
 



 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 

 

 

 

 

Spolufinancování projektů zemědělského druţstva z dotačních fondů Evropské unie 

Co-financing projects of agricultural cooperatives from the European Union grand funds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:  Bc. Vendula Ziffrová 

Vedoucí diplomové práce:  prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. 

 

 

Ostrava  2011



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou práci, včetně všech příloh, vypracovala samostatně. 

 

 

V Opavě dne 29. dubna 2011                                              …...................................................

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych poděkovala svému vedoucímu diplomové práce panu prof. Ing. Zdeňku Mikoláši, 

CSc. za cenné rady, věnovaný čas a trpělivost při psaní diplomové práce. 



6 

1 ÚVOD ................................................................................................................................ 8 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJKETŮ ....................... 10 

2.1 Obecná charakteristika agrárního sektoru ................................................................ 10 

2.1.1 Regulace v agrárním sektoru ............................................................................ 12 

2.1.1.1 Důvody pro regulaci v agrárním sektoru ...................................................... 12 

2.1.1.2 Smysl regulace agrárního trhu ...................................................................... 13 

2.1.2 Charakteristika systému dotací ......................................................................... 14 

2.1.2.1 Pojem dotace ................................................................................................ 14 

2.1.2.2 Dotace jako nástroj zemědělské politiky ...................................................... 14 

2.1.3 Teorie protekcionismu v zemědělství .............................................................. 15 

2.1.4 Charakteristiky českého zemědělství ............................................................... 17 

2.1.4.1 Struktura agrárního sektoru podle produktu ................................................. 18 

2.1.4.2 Transformace Jednotných zemědělských druţstev ...................................... 20 

2.1.4.3 Podnikatelské subjekty v agrárním sektoru .................................................. 20 

2.2 Charakteristika zemědělského sektoru v Evropské unii ........................................... 21 

2.2.1 Společná zemědělská politika .......................................................................... 21 

2.2.1.1 Cíle Společné zemědělské politiky .............................................................. 22 

2.2.1.2 Principy Společné zemědělské politiky ........................................................ 22 

2.2.1.3 Ekonomické nástroje Společné zemědělské politiky ................................... 23 

2.2.1.4 Základní modely regulace zemědělských trhů ............................................. 24 

2.2.2 Charakteristika českého zemědělství v kontextu Evropské Unie ..................... 26 

2.2.2.1 Hospodářská a společenská situace venkovských oblastí v ČR ................... 27 

2.2.3 Dotační politika Evropské unie ........................................................................ 27 

2.2.3.1 Finanční pro dotace v letech 2007 – 2013 .................................................... 27 

2.2.3.2 Hlavní dotační programy Evropské unie ...................................................... 27 

2.2.3.3 Finanční nástroje společné zemědělské politiky .......................................... 28 

2.2.3.4 Politika rozvoje venkova  v období 2007-2013 ........................................... 29 

2.2.3.5 Struktura dotačních zdrojů pro zemědělství ................................................. 30 

2.2.3.6 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 ................................ 31 

2.2.3.7 Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) ............................ 34 

2.3 Základní pojmy projektového řízení ........................................................................ 35 

2.3.1 Řízení projektu ................................................................................................. 36 

2.3.2 Projektový trojúhelník ...................................................................................... 36 

2.3.3 Typy projektů ................................................................................................... 38 



 7 

2.3.4 Projektový cyklus ............................................................................................. 38 

2.4 Vybrané metodické nástroje pro přípravu a hodnocení projektů ............................. 41 

2.4.1 Studie proveditelnosti ....................................................................................... 41 

2.4.2 SWOT analýza ................................................................................................. 42 

2.4.3 Zpracování harmonogramu projektu ................................................................ 43 

2.4.4 Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu .................................................. 44 

3 ANALÝZA VYBRANÉHO PROJEKTU ....................................................................... 46 

3.1 Charakteristika ţadatele o dotaci .............................................................................. 46 

3.2 Situace na trhu vepřového masa u nás po vstupu do Evropské unie ........................ 48 

3.3 Základní specifikace projektu .................................................................................. 50 

3.3.1 Analýza výchozí situace ................................................................................... 51 

3.3.2 Základní kroky k získání podpory z dotačních fondů Evropské Unie ............. 52 

3.3.3 Časový harmonogram projektu ........................................................................ 54 

3.3.4 Popis projektu ................................................................................................... 55 

3.3.5 Finanční krytí projektu ..................................................................................... 55 

3.4 Hodnocení investice ................................................................................................. 59 

4 NÁVRHY REALIZACE PROJEKTU PRO ZEMĚDĚLSKÉ DRUŢSVTO .................. 62 

4.1 SWOT Analýza ........................................................................................................ 63 

4.2 Budoucnost realizovaného projektu a chovu prasat v ZD Hraničář ......................... 64 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 67 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY ...................................................................................... 69 



8 

1 Úvod 

 

Česká republika můţe jiţ sedm let čerpat dotace z fondů Evropské unie, které mají 

pomoci zvýšit konkurenceschopnost zemědělských podniků nejen v rámci evropského 

hospodářského prostoru, přispět k jejich modernizaci, implementaci nových technologií a  

celkově zlepšit ekonomickou výkonnost venkovských oblastí. Nízké výkupní ceny prakticky 

všech zemědělských komodit a silný konkurenční tlak nutí zemědělské výrobce k omezování 

produkce a ţenou tak mnohé zemědělské subjekty do záhuby. Poskytované dotace částečně 

sanují nízké výkupní ceny a pomáhají nákladově stabilizovat toto odvětví.  

 

Podpora venkovských oblastí a zemědělství patří k prioritám Evropské unie. Prohlubující 

se globalizace ekonomiky poukazuje na skutečnost, ţe se jednotný trh EU stále více střetává 

s turbulentními podmínkami na světovém trhu. Důsledkem toho jsou mimo jiné značné 

výkyvy cen zemědělských produktů. K nepříznivé situaci v zemědělství přispívají i nepříznivé 

klimatické podmínky v českém i evropské prostoru a celosvětová ekonomická krize.  

Důsledkem těchto nepříznivých vlivů je tlak na omezení rozpočtových výdajů pro Společnou 

zemědělskou politiku a na celkové zvýšení efektivnosti agrární politiky. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou spolufinancování konkrétního investičního 

projektu zemědělského druţstva z dotačních fondů Evropské unie. Čerpání dotací pro 

zemědělské podniky je jiţ několik let aktuálním a často diskutovaným tématem především pro 

zemědělské subjekty, které kvůli nízkým výkupním cenám a laxnímu přístupu ministerstva 

zemědělství často místo zisku bohuţel vykazují pouze ztrátu. Dotační programy Evropské 

unie umoţňují mnoha zemědělským druţstvům i drobným zemědělcům provádět investiční 

akce, které by bez této podpory sami nemohli realizovat. Dotace z Programu rozvoje venkova, 

které mohou čerpat v rozmezí let 2007 aţ 2013, mají mimo jiné pomoci modernizovat 

technické vybavení zemědělských podniků, které často neodpovídá současným potřebám, coţ 

zvyšuje provozní náklady a ohroţuje jejich konkurenceschopnost.   

 

Cílem diplomové práce je analyzovat vybraný projekt zemědělského družstva 

financovaného za pomoci dotačních zdrojů Evropské unie a posouzení jeho efektivnosti 

a přínosů pro zemědělské družstvo. 
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Diplomová práce je rozdělena do tří částí. Druhá kapitola je věnována teoretickým 

východiskům spolufinancování projektů.  Nejprve se zaměřuje na obecnou charakteristiku 

zemědělského sektoru, jeho specifikace ve vztahu k jiným oborům a charakteristické rysy  

českého zemědělství. Dále se zabývá vztahem zemědělství k Evropské unii, Společnou 

zemědělskou politikou Evropské unie a její dotační politikou. Náplní této kapitoly je  i 

stručný popis  problematiky tvorby a řízení projektů. Závěr kapitoly je věnován metodám, 

které byly v této práci pouţity.  

