozšíření podniku i 

pro další zaměstnance. 

 

Při snížení konkurenceschopnosti podniku by podnik byl nucen  zaměstnance 

propouštět nebo hůře platit, což by mělo negativní vliv na tyto venkovské oblasti  a 
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především na zaměstnance samotné, neboť nalézt práci v tomto oboru a při tak vysoké 

nezaměstnanosti v regionu je velmi obtížné. 

 

6.3.2.2 Rovné příležitosti 

Během  realizace projektu, ani po ní, nebude upřednostňováno jedno pohlaví před 

druhým. Obsluhu a běžnou údržbu může vykonávat každý, k tomu kvalifikovaný 

pracovník bez ohledu na pohlaví. Projekt tedy nemá vliv na rovné příležitosti.  

6.3.3 Informační společnost 

Projekt je z hlediska vlivu na informační společnost neutrální. Projekt nepřináší výrazně 

nové informační technologie do podniku, pouze modernější a technologicky vyspělejší 

vybavení. 

 

6.4 Strategie po ukončení projektu 

 
Tímto projektem by mělo dojít ke komplexnímu řešení modernizace chovu skotu na 

farmě Břest. Realizace projektu výrazně zvýší konkurenceschopnost podniku a umožní 

zefektivní produkci mléka. Po ukončení projektu budou řešené technologie plně 

využívány ke svému účelu a bude zajištěna jejich další modernizace a údržba v souladu 

s udržením odpovídajících technologických parametrů. Tato modernizace a údržba bude 

financovaná převážně z vlastních zdrojů podniku. 

 

Vzhledem k zodpovědnému přístupu všech zúčastněných při zpracování projektu je 

velká pravděpodobnost, že se předložený projekt plně osvědčí a bude ho možné 

aplikovat i v jiných chovech dojnic. 

 

6.5 Propagace a publicita projektu 

 
Nejpozději po ukončení realizace projektu, tj. před podáním žádosti o proplacení, 

instaluje společnost na místo rekonstruovaného objektu velkoplošný reklamní panel 

odpovídající specifikaci v příloze „informační a propagační opatření“. Na tomto 
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velkoplošném reklamním panelu bude uvedena skutečnost, že podnik obdržel 

prostředky z fondu EU na tento konkrétní účel. [1, 80s] 

6.6 Časový harmonogram investice 

 

Projekt rekonstrukce je naplánován do jedné etapy. Etapa zahrnuje přípravné,  stavební, 

vnitřní, dokončovací a montážní práce. 

 

6.6.1 Časový plán uskutečňování projektu 

Tabulka č. 10: Časový plán uskutečňování projektu  

Popis fáze realizace projektu Časový plán 

Vypracování projektu 01/2009 

Výběr dodavatelů 06/2009 

Smlouva s agenturou SZIF 06/2009 

Zahájení realizace investice 01.07.2009 

Realizace investice 01.07.2009.-10.4.2010 

Ukončení realizace investice 10.5.2010 

Předložení žádosti o proplacení 10.11.2010 

Pramen: Interní zdroje podniku 

 
6.6.2 Fáze projektu 

Tabulka č. 11: Fáze projektu 

  

2009 2010 
Fáze projektu/Rok/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 11 

Vypracování projektu X                                   

Smlouva s agenturou SZIF           X                         

Výběr dodavatelů             X                       

Zahájení realizace investice               X                     

Realizace investice                 X X X X X X X X     

Ukončení realizace investice                                 X   

Žádost o proplacení                                   X 

Pramen: Interní zdroje podniku 
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7 Technické řešení projektu 
 

  

Předmětem tohoto projektu je Modernizace stájí chovu skotu na farmě v Břestě. 

Rekonstrukce se týká tří stájí v tomto areálu. 

 

Stáj 1 - K 200 

V současné době má stáj kapacitu 200ks dojnic, provedením rekonstrukce celé stáje 

dojde k poklesu ustájovacích míst o 15ks. Hrazením budou vytvořeny skupiny 81ks 

dojnic, 75ks vysokobřežích jalovic a 3 moduly porodních kotců pro 29ks (10+10+9). 

Celkový počet ustájovacích míst bude 185ks. Technologie kotcového ustájení dojnic 

bude nahrazena volným boxovým ustájením. Na krmný stůl, jdoucí podélnou osou stáje 

navazují chodby z obou stran. Stáj doplňují tři řady lehacích boxů s hnojnými 

chodbami. Kolem východní obvodové zdi je přeháněcí koridor pro přístup do 

venkovních výběhů a do dojírny tak, aby nebyl blokován pohyb ostatních skupin dojnic. 

Boxy u západní zdi jsou spojeny s venkovními výběhy dvoukřídlými vraty. Hnojné 

chodby jsou uprostřed spojeny s krmištěm příčnými chodbami. Krmiště, krmný stůl a 

hnojné chodby jsou podélně průjezdné. Všechny chodby končí na hraně stáje a navazují 

na stávající hnojnou koncovku. 

 

Stáj 2 - K 300  

V současné době má tato stáj pro produkční dojnice kapacitu 326 ustajovacích míst. 