 

Předmětem třetí kapitoly je analýza vybraného projektu ZD Hraničář v Loděnici, který byl 

na základě Programu rozvoje venkova částečně financován z Programu rozvoje venkova. 

Realizovaný investiční projekt nese název „Rekonstrukce dochovny selat a výkrmny prasat ve 

středisku Loděnice.“ Na počátku kapitoly je stručně charakterizován zemědělský podnik, 

který byl ţadatelem o dotaci  a je nastíněn aktuální stav a vývoj situace na trhu vepřového 

masa, jelikoţ výkupní cena vepřového masa významně ovlivňuje efektivnost této investice.   

Další část kapitoly se pak zabývá podrobnějším popisem, analýzou a hodnocením projektu.   

 

Čtvrtá kapitola vyhodnocuje poznatky získané v předešlé kapitole. Hodnotí úspěšnost a 

efektivnost provedené investice, její přínosy pro zemědělské druţstvo a zabývá se další 

budoucností realizovaného projektu vzhledem ke všem okolnostem, které mají na danou 

investici vliv. Nastiňuje také moţný budoucí vývoj trhu vepřového masa, který s hodnoceným 

projektem bezprostředně souvisí. 
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2 Teoretická východiska spolufinancování projektů 

 

2.1 Obecná charakteristika agrárního sektoru 

 

 Zemědělství je neoddělitelným dlouhodobým a globálním aspektem rozvoje celé 

ekonomiky a společnosti. V celé historii lidstva představovalo rozhodující ekonomickou 

aktivitu pro většinu populace. Bez ohledu na výrazné sniţování podílu zemědělství na tvorbě 

HDP a zaměstnanosti bude nutné přehodnotit úlohu zemědělství při řešení globálních 

problémů celého světa a jeho udrţitelného rozvoje. Zemědělství je nezastupitelnou činností 

při produkci potravin. Rozvoj plnohodnotného zemědělství je předpokladem pro příznivé 

ţivotní prostředí, ţivotní úroveň a kvalitu ţivota zemědělců, i celé společnosti v dlouhodobém 

časovém horizontu.  

 

Agrární sektor byl prvním sektorem národního hospodářství. Jeho prvotním cílem bylo 

zabezpečení dostatku potravin pro společnost. Značnou nevýhodou je zde poměrně krátká 

trvanlivost většiny zemědělských produktů, coţ znemoţňovalo předzásobení se a omezovalo 

dovoz, případně vývoz zemědělské produkce. Tím byla předurčena struktura trhu zaloţená na 

domácích produktech uspokojujících lokální poptávku. Technologický a ekonomický rozvoj 

však umoţnil překovat většinu těchto omezení pro agrární sektor. Postupně se v zemědělství 

začaly uplatňovat moderní průmyslové metody, které podstatně zvýšily efektivnost produkce i 

zpracování a umoţnily rychlejší a levnější dopravu. S ekonomickým rozvojem se paradoxně 

stalo zemědělství upadajícím sektorem se sniţující se úrovní příjmů a zaměstnanosti. Tyto 

důvody postupně vedly k tomu, ţe se zemědělství stalo nejvíce regulovaným a podporovaným 

sektorem. Ve vyspělých zemích jiţ není brána zřetel jen na produkční funkci zemědělství, ale 

i na další cíle jako je ochrana ţivotního prostředí, údrţba krajiny a krajinné plánování.1  

 

Obecně lze definovat tři základní úlohy agrárního sektoru: 

 Produkční úloha 

 Sociální a demografická úloha 

 Ekologická a krajinotvorná úloha 

                                                 

1 KÖNIG, P.; LACINA, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 374 s. ISBN 80-7179-846-0.  
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Produkční úloha spočívá v zabezpečení produkce potravin a potravinářských surovin 

v dostatečné kvalitě, struktuře a dostupnosti nabídky v čase a prostoru. Produkční úloha 

zahrnuje také nepotravinářskou zemědělskou produkci, ke které se řadí textilní a koţedělné 

suroviny, technické tuky, oleje a suroviny k jejich výrobě, farmaceutické suroviny atd.  

Důleţité je zajištění obnovitelnosti  a trvalé udrţitelnosti této produkce, v souvislosti 

s postupným vyčerpáváním obnovitelných zdrojů. V posledních letech se velmi rychle rozvíjí 

alternativní vyuţívání zemědělské půdy pro produkci energetických plodin, slouţící k výrobě 

pohonných hmot.  

 

Do sociální a demografické úlohy lze zahrnout  následující sloţky: 

 Pracovní příleţitosti v zemědělství s ohledem na počet pracovníků, jejich časové 

vytíţení, věkovou, gender a kvalifikační strukturu 

 Pracovní příleţitosti ve vertikálně navazujících odvětvích 

 Úroveň a vývoj nominálních a reálných příjmů v zemědělství 

 Míra nezaměstnanosti v zemědělství ve vztahu k průměrné míře nezaměstnanosti 

 Sociální aktivity zemědělských podniků a druţstev 

 Udrţení osídlení venkovských oblastí a vliv na jejich infrastrukturu
2
 

Sociální úloha agrárního sektoru hraje významnou roli především ve venkovských 

oblastech, pro které je typická slabší ekonomická výkonnost. 

 

Význam ekologické a krajinotvorné úlohy agrárního sektoru se vzhledem k silnému 

důrazu na trvalou udrţitelnost ekonomického rozvoje a ţivota na Zemi neustále zvyšuje. 

Zemědělství tudíţ můţe mít jak pozitivní, tak negativní vliv na ţivotní prostředí. Intenzivní, 

vysoce koncentrovaná a specializovaná zemědělská produkce, jejímţ cílem je maximalizace 

výnosů, patří k největším znečišťovatelům, především z důvodu jejího plošného charakteru. 

Avšak zemědělství spolu s lesnictvím produkuje také kyslík a fixuje oxid uhličitý, čímţ se 

podílí na filtraci vzduchu, půda a vegetace na ní rostoucí je pak významným faktorem pro 

mnoţství a kvalitu podzemních vod. Hospodaření na půdě se podílí také na tvorbě a úrovni 

estetické hodnoty krajiny. V případě neuváţeného opuštění zemědělské půdy by se výrazně 

změnil ráz krajiny i její estetický a rekreační potenciál. Trvale udrţitelné zemědělství má tedy 

celkově pozitivní vliv na všechny sloţky ţivotního prostředí.3 

                                                 

2
 
SVATOŠ, M. a kol. Ekonomika agrárního sektoru. 4. vyd. Praha: CREDIT, 2002. 174 s. ISBN 80-213-0803-6.

 
s. 24

  

3
 
SVATOŠ, M. a kol. Ekonomika agrárního sektoru. 4. vyd. Praha: CREDIT, 2002. 174 s. ISBN 80-213-0803-6.
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Zemědělsko potravinářský trh není stejně účinným nástrojem efektivní alokace kapitálu a 

produkce jako obory nezemědělské produkce. Působení nabídkově-poptávkových vztahů je 

zde méně obvyklé neţ u ostatních výrobků, jejichţ produkce a spotřeba pruţně reaguje na 

trţní signály. Fungování zemědělsko-potravinářského trhu je modifikováno následujícími 

faktory: 

 Časové zpoţdění, 

 U většiny výrobků nízká nabídková pruţnost, 

 Nízká cenová a důchodová poptávková pruţnost, 

 V čase více nestabilní poptávka po potravinách, 

 Cykličnost, periodicita a sezónnost nabídky zemědělské produkce, 

 Omezená a nákladově náročná skladovatelnost většiny zemědělských výrobků, 

 Silný dopad klimatických vlivů, 

 Nedostatečná nákladová pruţnost zemědělských podniků plynoucí z jejich nepříznivé 

ekonomické situace a závislosti na cenové úrovni, kvalitě a časové disponibilitě 

průmyslových vstupů.4 

Uvedené faktory mají negativní vliv na ekonomiku a efektivnost zemědělství nejen u nás, 

ale na celém světě. Vzhledem k naprosté nezastupitelnosti zemědělství a potravinářství, se 

tyto sektory stávají nejvíce podporovanými a dotovanými obory.  