Z kapacitních důvodů dochází  ke zvýšení počtu ustajovacích míst o 57 na 383 

ustajovacích míst. Stavební úpravy zahrnují úpravu části stávající podlahy, vybourání 

podélné obvodové zdi (na východní straně) a zazdění některých stávajících vrat ve 

štítových zdech. Ve stáji bude doplněno volné boxové ustájení. Hnojné chodby jsou 

uprostřed spojeny s krmišti příčnými chodbami. Krmiště, hnojné a přeháněcí chodby 

jsou podélně průjezdné. Všechny chodby končí na hraně stáje a navazují na stávající 

hnojnou koncovku. 
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Stáj 3 - teletník 

Stávající stáj teletníku je ve velmi špatném technickém stavu. Nová kapacita teletníku 

zůstane přibližně stejná a bude činit 224 ustajovacích míst pro telata ve stáří do 6 

měsíců. U stáje teletníku dojde k největšímu stavebnímu zásahu. Stávající budova je 

částečně dřevěné a částečně zděné konstrukce. Dojde ke kompletní demolici stávajícího 

objektu . Na původních rozměrech bude postavena stáj nová. Navržený objekt je 

ocelová samonosná hala s nosným rámem, tvarem navazující na stávající objekty areálu. 

Bude zde 78 individuálních boxů, které budou krmeny mlékem. 36 skupinových ustájen 

s mléčnou výživou. 110 míst skupinového ustájení na rostlinné výživě. 
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8 Ekonomické informace 
 
8.1 Rozpočet projektu 

 
• celkový rozpočet  činí 9 500 tis.Kč bez DPH tj. 11 305 tis.Kč včetně DPH 

8.1.1 Tabulka rozpočetu projektu 

Tabulka č. 12: Rozpočet projektu  (údaje v tis.Kč) 

Náklady a výdaje Celkem Stáj 1 Stáj 2 Stáj 3 
podlahy včetně lože a plochy 
krmiště 

1 130 640 190 300 

stájová kanalizace 110 - - 110 

izolace tepelné, vlhkostní 200 - - 200 

vrata 410 300 - 110 

dveře 120 70 - 50 

rozvod vody ve stáji 230 70 50 110 

elektroinstalace a uzemnění ve 
stáji 

670 270 200 200 

osvětlení ve stáji 430 150 170 110 

rekonstrukce pevných výběhů 
v návaznosti na stáj 

460 360 100 - 

bourání 770 370 400  

konstrukce haly 1 630 570 160 900 

konstrukce střechy 250 - - 250 

technologie ustájení 1 710 1100 310 300 

technologie napájení 360 160 90 110 

technologie krmení 50 - - 50 

technologie větrání 470 370 - 100 

projekt 40 - - - 

střešní krytina 200 70 30 100 

technická dokumentace 60 - - - 

demolice 200 - - 200 

Celkem 9 046 4 500 1 700 3 200 

Pramen: Interní zdroje podniku 
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8.1.2 Finanční krytí projektu 

 Tabulka  č.13: Struktura financování projektu a předpokládané zdroje financování (Kč, 
%) 

Struktura financování projektu K č 

Celkové výdaje projektu 11 305 000 

Nepřijatelné výdaje projektu 2 259 000 

Přijatelné výdaje projektu 9 046 000 

Přijatelné výdaje financované žadatelem 5 608 520 

Výdaje pro spolufinancování 3 437 480 

z toho:  Příspěvek Evropské unie 2 406 236 

             Příspěvek ze státního rozpočtu 1 031 244 

Požadovaná míra podpory v procentech 38 % 

z toho:  Příspěvek společenství (EU) 26,6 % 

            Příspěvek z národních zdrojů 11,4 % 

Pramen: Interní zdroje podniku 

 

8.1.3 Náklady na přípravné studie a průzkumy 

Tabulka č. 14: Náklady na přípravné studie a průzkumy  (údaje v tis.Kč bez DPH) 

Náklady a výdaje Zpracovatel Termín Náklady 

Technická dokumentace Ing.Jan Topič, K200, K300 07/2008 50 

Technická dokumentace Ing.Jiří Havelka,  Teletník 07/2008 50 

Náklady celkem   100 

Pramen: Interní zdroje podniku 

 
8.2 Odhad celkových investičních nákladů 

8.2.1 Odhad nákladů na nákup technologie 

Projekt svým charakterem nepředpokládá nákup know –how, licencí a jiných poplatků. 
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8.2.2 Odhad investičních nákladů na stroje, zařízení a technologie 

 

Tabulka č. 15: Odhad investičních nákladů na stroje, zařízení a technologie                   
(údaje v tis. Kč) 

Náklady a výdaje Celkem Stáj 1 Stáj 2 Stáj 3 

technologie ustájení 1 710 1100 310 300 

technologie napájení 360 160 90 110 

technologie krmení 50 - - 50 

technologie větrání 470 370 - 100 

Celkem 2 590 1 630 400 560 

Pramen: Interní zdroje podniku 

 

 

8.2.3 Odhad investičních nákladů na stavební a montážní práce 

Tabulka č. 16: Odhad investičních nákladů na stavební a montážní práce                      
(údaje v tis. Kč) 

Náklady a výdaje Celkem Stáj 1 Stáj 2 Stáj 3 
podlahy včetně lože a plochy 
krmiště 