 

2.1.1 Regulace v agrárním sektoru 

2.1.1.1 Důvody pro regulaci v agrárním sektoru 

Subvencování zemědělské výroby z důvodu zajištění výţivy obyvatelstva dané země  

úzce souvisí s i mírou nezaměstnanosti. Dovoz potravin z jiných zemí sniţuje zaměstnanost v 

agrárním sektoru země, která tyto potraviny dováţí.  Jinými slovy, pokud země subvencují 

vývoz potravin, zvyšuje se nezaměstnanost v zemích, které tyto potraviny dováţejí. Strategie 

výţivy je zaloţena na třech základních poţadavcích: 

 Přesun zemědělské výroby do importujících zemí, 

 Zabezpečení příjmů pro chudé venkovské obyvatelstvo, 

 Zachování přírodních zdrojů. 

                                                 

4
 
SVATOŠ, M. a kol. Ekonomika agrárního sektoru. 4. vyd. Praha: CREDIT, 2002. 174 s. ISBN 80-213-0803-6.

 
s. 10 
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Vládní zásahy do zemědělského sektoru lze pozorovat ve vyspělých i v rozvojových 

zemích. Jedná se o různé podpůrné systémy investic jdoucích do zemědělského výzkumu a 

poradenských sluţeb, zemědělské úvěry i marketingové sluţby. Jinou formou vládních zásahů 

je permanentní regulace celého potravinového cyklu, coţ zahrnuje regulace vstupů i výstupů, 

skladování, distribuci, dotace, cenovou politiku, vyuţívání půdy apod.  

 

Základními nedostatky obvyklých postupů vlád jsou: 

 Plánované intervence vycházejí z kritérií určených krátkodobými zájmy, která 

postrádají ekologická hlediska, 

 Agrární politika státu pouţívá jednotné nástroje pro celý stát a nebere ohled na 

specifikace jednotlivých regionů, 

 Nevhodná skladba subvencí, která způsobuje nadměrnou ochranu rolníků vedoucí 

k nadprodukci. Vhodnější by bylo převedení části těchto subvencí do oblasti ochrany 

zdrojů a ţivotního prostředí. 

Předpokladem pro globální zajištění výţivy obyvatelstva je sníţení dotací, jeţ podporují 

nadvýrobu ve vyspělých státech a současné zvýšení dotací podporujících růst produkce 

v rozvojových zemích. Systém dotací musí plnit kritéria sledující ekologickou a ekonomickou 

udrţitelnost mezinárodně srovnatelné výhody.5  

 

2.1.1.2 Smysl regulace agrárního trhu 

S postupným naplňováním původně čistě produkčního cíle se ve vyspělých ekonomikách 

klade důraz i na  sociální aspekty zemědělské produkce, ochranu ţivotního prostředí a 

krajinotvornou úlohu.  

 

Smyslem regulace zemědělství je dosažení těchto základních cílů: 

 Ochrana zemědělců před cenovými výkyvy, způsobenými převáţně vnějšími faktory, 

 Udrţení vlastní potravinové soběstačnosti – schopnost vyprodukovat vlastní produkcí 

dostatek potravin, 

 Udrţení tradiční venkovské struktury – zachování ekonomické udrţitelnosti malých 

rodinných farem, předcházení vyklidňování venkova, 

                                                 

5
 BEČVÁŘOVÁ, V.; JUŘICA, A. Koncepce pilířů I a II SZP v dotační politice ČR. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2008. 70 s. ISBN 978-80-

7375-252-1. 
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 Dosáhnutí poţadavků územního plánování – udrţení a zvýšení kvality venkovských 

oblastí.6 

Z ekonomického hlediska lze za odůvodnitelný argument povaţovat pouze první. Je tedy 

otázkou, nakolik jsou zemědělské trhy nestabilní a do jaké míry je nutná intervence státu.  

 

2.1.2 Charakteristika systému dotací 

2.1.2.1 Pojem dotace 

Dotace je forma poskytnutí určitého mnoţství finančních prostředků, nejčastěji ze státního 

nebo územního rozpočtu. Můţe, ale nemusí být stanovena na konkrétní účel. Dotací se obecně 

rozumí veřejná podpora především investičních projektů. Podle definice ministerstva financí 

je dotace chápána jako nenárokový transfer, který poskytuje vláda vybraným podnikům a 

jehoţ velikost je určena na základě úrovně produkce nebo činnosti nebo na základě mnoţství 

a hodnoty vyprodukovaného mnoţství produktů a sluţeb. 
7
 

 Dotace lze rozdělit na nárokové a nenárokové. Nárokové dotace dostávají 

automaticky města na činnosti, které vykonávají za stát. Jedná se kupříkladu o dotace na 

výkon státní správy, na školství, mzdové prostředky pro zaměstnance, dotace na dávky a 

podpory v sociálním zabezpečení atd. Druhým typem jsou dotace nenárokové, které nejsou 

přidělovány automaticky a musí se o ně ţádat. Poskytování podpor nesmí narušovat rovné 

trţní podmínky nebo destabilizovat otevřený evropský hospodářský prostor.  

 

2.1.2.2 Dotace jako nástroj zemědělské politiky 

Volný trh sice teoreticky optimálně alokuje zdroje, avšak není vţdy schopen zajistit 

maximální blahobyt celé společnosti. Společenský blahobyt je chápán jako součet blahobytů 

všech jedinců a je zpravidla usilováno o jeho maximalizaci, která však nemůţe být vţdy 

primárně zajištěna trţními mechanismy.  Jiţ Artur Pigou zdůvodňoval potřebu státních zásahů 

při řešení externalit. Bylo dokázáno, ţe společenské náklady se mohou lišit od soukromých 

nákladů, a ţe některé extrnality jsou přínosné a jiné naopak vyvolávají zvýšené výdaje pro 

společnost. Na základě těchto poznatků byla navrţena soustava daní a subvencí, která měla 

                                                 

6
 
KÖNIG, P.; LACINA, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 374 s. ISBN 80-7179-846-0.

 

7 Dotace online.cz. Co jsou granty a dotace? [online]. [cit. 2011-02-16]. Dostupný z WWW:<http://www.dotaceonline.cz/Page.aspx?SP=1181>. 
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uvádět do souladu motivaci soukromých subjektů spolu s poţadavky na společenskou 

efektivnost. Tento přístup se tedy stal východiskem pro regulační zásahy státu a jejich 

financování s cílem vyrovnat společenské a soukromé náklady.  