1 130 640 190 300 

stájová kanalizace 110 - - 110 

izolace tepelné, vlhkostní 200 - - 200 

vrata 410 300 - 110 

dveře 120 70 - 50 

rozvod vody ve stáji 230 70 50 110 

elektroinstalace a uzemnění ve 
stáji 

670 270 200 200 

osvětlení ve stáji 430 150 170 110 

rekonstrukce pevných výběhů 
v návaznosti na stáj 

460 360 100 - 

bourání 770 370 400 - 

konstrukce haly 1 630 570 160 900 

konstrukce střechy 250 - - 250 
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střešní krytina 200 70 30 100 

demolice 200 - - 200 

Celkem 6 610 2 870  1 300 2 640 

Pramen: Interní zdroje podniku 

8.2.4 Odhad režijních nákladů 

Tabulka č. 17:  Odhad režijních nákladů  (údaje v %)                                                                                                     

Režijní náklady celkem Výrob. režie Správní režie 

   
 

Předmětem projektu nejsou žádné  náklady správní, výrobní a odbytové režie. 

 

8.3 Přijatelné a nepřijatelné výdaje  

8.3.1 Přijatelné výdaje pro Operační program Zemědělství 

Tabulka č. 18: Přijatelné výdaje (údaje v tis. Kč)              

Kód Náklady a výdaje 
Celkem 

bez 
DPH 

Celkem 
včetně 
DPH 

Stáj 1 Stáj 2 Stáj 3 

0001 podlahy objektu 1 090 1297,1 620 170 300 

0003 stájová kanalizace 100 119 - - 100 

0004 izolace tepelné, vlhkostní 200 238 - - 200 

0005 konstrukce haly 1 576 1875,44 570 144 862 

0006 výplně otvorů 520 618,8 370 - 150 

0007 rozvod vody ve stáji 220 261,8 70 50 100 

0008 
elektroinstalace a uzemnění 
ve stáji 

1 060 1261,4 400 360 300 

0009 
konstrukce střechy včetně 
stropů 

250 297,5 - - 250 

0010 střešní krytina 200 238 70 30 100 

0011 
Rekonstrukce pevných 
výběhů v návaznosti na stáj 

410 487,9 320 90 - 

0016 technologie ustájení 1 710 2 034,9 1 100 310 300 
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0017 technologie napájení 340 404,6 160 80 100 

0018 technologie krmení 50 59,5 - - 50 

0019 technologie větrání 470 559,3 370 - 100 

0051 bourání 750 892,5 360 390 - 

0053 technologie dokumentace 100 119  -  -  - 

 Celkem 9 046 10 765,74 4 410 1 624 2 912 

Pramen: Interní zdroje podniku 

 

8.3.2 Nepřijatelné výdaje pro Operační program Zemědělství 

  Tabulka č. 19: Nepřijatelné výdaje (údaje v tis. Kč bez DPH) 

Výdaje Celkem  

přijatelné výdaje nadlimitní – Stáj 1 90 

přijatelné výdaje nadlimitní – Stáj 2 76 

přijatelné výdaje nadlimitní – Stáj 3 88 

demolice – Stáj 3 200 

DPH projektu  1 805 

Nepřijatelné výdaje celkem 2 259 

Pramen: Interní zdroje podniku 

  

8.3.3 Tabulka výpočtů 

Tabulka č. 20: Tabulka výpočtů nákladů na jednotku  

Název Počet 
jednotek  

Přijatelné 
výdaje 
celkem 

Přijatelné 
výdaje na 
jednotku  

Maximální 
přijatelné 
výdaje na 
jednotku 

Stáj 1 

Stáje pro krávy, 
stelivové ustájení, 
kapacita stáje nad 150ks 

110 3 135 000 28 500 28 500 

Stáje pro jalovice, 
stelivové ustájení stáří 
nad 15 měsíců 

75 1 275 000 17 000 17 000 
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Stáj 2 

Stáje pro krávy, 
stelivové ustájení, 
kapacita stáje nad 150ks 

57 1 624 000 28 491 28 500 

Stáj 3 

Stáje pro jalovice a 
býky, stelivové ustájení, 
stáří do 15 měsíců 

224 2 912 000 13 000 13 000 

Projekt - 40 000 - 40 000 

Technická dokumentace - 60 000 - 60 000 

Celkem 466 9 046 000 - - 

Pramen: Interní zdroje podniku 

 

Z tabulky č. 20 vyplývá, že přijatelné výdaje na rekonstrukci stájí jsou na úrovni 

maximálních přijatelných výdajů. Podpora z OP RVMZ bude vypočítána tedy z 

hodnoty maximálních výdajů. [3, 65s] 
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9 Ekonomické a finanční vyhodnocení investice 
 
 

9.1 Finanční plán 

9.1.1 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna 

Tabulka č. 21: Vývoj rozvahy podniku v závislosti na realizaci projektu (tis. Kč) 

Výchozí 
stav 

2009 2010 2011 2012 2013 Řádek 
rozvah

y 
položka 

období 
0 

období 
1 

období 
2 

období 
3 

období 
4 

období 
5 

1 AKTIVA CELKEM  68 958 67 966 75 248 76 139 77 557 78 964 
2 Stálá aktiva  37 066 36 712 42 185 41 987 42 480 42 072 
3 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 
4 Dlouhodobý hmotný majetek 35 437 35 083 40 556 40 358 40 851 40 443 
5 z toho: Budovy, haly a stavby 20 883 20 674 25 881 25 622 26 135 25 873 