Za hlavní důvod pro vysokou úroveň podpory ve vyspělých zemích je povaţován nízký a 

meziročně kolísavý příjem ze zemědělské činnosti, který je způsoben řadou faktorů, které 

mohou zemědělci sami jen těţko ovlivnit. Kromě toho se v samotném formování 

zemědělských trhů odráţejí i specifika plynoucí z podstaty procesů zemědělské  výroby 

závisející na klimatických podmínkách, limitech zemědělské výroby jako je omezenost 

mnoţství půdy a specificích poptávky po potravinách, která je primárně z dlouhodobého 

hlediska ovlivňována demografickým vývojem populace a limity ve spotřebě potravin. 
8
 

 

2.1.3 Teorie protekcionismu v zemědělství 

Příčiny existence ochrany zemědělství ve vyspělých zemích úzce souvisí se sniţováním 

počtu farem, pracovníků a relativního ekonomického významu zemědělství. Existuje pět 

teorií, které se snaţí vysvětlit vývoj ochrany zemědělství.  

 

Teorie soustředěné akce 

Základním poznatkem této teorie je skutečnost, ţe malé, ale dobře organizované skupiny 

zemědělců s úzkou specifikací zájmů se jeví jako efektivnější při prosazování svých 

ekonomických zájmů oproti velkým skupinám s různými zájmy. Děje se tak proto, ţe malé 

skupiny jsou lépe organizované, mají mezi sebou jednodušší komunikační kanály, funguje 

mezi nimi lepší spolupráce a větší efektivnost při tlaku na legislativu. Výraznou výhodou 

takto malých skupin je pak i relativně vyšší odměna plynoucí z malého počtu aktérů a 

minimalizace odporu spotřebitelů a plátců daní v případě, ţe se kupříkladu jedná jen o jednu 

komoditu. Opomenout nelze ani výrazný synergický efekt, který vyniká při spojení s místními 

samosprávami, podnikateli a ostatními institucemi majícími vliv na zlepšení podmínek ve 

venkovských oblastech.  

 

 

                                                 

8 BEČVÁŘOVÁ, V.; JUŘICA, A. Koncepce pilířů I a II SZP v dotační politice ČR. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2008. 70 s. ISBN 978-80-

7375-252-1. 

 



 16 

Teorie zranitelnosti výkyvů trhů 

Výrazným specifikem agrárního sektoru je vyšší zranitelnost zemědělských výrobců při 

výkyvům trhu, neţ je tomu v průmyslové výrobě. Jedním z důvodů je neelasticita nabídky a 

rychlé výkyvy cen. 

 

Teorie institucionálního zpožďování 

Ve vyspělých zemích došlo v posledních letech k radikálním transformačním změnám.  K 

nejvýznamnějším se řadí růst a diferenciace velikosti struktury podniků, zvyšování regionální 

a výrobkové specializace technologického vybavení s dopadem na růst produktivity u 

jednotlivých výstupů. Zároveň se nesniţuje závislost na půdě a naopak se zvyšuje úloha 

variabilních vstupů jako je mechanizace, chemizace a biologizace. V důsledku nepříznivého 

demografického vývoje se sniţuje domácí poptávka po zemědělských produktech, coţ má za 

následek vyšší citlivost zemědělství na cenové podněty. Na tyto strukturální změny ve 

vyspělých zemích reagovala agrární politika velice pomalu, coţ mělo za následek tvorbu 

značných přebytků a vysoké subvence nákladů v zemědělství. Teorie institucionálního 

zpoţďování tedy připouští, ţe vlády mají tendenci udrţet stále stejnou úroveň dotací pro 

zemědělství. Přizpůsobení pohybům cen na světových trzích je zpoţděné, přičemţ reakce je 

rychlejší v případě růstu cen a pomalejší, pokud ceny zemědělské produkce na světových 

trzích klesají.  

 

Agrární protekcionismus jako funkce ekonomického rozvoje (Hayamiho teorie) 

V prvním stádiu průmyslového rozvoje bývá agrární sektor vyuţíván ku prospěchu 

ostatních sektorů, coţe je zaloţeno na nízkých cenách potravin a na subvencování 

industrializace. Ve druhém stádiu, kdy roste příjem obyvatel, se stává poptávka po 

potravinách cenově méně elastickou. Avšak nedostatečně vyvinutý odchod zemědělských 

pracovníků do ostatních průmyslových segmentů, pomalý růst produktivity vstupů a příjmů 

zemědělců vede ke vzniku příjmové disparity nebo cenových nůţek. Niţší počet zemědělců 

usnadňuje organizování akcí k prosazování jejich zájmů. Na druhou stanu odpor spotřebitelů 

k poţadavkům zemědělců výrazně klesá, pokud výdaje domácností na potraviny klesnou pod 

25% rozpočtu domácností. Tím se stává se potravinová jistota důleţitější neţ jejich cena.   

 

Teorie nepravidelných šoků 

V případě neočekávaných a nepravidelných šoků, kterými můţe být válka nebo ţivelná 

pohroma, roste míra agrárního protekcionismu. Řada dotačních programů jde však jen velmi 
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obtíţně zrušit, pokud krize po nějakém šoku pomine. Udrţení dotačních programů je pak 

spojeno s vázáním nadměrných zdrojů v zemědělství, s přeţitím méně efektivních 

zemědělských podniků a také se zpomalením strukturálních změn. 
9
 

 

2.1.4 Charakteristiky českého zemědělství 

Zemědělství v České republice spadá do kompetence Ministerstva zemědělství. 

Zemědělská politika zahrnuje oblast zemědělské a potravinářské výroby, lesní a vodní 

hospodářství. 

Zemědělská půda dnes tvoří v České republice přibliţně 4 264 tis. ha., coţ je přibliţně 

54% celkové rozlohy státu. Výměra orné půdy činí 71% a v posledních deseti letech trvale 

klesá, naopak výměra lesních a trvalých travních porostů postupně roste. Přibliţně polovina 

zemědělského půdního fondu se nachází v oblastech méně příznivých pro hospodaření.
10

 

Většina zemědělské půdy je ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob. Pro české 

zemědělství je charakteristická velká roztříštěnost vlastnictví půdy s vysokým podílem najaté 

půdy (90%) od velkého počtu pronajímatelů. 11 

Zaměstnanost v zemědělském sektoru od počátku 90. let neustále klesá, ještě v roce 

1990 pracovalo v českém zemědělství 533 tis. pracovníků, v roce 2004 dávalo zemědělství 

práci uţ jen přibliţně 141 tis. obyvatel, coţ bylo 2,9% zaměstnaných lidí. Lze pozorovat 

výraznou územní diferenciaci zaměstnanosti.  Obecně je větší zemědělská zaměstnanost na 

Moravě, a to především v níţinách. Naopak nejniţší zaměstnanost v zemědělství je 

v severozápadním pohraničí.12 

Negativním fenoménem českého zemědělství a potravinářství je technická 

neefektivnost. Plýtvání zdroji a nevyuţívání výrobních kapacit negativně ovlivňuje výkonnost 

českého zemědělství. Překvapivě negativně působí i dotace na intenzitu vyuţívání půdy. 

České podniky musí často čelit výraznému kapitálovému omezení, kapitál je pak často 

substituován materiálem. Rostlinná i ţivočišná výroba jsou determinovány navazujícími 

                                                 

9
 
SVATOŠ, M. a kol. Ekonomika agrárního sektoru. 4. vyd. Praha: CREDIT, 2002. 174 s. ISBN 80-213-0803-6.

 

10 FOJTÍKOVÁ, L.; LEBIEDZIK, M. Společné politiky Evropské unie: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 179 s. 

ISBN 978-80-7179-939-9. 

11  eAgri. Zemědělská výroba. [online]. [cit. 2011-02-18].  Dostupný z WWW:<http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/>. 