6 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 

10 257 10 154 10 358 10 461 10 356 10 253 

7 Základní stádo a tažná zvířata 4 297 4 254 4 318 4 275 4 360 4 317 
8 Dlouhodobý finanční majetek 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 
9 Oběžná aktiva  27 507 29 887 36 914 41 028 45 467 49 532 
10 Zásoby 14 982 14 832 15 055 14 904 15 202 15 050 
11 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 
12 Krátkodobé pohledávky 10 717 10 610 10 769 10 661 10 875 10 766 
13 Finanční majetek 1 808 4 445 11 090 15 462 19 391 23 716 
14 PASIVA CELKEM  68 958 67 966 75 248 76 139 77 557 78 964 
15 Vlastní kapitál  39 687 42 407 45 263 48 813 52 101 55 257 
16 Základní kapitál 30 809 30 809 30 809 30 809 30 809 30 809 
17 Kapitálové fondy -100 -100 -100 -100 -100 -100 
18 Fondy ze zisku 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
19 Hosp. výsled. minulých let 2 300 4 889 7 543 10 299 13 451 16 672 

20 
Hosp. výsl. běžného účetního 
období 

5 178 5 309 5 511 6 305 6 441 6 376 

21 Cizí zdroje  29 265 25 559 29 984 27 326 25 456 23 707 
22 Rezervy 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
23 Dlouhodobé závazky 1 938 1 899 1 861 1 824 1 788 1 752 
24 Krátkodobé závazky 9 463 9 368 9 490 9 395 9 583 9 487 
25 Bankovní úvěry a výpomoci 11 864 8 291 12 633 10 106 8 085 6 468 
26 z toho: Bank. úvěry dlouh. 10 364 8 291 12 633 10 106 8 085 6 468 
27 Běžné bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0 
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9.1.2 Výkaz zisků a ztrát s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna 

Tabulka č. 22: Vývoj výkazu zisků a ztrát podniku v závislosti na realizaci projektu (tis. 
Kč) 

Výchoz
í stav 

2009 2010 2011 2012 2013 Řádek 
výkazu    
Z a Z 

položka 
období 

0 
období 

1 
období 

2 
období 

3 
období 

4 
období 

5 
28 Tržby za prodej zboží 196 194 196 194 196 194 
29 Náklady vynaložené na prod. zboží 124 123 124 123 124 123 
30 Obchodní marže  72 71 72 71 72 71 
31 Výkony 52 906 52 132 52 914 53 334 54 401 53 857 
32 Tržby za prodej vlast. výr. a služ. 47 235 46 763 47 464 47 939 48 898 48 409 
33 Změna stavu vnitro. zás. vl. výroby 2 724 2 452 2 488 2 463 2 513 2 488 
34 Aktivace 2 947 2 918 2 961 2 932 2 990 2 960 
35 Výkonová spotřeba 33 268 32 935 33 429 33 095 33 757 33 419 
36 Spotřeba materiálu a energie 21 990 21 770 22 097 21 876 22 313 22 090 
37 Služby 11 278 11 165 11 333 11 219 11 444 11 329 
38 Přidaná hodnota 19 710 19 268 19 556 20 310 20 716 20 508 
39 Osobní náklady 12 270 12 147 12 330 11 960 12 199 12 077 
40 Daně a poplatky 1 257 1 270 1 289 1 276 1 301 1 288 
41 Odpisy DNM a DHM 4 767 4 719 4 955 4 906 5 004 4 954 
42 Tržby z prodeje DM a materiálu 941 932 946 936 955 945 
43 Zůst. cena prodaného DM a mat. 1 092 1 081 973 1 041 1 062 1 051 

44 
Změna rezerv, oprav.položek a 
časového rozlišení 

-3 550 250 254 251 256 254 

45 Ostatní provozní výnosy 6 950 7 159 7 266 7 193 7 337 7 264 
46 Ostatní provozní náklady 176 174 177 175 179 177 
47 Provozní hospodářský výsledek 4 489 7 716 7 791 8 831 9 007 8 917 
48 Výnosové  úroky 220 13 13 14 15 14 
49 Nákladové úroky 427 423 419 414 410 406 
50 Ostatní finanční výnosy 105 0 0 0 0 0 
51 Ostatní finanční náklady 135 134 136 134 137 136 
52 HV z finančních operací  -237 -543 -541 -535 -532 -528 
53 HV za běžnou činnost  4 344 5 309 5 511 6 305 6 441 6 376 
54 Mimořádné výnosy 843 0 0 0 0 0 
55 Mimořádné náklady 9 0 0 0 0 0 
56 Mimořádný hospodářský výsledek  834 0 0 0 0 0 

57 
Hospodářský výsledek za účetní 
období  

5 178 5 309 5 511 6 305 6 441 6 376 
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9.1.3 Plánovaný cash flow podniku s výhledem na pět let do budoucna 

Tabulka č. 23: Plánovaný cash flow podniku v závislosti na realizaci projektu    (tis. Kč) 
2009 2010 2011 2012 2013 

období 
1 

období 
2 

období 
3 

období 
4 

období 
5 

Návaznost 
na řádky 
rozvahy, 

výsledovky 

  
položka 

  

 
řádek 
CF (0,1 

rok) 
(1,2 
rok) 

(2,3 
rok) 

(3,4 
rok) 

(4,5 
rok) 