12 Regionální geografické aspekty transformace zemědělství České republiky [online]. [cit. 2011-02-11].  Dostupný z WWW:
 

<http://www.geografie.webzdarma.cz/transformace.htm>. 
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odvětvími. Rostoucí konkurence na potravinářském a spotřebitelském trhu způsobená rostoucí 

zahraniční nabídkou určuje mnoţství poptávky po zemědělských surovinách a tím i její 

cenu.13 

 

2.1.4.1 Struktura agrárního sektoru podle produktu 

Zemědělství se dělí na základní zemědělská odvětví: 

 Obilniny 

 Ţivočišná výroba 

 Vinařství 

 Lesnictví 

 Rybářství14 

Struktura zemědělství v různých zemích je vţdy odrazem různých klimatických a 

geografických podmínek.  

 

                                                 

13 ČECHURA, L. Zdroje a limity růstu agrárního sektoru: analýza efektivnosti a produktivity českého agrárního sektoru.1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 296 s. 

ISBN 978-80-7357-493-2. 

14
 
KÖNIG, P.; LACINA, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 374 s. ISBN 80-7179-846-0.

 
str. 109

. 
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V České republice se pěstují všechny plodiny charakteristické pro geografickou a 

klimatickou polohu naší země. Jsou to především obiloviny, kukuřice, cukrová řepa, 

brambory, olejniny, chmel, ovoce a zelenina. V oblasti ţivočišné výroby se jedná především o  

chov skotu, prasat a drůbeţe. 

 

Tab. 2.1Převažující zaměření zemědělské činnosti v České republice 

  

Počet zemědělských 
jednotek 

Převažující rostlinná výroba 7 847 

Pěstování obilí a jiných kult.plodin vč.chmele 2 170 

Pěstování zeleniny a zahradnických specialit 122 

Pěstování zeleniny 353 

Pěstování a sběr hub 10 

Pěstování květin a okrasných dřevin 751 

Pěstování ovoce, ořechů, rostlin pro výrobu 
 nápojů a koření 

465 

Pěstování ovoce včetně vinné révy a ořechů 3 947 

Pěstování rostlin pro výrobu nápojů a koření 10 

Převažující živočišná výroba 3 117 

Chov skotu 3 239 

Chov ovcí, koz, koní 3 789 

Chov prasat 670 

Chov drůbeže 411 

Chov drobných hospodářských zvířat 173 

Chov kožešinových zvířat 55 

Chov domácích zvířat včetně akvarijních ryb 3 

Chov laboratorních zvířat 1 

Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou 
 výrobou 

11 213 

Rybolov, chov ryb a související činnosti 48 

Zdroj:  Český statistický úřad, vlastní zpracování. 
15

 

 

V posledních letech se dostává do popředí pěstování energetických a průmyslových 

plodin určených především k produkci biomasy. 

                                                 

15 Český statistický úřad. Převaţující zaměření zemědělské činnosti [online].  2008. [cit. 2011-03-02]. Dostupný z WWW:
 

<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/2126-08>. 
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2.1.4.2 Transformace Jednotných zemědělských družstev 

Dne 28. 1. 1992 vstoupil v platnost Zákon o transformaci druţstev č.42/1991 Sb. Podle 

tohoto zákona se měla existující Jednotná zemědělská druţstva transformovat zákonem 

stanoveným způsobem na zemědělská druţstva vlastníků do 28. 2. 1993. Transformace 

probíhala v kaţdém druţstvu na základě tzv. transformačního projektu.  

 

Do reformy v roce 1990 vstupovaly následující podniky zemědělské prvovýroby a sluţeb:  

 Jednotná zemědělská družstva (JZD). Jednalo se o 1024 subjektů, 

obhospodařujících 2 639 tis. ha zemědělské půdy (62% výměry zemědělské půdy), 

 Státní statky v celkovém počtu 170 subjektů, jeţ obhospodařovaly 1 087 tis. ha 

zemědělské půdy (25,5% výměry zemědělské půdy), 

 Podniky služeb pro zemědělství (např. agrochemické podniky, podniky pro nákup a 

zásobování atd.), 

 Podniky ostatního typu hospodařící na půdě, např. vojenské statky.
 
 

Do reformy nebyli zařazeni soukromě hospodařící rolníci, kteří hospodařili přibliţně na 

3,3% zemědělské půdy. 16 

 

2.1.4.3 Podnikatelské subjekty v agrárním sektoru 

V rámci zemědělské reformy z roku 1992 vznikla v rámci restituce, privatizace a 

transformace nová agrární struktura.  

Nové podnikatelské formy lze podle typu hospodaření rozčlenit takto: 

 Soukromé podniky 

 Družstevní podniky 

 Ostatní podniky 

 

Z hlediska právního vymezení jsou zemědělské podnikatelské subjekty definovány jako: 

 Podniky fyzických osob 

 Obchodní společnosti 

 Zemědělská družstva 

 Státní podniky 

                                                 

16 SVATOŠ, M. a kol. Ekonomika agrárního sektoru. 4. vyd. Praha: CREDIT, 2002. 174 s. ISBN 80-213-0803-6.
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Tato současná podnikatelská struktura vznikala během dlouhého transformačního procesu, 

v jehoţ průběhu docházelo k různým vývojovým změnám. V posledních letech roste počet 

podniků fyzických osob a naopak klesá počet státních podniků. Ubývá také druţstev a roste 

počet společností s ručením omezeným a akciových společností.  

 

Tabulka s přehledem hospodařících subjektů v zemědělství podle právních forem k 

30.9.2007 se nachází v příloze č. 1.  

 

2.2 Charakteristika zemědělského sektoru v Evropské unii 

2.2.1 Společná zemědělská politika  

Oblast zemědělství vţdy patřila a patří k nejdiskutovanějším oblastem při formování 

evropské integrace a stále představuje jednu z nejaktuálnějších oblastí společného zájmu 

všech dvaceti sedmi zemí Evropské unie. V Evropě existuje mnoho regionů s různými 

podmínkami pro zemědělskou produkci. Vývoj evropské integrace, během něhoţ se počet 

členských států rozšířil na 27, ukázal, ţe naplňování společných cílů nejen v zemědělství 

závisí ve značné míře na sniţování regionálních rozdílů, neboť v heterogenním prostředí 

naráţí jednotný postup a pravidla na mnoho problémů. Sniţováním těchto disparit se zabývá 

regionální politika. Její význam, nástroje a cíle jsou dále podrobněji popsány v příloze č. 4.  

Společná zemědělská politika (SZP) se začala formovat jiţ po druhé světové válce, kdy 

evropské státy nebyly schopny v dostatečné míře zajišťovat svou zemědělskou produkci, a 

bylo tedy nutné vytvořit účinný mechanismus, který by umoţňoval plynulé dodávky potravin. 

Během utváření SZP bylo nutno přihlíţet k jistým specifikacím zemědělské produkce, 

kterými se liší od průmyslové výroby. V zemědělství kupříkladu není moţné přesně stanovit 

objem výroby, jelikoţ zemědělská produkce je ovlivňována přírodními podmínkami, které se 

nedají předvídat a kterým lze jen těţko vzdorovat. „Z ekonomického hlediska je zemědělství 

sektorem, v němţ se vyrábí zboţí a suroviny primárního charakteru s nízkou cenovou 

elasticitou poptávky, a proto zabezpečení cenové stability je základem pro 

makroekonomickou stabilitu celého národního hospodářství.“17  

Dalšími faktory, které přispěly ke vzniku společné zemědělské politiky, byla snaha 

Evropského hospodářského společenství (EHS) zajistit výţivu obyvatelstva, podpořit 

                                                 

17 FOJTÍKOVÁ, L.; LEBIEDZIK, M. Společné politiky Evropské unie: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 179 

s. ISBN 978-80-7179-939-9.  s. 5 
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zakládání rodinných farem, rozvíjení zemědělské výroby i v odlehlých částech regionů, 

stabilizace příjmů zemědělců, a tím dosáhnout srovnatelné ţivotní úrovně obyvatelstva ve 

městech a na venkově. Dlouhodobým záměrem EHS pak bylo vytvořit volný trh se 

zemědělskou produkcí, který by současně reguloval obchod se zemědělskou produkcí 

s nečlenskými státy a tím neohrozil domácí producenty.  