 
Počáteční stav peněžních 
prostředků                         

CF 1 1 808 4 445 11 090 15 462 19 391 

57 
Hospodářský výsledek za 
účetní období 

CF 2 5 309 5 511 6 305 6 441 6 376 

41 
Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku 

CF 3 4 719 4 955 4 906 5 004 4 954 

minus ř.44 
Změna rezerv, časového 
rozlišení a opravných 
položek 

CF 4 250 254 251 256 254 

změna 11, 12 Změna stavu pohledávek CF 5 107 -159 108 -213 109 

změna 24 
Změna stavu krátkodobých 
závazků 

CF 6 -95 122 -95 188 -96 

změna 10 Změna stavu zásob CF 7 150 -222 151 -298 152 

SUMA CF Peněžní tok z provozní 
činnosti, suma CF2 až CF7 CF 8 10 441 10 460 11 626 11 377 11 749 

podrob. 
evidence 

Nákup nového dlouhod. 
nehm. a hmotného majetku 

CF 9 -6850 -9300 -6060 -6500 -6800 

43 
Zůstatková cena prodaného 
dl. nehm a hm. maj. 

CF 10 1 092 1 081 973 1 041 1 062 

podrob. 
evidence 

Nákup dlouhodobého 
finančního majetku 

CF 11 0 0 0 0 0 

podrob. 
evidence 

Hodnota prodaného fin. 
majetku v ceně pořízení 

CF 12 0 0 0 0 0 

SUMA CF Peněžní tok z investiční 
činnosti, suma CF9 až CF12 CF 13 -5 758 -8 219 -5 087 -5 459 -5 738 

změna 26 
Změna stavu dlouhodobých 
úvěrů 

CF 14 -2 073 4 342 -2 527 -2 021 -1 617 

změna 27 
Změna stavu běžných 
bankovních úvěrů 

CF 15 0 0 0 0 0 

změna 23 
Změna stavu dlouhodobých 
závazků 

CF 16 -39 -38 -37 -36 -36 

změna 15 
Změna stavu vlastního 
kapitálu 

CF 17 2 720 2 856 3 550 3 288 3 156 

podrob. 
evidence 

Výplata dividend a podílu na 
zisku 

CF 18 -2 654 -2 755 -3 153 -3 220 -3 188 
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SUMA CF Peněžní tok z finanční činnosti, 
suma CF14 až CF18 CF 19 -2 046 4 405 -2 166 -1 990 -1 685 

CF8+CF13+C
F19 

CELKOVÝ PEN. TOK za 
období 

CF 20 2 637 6 646 4 372 3 928 4 325 

CF 1 + CF 20 
Konečný zůstatek peněžních 
prostředků                          

CF 21 4 445 11 090 15 462 19 391 23 716 
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9.1.4 Plánovaný cash flow investice s výhledem na deset let do budoucna 

Tabulka č. 24: Plánovaný cash flow projektu (Kč) 
Číslo 
ř. 

  Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 
Období 

10 
 Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Investice (náklady investiční, 
bez DPH, a dotace 

-9 500 000 3 437 480          

2 Tržby provozní (cena služby)  9 170 000 9 445 100 9 728 453 10 020 307 10 320 916 10 630 543 10 949 460 11 277 943 11 616 282 11 964 770 

3 Ostatní výnosy provozní  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
VÝNOSY CELKEM 
provozní 

 9 170 000 9 445 100 9 728 453 10 020 307 10 320 916 10 630 543 10 949 460 11 277 943 11 616 282 11 964 770 

5 Spotřeba materiálu  3 608 080 3 716 322 3 827 812 3 942 646 4 060 926 4 182 754 4 308 236 4 437 483 4 570 608 4 707 726 

6 Spotřeba energie   880 600 907 018 934 229 962 255 991 123 1 020 857 1 051 482 1 083 027 1 115 518 1 148 983 

7 Náklady na opravy a údržbu  380 800 392 224 403 991 416 110 428 594 441 452 454 695 468 336 482 386 496 858 

8 Náklady na služby  759 696 782 487 805 961 830 140 855 045 880 696 907 117 934 330 962 360 991 231 

9 Pojištění, popř.silniční daň  152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 

10 Náklady na garážování  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Osobní náklady 
(mzdy+soc.zab.) 

 1 986 824 2 026 560 2 067 092 2 108 434 2 150 602 2 193 614 2 237 487 2 282 236 2 327 881 2 374 439 

12 
Odpisy -z tab. odpisů, 
položka“O“ 

 84 875 206 126 206 126 206 126 206 126 206 126 206 126 206 126 206 126 206 126 

13 Ostatní náklady provozní  140 000 144 200 148 526 152 982 157 571 162 298 167 167 172 182 177 348 182 668 

14 
Fin.náklad -z tab. 
fin.nákl.,pol.“FN“ 

 425 598 273 607 109 087 0 0 0 0 0 0 0 

15 
NÁKLADY CELKEM 
provozní 

 8 418 473 8 600 544 8 654 823 8 770 694 9 001 986 9 239 796 9 484 310 9 735 721 9 994 226 10 260 030 

16 HV provozní, hrubý tj.   751 527 844 556 1 073 630 1 249 613 1 318 929 1 390 747 1 465 150 1 542 223 1 622 055 1 704 740 
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17 Daňová sazba**  24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 

18 Daň z příjmu (absolutní výše )  180 366 202 693 257 671 299 907 316 543 333 779 351 636 370 133 389 293 409 138 

19 HV čistý (po odpočtu daně)  571 161 641 863 815 959 949 706 1 002 386 1 056 968 1 113 514 1 172 089 1 232 762 1 295 602 

20 PROVOZNÍ CASH FLOW 1  656 036 847 988 1 022 085 1 155 832 1 208 512 1 263 094 1 319 639 1 378 215 1 438 888 1 501 728 

21 
Odhad hodnoty ostatních 
nefinančních efektů 

 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 

22 PROVOZNÍ CASH FLOW 2  665 036 856 988 1 031 085 1 164 832 1 217 512 1 272 094 1 328 639 1 387 215 1 447 888 1 510 728 

 

Projekt má charakter zejména úspory nákladů a zvýšení kvality. 

 

9.1.4.1 Souhrnná tabulka výpočtu FRR a NPV  

 
Doba návratnosti investice se pohybuje okolo 7,32 let. Vedle uvedených přímých finančních efektů lze uvažovat o obecném zvýšení výnosů 

podniků vlivem modernější technologie - zvýšení pohody zvířat a vyšší pracovní komfort. Tyto  vlivy jsou do jisté míry diskutabilní a tak jejich 

absenci v analyzovaných tocích lze chápat jako snahu o pesimistický pohled na výsledky projektu.  

 

2 

Tabulka č. 25: Celkové investiční náklady projektu a diskontní míra  

Investice (náklady investiční, Kč.bez DPH) 9 500 000 

Diskontní míra podniku (%) 3,4 

Tabulka č. 26: Provozní Cash flow projektu  
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 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 Období 10 
Položka Kč 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hodnota dotace 
(nediskontováno) 
přepsáno z výchozí 
tabulky   

3 437 480   0               

PROVOZNÍ CASH 
FLOW 1 
(nediskontováno) 
přepsáno z výchozí 
tabulky   

656 036   847 988   1 022 085   1 155 832   1 208 512   1 263 094   1 319 639   1 378 215   1 438 888   1 501 728   

PROVOZNÍ CASH 
FLOW 1 plus dotace 
(nediskontováno, 
sečteno) 

0    4 093 516   847 988   1 022 085   1 155 832   1 208 512   1 263 094   1 319 639   1 378 215   1 438 888   1 501 728   

 

Tabulka č. 27: Diskontovaný Cash flow projektu  

 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 Období 10 
Položka  Kč 2009 20010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DISKONTNÍ 
FAKTOR 

1,0000 0,9671 0,9353 0,9046 0,8748 0,8461 0,8182 0,7913 0,7653 0,7401 0,7158 

PROVOZNÍ CASH 
FLOW 1 plus 
dotace 
(diskontováno) 

0   3 958 913   793 138   924 539   1 011 143   1 022 465   1 033 504   1 044 267   1 054 758   1 064 982   1 074 944   

Tabulka č. 28  Ukazatele ekonomické efektivnosti investic  
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Průměrné cash flow provozní (plus 
dotace) – nediskontované (Kč) 

1 298 265 

 VZOREC Vypočtená hodnota 

DN      doba návratnosti (rok) 7,32 

Celkové Cash flow provozní (plus 
dotace) – diskontované, tj. součet 
efektů investice (Kč) 

12 982 651 

 VZOREC Vypočtená hodnota 

NPV    čistá současná hodnota (Kč) 3 482 651 

FRR finanční míra výnosnosti (%) 11,31% 

 

9.1.4.2 Souhrnná tabulka výpočtů ERR  

Tabulka č. 29: Ukazatele ekonomické efektivnosti investic v Kč 

 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 Období 10 
Položka. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Investice (náklady 
investiční, bez DPH, a 
dotace (obě položky 
nutno časově odlišit)- 
NEDISKONTOVÁNO 

-9 500 000 3 437 480 0         

PROVOZNÍ CASH 
FLOW 1 = HV čistý + 
odpisy, 

 656 036 847 988 1 022 085 1 155 832 1 208 512 1 263 094 1 319 639 1 378 215 1 438 888 1 501 728 
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NEDISKONTOVÁNO 

PROVOZNÍ CASH 
FLOW 2 = PROVOZNÍ 
CASH FLOW 1 + 
ostatní nefinanční efekty, 
NEDISKONTOVÁNO 

 665 036 856 988 1 031 085 1 164 832 1 217 512 1 272 094 1 328 639 1 387 215 1 447 888 1 510 728 

CELKOVÉ CASH FLOW 
INVESTICE pro výpočet 
FRR = PROVOZNÍ CASH 
FLOW 1 + Investice + Dotace 
(nediskontováno) 

-9 500 000 4 093 516 847 988 1 022 085 1 155 832 1 208 512 1 263 094 1 319 639 1 378 215 1 438 888 1 501 728 

CELKOVÉ CASH 
FLOW INVESTICE pro 
výpočet ERR = 
PROVOZNÍ CASH 
FLOW 2 + Investice + 
Dotace (nediskontováno) 

-9 500 000 4 102 516 856 988 1 031 085 1 164 832 1 217 512 1 272 094 1 328 639 1 387 215 1 447 888 1 510 728 

 

 

 

Tabulka č. 30: Vyhodnocení projektu podle ekonomické míry výnosnosti  

VZOREC Vypočtená hodnota 

ERR ekonomická míra výnosnosti 11,46 % 
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Finanční toky se téměř rovnají ekonomickým. Investice s sebou přináší však i pozitivní efekty, zvýšení pohody zvířat a vyšší pracovní komfort. 