 

2.2.1.1 Cíle Společné zemědělské politiky 

Původním cílem SZP bylo zajištění výţivy obyvatelstva ve válkou zničených členských 

zemích ES. Podle smlouvy o zaloţení EHS patří k cílům zemědělské politiky: 

 Zvýšení produktivity zemědělství za pomocí podpory technického pokroku, 

zajišťování racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního vyuţití výrobních 

činitelů, především pracovní síly, 

 Zajištění odpovídající ţivotní úrovně zemědělské komunity, především pomocí 

zvýšení individuálního příjmu osob pracujících v zemědělství, 

 Stabilizace trhu, 

 Zajištění plynulého zásobování, 

 Zajištění dodávek spotřebitelům za rozumné ceny. 

Uvedené cíle jsou do jisté míry konfliktní, neboť v sobě zahrnují jak podporu producentů, 

tak ochranu spotřebitelů. Obě skupiny pochopitelně sledují jiné cíle.18  

 

2.2.1.2 Principy Společné zemědělské politiky 

V roce 1960 navrhla Komise tři principy, na nichţ měla stát zemědělská politika a které 

měly vést k dosaţení cílů vymezených v Římských smlouvách. Principy SZP jsou jednotný 

trh zemědělských výrobků, preferenční přístup k výrobkům pocházejícím z Evropské unie a 

princip finanční solidarity.19 

Jednotný trh zemědělských výrobků 

Na základě tohoto principu byl vytvořen trh zemědělské produkce mezi členskými 

zeměmi bez překáţek při obchodu se zboţím v agrárním sektoru. Byly vytvořeny koordinující 

a jednotné předpisy zabraňující diskriminaci na trhu. Pro efektivní fungování jednotného trhu 

                                                 

18
 KÖNIG, P.; LACINA, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 374 s. ISBN 80-7179-846-0.  

19
 TOMŠÍK, Karel. Vývoj a perspektivy evropského venkova. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 208 s. ISBN 978–80-7357–495-6. 
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byly zavedeny jednotné garantované ceny pro zemědělské výrobce, jednotné předpisy a 

jednotná pravidla hospodářské soutěţe. Princip vycházel z pouţívání jednotlivých nástrojů 

pro všechna území členských států. 

Preferenční přístup k výrobkům z Unie 

Druhý princip, který by se dal nazvat také jako princip komunitární preference, vycházel 

z principu jednotného trhu zemědělských produktů. Zabývá se ochranou domácích 

producentů před levným dovozem z třetích zemí pomocí vytvoření cenové výhody proti 

dováţeným produktům.  

Finanční solidarita 

Veškeré výdaje na aplikaci mechanismu SZP jsou financovány z rozpočtu Unie. Tyto 

prostředky byly do roku 2007 alokovány ve fondech EAGGF20. Solidarita, která je mezi 

členskými státy vyţadována, se stala významných charakteristickým rysem evropské 

integrace. 21 

 

2.2.1.3 Ekonomické nástroje Společné zemědělské politiky 

Nástroje SZP jsou prostředkem k dosaţení jejich cílů. Primárním nástrojem bylo zvýšení a 

stabilizace garantovaných cen zemědělské produkce na vyšší úrovni, neţ jaká by odpovídala 

aktuální situaci na trhu. Stabilizace cen měla spolu se ztíţenými podmínkami pro dovoz 

zemědělských produktů působit na výrobce členských států. Růst produkce členských států 

však brzy vyústil v obtíţně vyuţitelné přebytky, které dále zvyšovaly celkové finanční 

náklady SZP.  

 Další ekonomické nástroje se jiţ zaměřovaly na omezení tvorby přebytků při udrţení 

cenové úrovně nad trţní úrovní. V zásadě existují dvě základní moţnosti, jak této situace 

dosáhnout: 

 zvyšováním spotřeby 

 omezováním výroby 

 

Zvyšování spotřeby 

Vzhledem ke specifickým vlastnostem zemědělských produktů, kterými jsou mimo jiné 

krátká trvanlivost v čerstvém stavu, sezónnost, či skutečnost, ţe se u většiny zemědělských 

                                                 

20 Evropský zemědělský záruční a orientační fond 

21
 
KÖNIG, P.; LACINA, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 374 s. ISBN 80-7179-846-0.
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výrobků jedná o základní statky nutné k ţivotu, existují principiální omezení zvyšování jejich 

spotřeby. Vzhledem k těmto vlastnostem se jeví jako vhodnější nástroj podpora zvyšování 

kvality a ceny, neţ kvantity výroby. Zvyšování spotřeby vede také k 

nespotřebovaným narůstajícím přebytkům. Tomuto negativnímu účinku se dá do jisté míry 

předejít exportem mimo území Evropské unie, avšak s jen s nutnou finanční podporou Unie, 

neboť vzhledem k vyšším cenám zemědělských komodit by byl export přebytků takřka 

nemoţný. 

 

Omezování výroby 

Druhý nástroj Společné zemědělské politiky za prvé spočívá v administrativním omezení 

výroby nebo omezování vyuţívání primárních vstupů. U administrativního omezení se jedná 

především o různé typy systémů kvót, a to zejména u komodit jako je mléko, cukr a některých 

produktů ţivočišné výroby. Druhou uvedenou moţností sníţení zemědělské výroby je 

omezení vyuţívání primárních vstupů, především sniţování celkové plochy dostupné pro 

zemědělské vyuţití. Toto omezení lze uplatnit jako celkové omezení plochy pouţitelné pro 

danou plodinu nebo jako omezení pro příjemce podpory, pokud část své půdy nechá ladem. 

 

Z ekonomického hlediska je nejefektivnější cestou omezení působení podpory cen, 

respektive sníţení úrovně garantovaných cen. Politickým kompromisem Unie bylo vytvoření 

tzv. kompenzačních plateb, které umoţňují sníţit přímou úroveň podpory, jinými slovy sníţit 

úroveň intervenčních cen a přitom zachovat úroveň příjmů zemědělců. 
22

 

 

2.2.1.4 Základní modely regulace zemědělských trhů 

Hlavními důvody pro regulaci zemědělských trhů je jejich nestabilita a citlivost na výkyvy 

cen zemědělských produktů.  

 

Základními modely pro regulaci zemědělských trhů jsou: 

Garantované ceny 

Garantované ceny zaručují minimální výkupní cenu pro domácí producenty. 

Nahromaděné zásoby jsou skladovány a následně prodávány za výhodnějších podmínek na 

                                                 

22
 KÖNIG, P.; LACINA, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 374 s. ISBN 80-7179-846-0.  
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trhu. Tento přístup je základem regulace pro většinu komodit. V případě, ţe se zvýší světové 

ceny na úroveň garantovaných cen, stabilizuje se a podpoří se domácí nabídka a zároveň se 

sníţí import. Pokud je garantovaná cena stanovená pod úrovní domácí rovnováţné ceny na 

trhu nebo je jí rovna, funguje uvedený mechanismus bezproblémově. Problém však nastane, 

jakmile garantovaná cena překročí rovnováţnou cenu na domácím trhu. Podpora produkce 

vede k tvorbě přebytků, které domácí poptávka nestačí spotřebovávat a volný export na 

světové trhy je vzhledem k vyšší garantované ceně nemoţný bez dodatečných výdajů. 