Tyto efekty lze jen velmi složitě ekonomicky kvantifikovat a proto jejich vliv byl brán při výpočtu ekonomického vnitřního výnosového procenta 

pouze rámcově. [3, 70s] 

Tabulka č. 31: Vývoj účetních odpisů investice a její zůstatkové ceny v Kč 

Odpis      
1. rok 

Odpis       
2. rok 

Odpis       
3. rok 

Odpis       
4. rok 

Odpis       
5. rok 

Odpis       
6. rok 

Odpis      
7. rok 

Odpis      
8. rok 

Odpis      
9. rok 

Odpis     
10. rok 

 

1,4 % ceny 3,4 % ceny 3,4 % ceny 3,4 % ceny 3,4 % ceny 3,4 % ceny 3,4 % ceny 3,4 % ceny 3,4 % ceny 3,4 % ceny 

ODPISY - položka "O" 84 875   206 126   206 126   206 126   206 126   206 126   206 126   206 126   206 126   206 126   
Zůstatková cena 5 977 645   5 771 519   5 565 393   5 359 268   5 153 142   4 947 016   4 740 891   4 534 765   4 328 639   4 122 514   

Pramen: Interní zdroje podniku 
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Tabulka č. 32: Financování projektu  

Položka 
Výše financování          

(v.Kč) 

Celková výše finančního nákladu* 
(bez členění na jednotlivá období, 

v tis. Kč) 
INVESTIČNÍ náklad 
CELKEM 

9 500 000   
  

Z toho : Vlastní zdroje 3 500 000   *FNv (celkem) :   
      Cizí zdroje - úvěr 6 000 000   *FNu (celkem) : 808 291 
      Cizí zdroje - ostatní   *FNv (celkem) :  

Pramen: Interní zdroje podniku 

 
 
 

Tabulka č. 33: Splátkový kalendář financování projektu cizím kapitálem (Kč) 

Období Počáteční stav jistiny Úrok Úmor Splátka Kon.stav.jist. 
1 6 000 000 120 000 447 358 567 358 5 552 642 
2 5 552 642 111 053 456 305 567 358 5 096 338 
3 5 096 338 101 927 465 431 567 358 4 630 907 
4 4 630 907 92 618 474 739 567 358 4 156 167 
5 4 156 167 83 123 484 234 567 358 3 671 933 
6 3 671 933 73 439 493 919 567 358 3 178 014 
7 3 178 014 63 560 503 797 567 358 2 674 217 
8 2 674 217 53 484 513 873 567 358 2 160 344 
9 2 160 344 43 207 524 151 567 358 1 636 193 
10 1 636 193 32 724 534 634 567 358 1 101 559 
11 1 101 559 22 031 545 326 567 358 556 233 
12 556 233 11 125 556 233 567 358 0 

 
součet úroků za 1-4 období (1 
rok) 

425 598    

 
součet úroků za 5-8 období (2 
rok) 

273 607    

 
součet úroků za 9-12 období 
(3 rok) 

109 087    

Pramen: Interní zdroje podniku 
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10 SWOT analýza (silné a slabé stránky projektu, 
příležitosti a ohrožení) 

 
 
10.1 SWOT analýza podniku 

Tabulka č.34: SWOT analýza  podniku 
Silné stránky Blízkost zpracovatelského průmyslu 
 Vhodná struktura hospodaření 
 Kvalifikovaná  pracovní síla 
 Kvalitní management 
Slabé stránky Nevyhovující technologie 
 Výše dosaženého zisku neumožňuje investice bez úvěrování 
 Závislost na výkupních cenách 
Příležitosti Další zvýšení produktivity práce 
 Zvyšování užitkovosti v chovu dojnic 
 Vyšší úroveň dotací v tomto roce 
Hrozby Negativní ekonomický vývoj v regionu 
 Špatná platební morálka odběratelů 
 Zvýšením výše pohledávek po době splatnosti je ohrožen cash 

flow podniku 
 Narušení toku hotovosti vyplácením prostředků z dotací na 

konci roku 

 
10.2 SWOT analýza projektu 

 

Tabulka č. 35: SWOT analýza  projektu 
Silné stránky Kvalifikovaná pracovní síla 
 Kvalitní management 
 Vysoký stupeň zhodnocení technologie prostřednictvím 

živočišné výroby 
Slabé stránky Zastaralá ostatní technologie 
 Vysoké náklady na údržbu ostatní technologie 
Příležitosti Zvyšování produktivity práce v chovu dojnic 
 Snížení rizika výpadku technologie 
 Snížení provozních nákladů 
 Zajištění přípravy kvalitního plemenného materiálu 
Hrozby Nadále se zhoršující stav technologie 
 Perspektiva nižší ceny mléka 

 
 
 
 
 



64 
 

 
11 Další projekty 
 
11.1 Realizované projekty 

Tabulka č. 36:  Tabulka realizovaných projektů     

Název Rok 

Invest. 
náklady 
(tis. Kč) 

Podpora 
ze st. rozp. 