Základním problémem regulace trhu zemědělských produktů (především obilovin) je tedy 

stanovení příliš vysoké intervenční (garantované) ceny.  

Kvóty  

Typickou komoditou regulovanou převáţně kvótami je produkce cukru a mléka. 

V produkci mléka byly kvóty zavedeny pro sníţení nadprodukce v 80. letech, kdyţ se pouţití 

jiných nástrojů ukázalo jako nedostatečné. Obsahem této regulace je stanovení maximální 

produkce na úrovni členských států, uvnitř členských států, i určení maximální produkční 

úrovně pro kaţdého farmáře. Smyslem je omezit celkové rozpočtové náklady při udrţení 

vysoké intervenční ceny. Vyjednané kvóty vedou k omezení celkové produkce a tím i 

k omezení rozpočtových výdajů.  

Prémie  

Prémie slouţí k ochraně zemědělských producentů z Unie před dovozci z třetích zemí. 

Jedná se o producenty olejnin, tedy řepky a slunečnic. Tento nástroj byl jiţ pouţit jako 

doplněk garantovaných cen v případě podpory obilovin. Oproti garantovaným cenám, kde 

v případě zvýšení této garantované ceny nesou náklady na její zvýšení spotřebitelé, u prémií 

zvyšující příjem farmáře z jednotky produkce se jedná o výdaj z veřejných prostředků hrazený 

daňovými poplatníky. Výplata veřejných prostředků můţe být vázána na další podmínky 

spojené s maximálním nebo minimálním objemem podpory, poţitou technologií apod.  

 

Všechny ekonomické nástroje pouţité k regulaci zemědělského sektoru vedou 

k deformaci původního ekonomického prostředí zemědělského sektoru. Smyslem těchto 

opatření je vytvořit podmínky pro dlouhodobou udrţitelnost zemědělského sektoru. 23 

 

                                                 

23 KÖNIG, P.; LACINA, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 374 s. ISBN 80-7179-846-0.  
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2.2.2 Charakteristika českého zemědělství v kontextu Evropské Unie 

V roce 2004 byla v České republice poprvé aplikována Společná zemědělská politika 

spolu s jejími nástroji. Její základní podmínky vyplývaly z přístupové smlouvy mezi Českou 

republikou a Evropskou unií, která byla podepsána v dubnu 2003. Tyto podmínky se týkaly 

celkového systému  regulace produkčních limitů, nástrojů a pravidel spolufinancování a 

distribuce dotací, a to včetně základní orientace strukturálních podpor. Řada opatření musela 

být zavedena jiţ před vstupem naší země do EU tak, aby odpovídala pravidlům a podmínkám 

plynoucích z přístupových smluv.  

Pro plnou aplikaci SZP bylo nejvýznamnější uplatnění Speciálního předvstupního 

programu pro zemědělství a rozvoj venkova, SAPARD.24 Tento program byl zahájen v dubnu 

2002, podpora Společenství v rámci tohoto programu se týkala realizace Aquis 

communautaire týkající se společné zemědělské politiky a souvisejících politik, a také řešení 

specifických problémů udrţitelného rozvoje zemědělského sektoru a venkovských oblastí.  

„Hlavním úkolem v oblasti zemědělství bylo posílení konkurenceschopnosti prvovýroby a 

zpracovatelských odvětví, dosaţení vysoké kvality zemědělských a potravinářských výrobků 

s vyšší přidanou hodnotou, dokončení restrukturalizace zemědělských a zpracovatelských 

podniků, posílení pozice zemědělské prvovýroby na trhu a zavedení Acquis communautaire 

do praxe. Specifickým úkolem v ČR bylo vytvoření podmínek pro jasnou identifikaci 

vlastnictví půdy a rozvoj trhu s pozemky.“25 

Hlavním úkolem v oblasti rozvoje venkova bylo vytvoření vhodného prostřední pro 

stabilitu obyvatelstva, obnova a rozvoj vesnic, jejich infrastruktury a diverzifikace 

hospodářských činností, jeţ vyuţívají místní zdroje k zajištění alternativních příjmů ve 

venkovských oblastech.  

 

Na program SAPARD navázal v roce 2004 Operační program Rozvoj venkova a 

multifunkční zemědělství (OP Zemědělství) a částečně i Společný regionální operační program 

(SOP). Zkušeností nabyté v rámci programu SAPARD výrazně přispěly k rychlému zahájení 

navazujících programů, úspěšnosti při zpracování projektů, jejich realizaci a financování za 

podpory strukturálních fondů EU. 

                                                 

24
 
SAPARD je zkratkou anglického výrazu Specila Accesion Programmne for Agriculture and Rural Development.

 

25
 BEČVÁŘOVÁ, V.; JUŘICA, A. Koncepce pilířů I a II SZP v dotační politice ČR. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2008. 70 s. ISBN 978-80-

7375-252-1. s.41
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2.2.2.1 Hospodářská a společenská situace venkovských oblastí v ČR 

Primárním problémem venkovských oblastí není v současné době zachování zemědělské 

činnosti, ale především stabilizace počtu obyvatel na venkově. Stabilizujícím faktorem 

venkovského osídlení jiţ není podíl pracovníků v zemědělském sektoru. Je nutná změna celé 

hospodářské struktury obyvatelstva, vytvoření atraktivního prostředí pro bydlení i podnikání a 

podpora malých a středních podniků. Jde tedy o celkové zlepšení ţivota ve venkovských 

oblastech. Největší bariérou v zakládání malých podniků ve venkovských oblastech je 

nedostatek kapitálu, strach z podnikatelského rizika, nedostatečná struktura a podpora ze 

strany státu a krajů. Náš venkov má stále vysoký potenciál přírodního i kulturního dědictví, 

který zatím není dostatečně vyuţíván. Zatím u nás není ve větší míře rozvinuta venkovská 

turistika a potenciál zemědělských farem jako příleţitost pro agropodnikání. S tím však 

souvisí i nedostatečná turistická infrastruktura a nedostatečná úroveň sluţeb, která 

neodpovídá standardům Evropské unie.  

 

2.2.3 Dotační politika Evropské unie 

2.2.3.1 Finanční pro dotace v letech 2007 – 2013 

Finanční rámec je přijímán ve formě tzv. meziinstitucionální dohody mezi Evropskou 

komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. Je obvykle sjednáván na období pěti aţ sedmi 

let. Obsahuje hlavní rozpočtové priority EU a nastavení výdajových limitů pro kaţdou 

z těchto priorit. Návrh finanční perspektivy pro období let 2007 aţ 2013 byl uveřejněn 

Evropskou komisí dne 10. února roku 2004. Konečná finanční perspektiva pak byla schválená 

na summitu Evropské rady v prosinci 2005. Její výše byla stanovena na 862,4 miliard EUR, 

coţe je přibliţně 25 bilionů korun. Tato částka představuje 1,045% hrubého domácího 

produktu EU.  

 

2.2.3.2 Hlavní dotační programy Evropské unie 

V období let 2007 – 2013 můţe Česká republika čerpat dotace především ze 

strukturálních fondů, fondů soudrţnosti a Evropského zemědělského fondu. Dále pak můţe 

vyuţívat také komunitární programy a iniciativy kohezní politiky.  
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Tématické operační programy  

 Regionální operační programy a Operační programy Praha 

 Evropská územní spolupráce 

Evropský zemědělský fond 

 Program rozvoje venkova 

Komunitární programy EU 

 Podpora podnikání a inovace 

 Vzdělávání, výzkum a vývoj 

 Doprava, komunikace a energetika 

 Solidarita a bezpečnost, ostatní veřejné sluţby 

 Ţivotní prostředí 

 Kultura 

Iniciativy kohezní politiky 

 

V této práci bude dále podrobněji popsán Program rozvoje venkova, ze kterého byla 

čerpána dotace na projekt, který je předmětem praktické části.  