Generální obnova strojového parku – pořízení dvou 
traktorů JD, krmného vozu, závěsné řezačky a 
rozmetadla  2004 8 000 OP RVMZ 
Obnova strojového parku pořízením rozmetadla a 
shrnovače píce 2005 2 300 OP RVMZ 
Rekonstrukce čističky Kyselovice 2007 2 830 OP RVMZ 

Pramen: Interní zdroje podniku 

                                                                                                            

11.2 Plánované projekty 

 

Podnik bude postupně přistupovat k další obnově strojového parku v souvislosti se strukturou 

výroby. Plánovaná je také rekonstrukce pevného hnojiště. 

  

Tabulka č. 37:  Tabulka připravovaných projektů                                                                                                 

Název Rok Invest. náklady (tis. Kč) Podpora ze st. rozp. 

Rekonstrukce hnojiště 2010  4 000 EAFRD 

Sušička obilí 2010 5 000 EAFRD 

Pramen: Interní zdroje podniku 
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13 Závěr 
 

 

Ve své poslední práci, kterou píši ještě jako student Fakulty podnikatelské, neboli závěrečné 

diplomové práci jsem si vybral téma z oboru zemědělství. Pro ekonomickou školu si myslím, 

že je to netradiční obor. Neřešil jsem klasickou finanční analýzu podniku a její doporučení, 

ale zaměřil jsem se na téma, v dnešní době velmi aktuální, a to získání dotace na investiční 

akci.  

 

Svoji diplomovou práci jsem situoval v podniku kde pracuji již dva roky.  Zámoraví, a.s. je 

ryze zemědělský podnik mající sídlo v Zlínském kraji u bývalého okresního města Kroměříž. 

Podnik je pokračující organizací Zemědělského družstva Žalkovice. Za dobu svého působení 

si podnik v oboru vydobyl velmi dobré jméno, nejen dodržováním všech smluvních vztahů, 

placením faktur také však dosahováním velmi dobrých výsledků jak hospodářských, tak 

pěstitelských i chovatelských. V pěstitelství dosahuje nejen díky úrodným půdám vysokých 

výnosů u všech plodin. V chovu skotu dosahuje výborné výsledky v produkci mléka a na 

výstavách dosahují výborného hodnocení. Pro trvalé dosahování hodnot je potřeba neustále 

modernizovat provozy, investovat do nových technologií. V současné době je možné na 

takové akce získat finanční prostředky z dotací.   

 

Má práce řeší problematiku získání dotace z prostředků Evropské unie a z ministerstva 

zemědělství. Projekt „Modernizace areálu chovu skotu“ na farmě Břest se skládá ze dvou  

rozsáhlých rekonstrukcí stávajících  kravínů a jedné novostavby teletníku. Celý projekt je 

připravovaný na kolo EAFRD, které bude vypsané v průběhu měsíce ledna 2009.  

 

Telata se budou chovat ve výrazně zdravějším prostředí, díky novým technologiím se jim 

dostane mnohem lepší péče. Zlepší se pracovní podmínky pro zaměstnance, kteří budou mít 

díky modernímu provozu méně práce s krmením a tak se budou moci věnovat případným 

problémům s telaty.  Zlepšením zdravotního stavu skotu budou následně plynout i 

ekonomické výhody moderního provozu. Úspora se projeví menšími náklady na konfiskáty, 

nižšími náklady na léky a na veterinární péči. Díky zdravějšímu stádu bude mít podnik 

kvalitnější mléko a tak může dosáhnout vyšších příplatků za kvalitu mléka. Modernizací 

dosáhneme  rovněž příznivějšího pracovního prostředí pro zaměstnance. V provozu je na ně 

pamatováno v podobě automatických vrat a v plánu je stavba sociální budovy, ta bude sloužit 
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jako sociální zázemí a pro přípravu mléka pro telata. Rozvoz mléka bude realizován pomocí 

speciálního vozíku, který umí udržovat konstantní teplotu mléka při rozvozu. O sociální 

budově jsem ve svém projektu nezmiňoval z důvodu neumožnění dotace na stavbu. 

 

Vypracovaný projekt tvoří důležitý základ pro získání dotace. Projekt je zpracovaný podle 

požadavků stanovených administrátorem dotace - Státního zemědělské intervenčního fondu. 

V práci jsem popsal postup modernizace, náklady na financování, možnosti financování, 

popisuje současnou situaci podniku, předpokládaný vývoj podniku a časový harmonogram 

modernizace.  

 

Svou diplomovou prací jsem chtěl vytvořit projekt, pomocí kterého může podnik 

Zámoraví,a.s. získat dotaci na modernizaci stájí. Podnik  začínal jako jeden z prvních 

využívat dotace na investiční akce. První dvě akce byly zaměřeny na pořízení zemědělské 

techniky, třetí byla využita na rekonstrukci posklizňové linky. V letošním roce jsme podali 

žádost na rekonstrukci jímek. V plánu dalších akcí je modernizace stájí v roce 2009 a také 

rekonstrukce linky na sušení obilovin. Přestože jsou projekty administrativně velice náročné 

jsou kontroly v podniku vždy s výsledkem - bez chyb. 

 

Svou prácí jsem se snažil ukázat problematiku dotací v oboru zemědělství  v České republice. 

Zemědělství, obor který byl v mnoha minulých letech ve ztrátě a je potřeba investovat do 

provozu a nových technologií. Jedná se o akce finančně velmi náročné, proto každý  podnik 

velmi rád dotace využije.  
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