 

2.2.3.3 Finanční nástroje společné zemědělské politiky 

Evropský zemědělský záruční a orientační fond  

Evropský zemědělský záruční a orientační fond ( European Agricultural Guidance and 

Guarantee Fund, EAGGF) byl zaloţen v roce 1962 a stal se hlavním finančním nástrojem pro 

podporu zemědělství v zemích EHS. Podle zakládajícího Nařízení (EHS) č. 25/1962 o 

financování společné zemědělské politiky bylo stanoveno, ţe lze z fondu financovat 

následující výdaje: 

 Náhrady při vývozu do třetích zemí, 

 Intervence na vnitřním trhu, 

 Opatření uskutečněná na základě předpisů EHS za účelem dosaţení cílů EHS. 

Fond byl rozdělen na dvě sekce, záruční a orientační. Kaţdá sekce měla plnit svůj účel. 

Úkolem záruční sekce bylo převzít financování samotné zemědělské výroby, orientační sekce 

měla za úkol financovat potřebné strukturální změny, napomáhat modernizace v zemědělství 

a tím nepřímo pomáhat zaostalejším regionům. Později se stala úkolem orientační sekce také 

podpora ekonomické ţivotaschopnosti venkovských oblastí.  
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Tento fond byl po více neţ 40 let nejdůleţitějším nástrojem financování společné 

zemědělské politiky. Od roku 2007 je nahrazen Evropským záručním fondem a Evropským 

zemědělským fondem pro rozvoj venkova. 

 

Evropský zemědělský záruční fond  

Evropský zemědělský záruční fond (European Agricultural Guarantee Fund, EAGF) 

slouţí k financování trţních a dalších opatření. Financuje přímé platby pro zemědělce a 

opatření k regulaci zemědělských trhů.  

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund of Rural 

Development, EAFRD) slouţí ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, 

lesnictví a rozvoji venkovských oblastí, obecně tedy k financování Programu rozvoje 

venkova. 
26

 

 

2.2.3.4 Politika rozvoje venkova  v období 2007-2013 

Pro období let 2007–2013 byl rozvoj venkova vyčleněn ze strukturálně orientovaných 

přístupů a vytvořil samostatnou, ucelenou, jednotně financovanou politiku, která spadá do 

rámce společné zemědělské politiky. Podpora rozvoje venkova prostřednictvím fondu 

EAFRD pro období let 2007-2013 je legislativně upravena v nařízení Rady č. 1698/2005. 

Podle tohoto nařízení by politika rozvoje venkova měla doprovázet a doplňovat politiku 

podpory trhu a politiku podpory příjmů v rámci společné zemědělské politiky a tím přispívat 

k dosahování cílů této politiky. 

Cíle politiky venkova je stanovení koherentního a trvale udrţitelného rámce pro rozvoj 

venkovských oblastí. Dříve byla v zemích Evropské Unie řešena problematika rozvoje 

venkova jen na bázi sektorového přístupu a orientována na strukturální problémy v oblasti 

zemědělství. Významným mezníkem pro vývoj politiky venkova byl dokument Agenda 2000, 

ve které byl vytvořen druhý pilíř společné zemědělské politiky zaměřený na rozvoj venkova.  

Podpora rozvoje venkova je rozdělena do čtyř rozvojových os, které jsou blíţe popsány v 

kapitole 2.2.3.4. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. 

   

                                                 

26 TOMŠÍK, Karel. Vývoj a perspektivy evropského venkova. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 208 s. ISBN 978–80-7357–495-6. 
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2.2.3.5  Struktura dotačních zdrojů pro zemědělství 

Dotační zdroje v České republice lze rozdělit do dvou skupin podle zdroje finančních 

prostředků. Jedná se o evropské dotační programy, které jsou většinou částečně 

kofinancovány ze státního rozpočtu a národní dotační programy, které jsou plně hrazeny 

z rozpočtu ČR. Oba typy dotací administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.  

 

K základním dotačním nástrojům ČR patří: 

Přímé platby 

Přímé platby zahrnují jednotou platbu na plochu, oddělenou platbu za cukr a rajčata a 

národní doplňkové platby, které slouţí k dorovnání jednotné platby na plochu na úroveň 

starých členských států EU. Jedná se o podmnoţinu kompenzačních plateb. V současnosti 

existují tři způsoby přímých plateb pro zemědělce: 

 Platby na kompenzaci sníţení cen, 

 Kompenzační přídavky na produkci ve znevýhodněných oblastech 

 Platby zemědělcům za ago-enviromentální opatření
27

 

 

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013 

Program rozvoje venkova ČR je evropským zdrojem finančních prostředků, částečně 

kofinancovaných z rozpočtu ČR. Podpory jsou rozděleny na investiční (osa I, III, IV) a plošné 

(osa II). Plošné podpory jsou kaţdoročně podávány formou tzv. jednotné ţádosti, pro 

investiční podpory jsou vyhlašovány výzvy na příjem projektů.  

 

Operační program rybářství na období 2007 až 2013 

V rámci tohoto programu je moţné čerpat podporu pro oblast rybářství z Evropského 

rybářského fondu, který slouţí k prosazování cílů Společné rybářské politiky ES. Pokrývá 

oblast, na kterou se vztahuje cíl konvergence  

 

Dotace v rámci Společné organizace trhu 

Cílem Společné organizace trhu je regulace nabídky tak, aby nemohlo docházet k jejímu 

kolísání. Dotace v rámci Společné organizace trhu zahrnují podpory organizovanosti 

                                                 

27 KÖNIG, P.; LACINA, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 374 s. ISBN 80-7179-846-0.  
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producentské základny v rámci komodity ovoce, zelenina a víno. Jedná se o evropskou 

podporu částečně kofinancovanou z rozpočtu ČR.  

 

Národní dotace 

Národní dotace, které jsou hrazeny výhradně z rozpočtu ČR, lze po vstupu naší země do 

EU rozdělit do třech základních směrů - podpory různého charakteru vyhlašované formou 

Zásad, podpory směřující do lesního hospodářství a podpory pro vodní hospodářství. Těmito 

dotačními programy přispívá stát k udrţení výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na 

rozvoji venkovského prostoru.  

 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

Hlavní činností tohoto fondu je poskytování podpor formou dotací, úroků a garancí části 

jejich jistiny úvěrů na ekonomicky návratné podnikatelské záměry v rámci programu 

Zemědělec a programu Půda.  Dotace je poskytována na projekty, které nelze financovat 

v rámci Programu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

Zdrojem těchto prostředků je pouze státní rozpočet ČR. Tato podpora je poskytována pouze 

na investice, které nejsou povaţovány za přijatelné výdaje v rámci Programu rozvoje 

venkova.28 

 

2.2.3.6 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013  

Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje 

venkova a zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (European 

Agricultural Fund for Rural Development-EAFRD), specifikuje blíţe strategie v jednotlivých 

osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova. 

Opatření programu rozvoje venkova přispívají k plnění cílů Lisabonské strategie ve všech 

jejích oblastech, konkrétně: 

 Společnost zaloţená na znalostech 

 Vnitřní trh a podnikatelské prostředí 

 Trh práce 

 Udrţitelný rozvoj. 

 

                                                 

28 eAgri. Struktura dotačních zdrojů [online]. [cit. 2011-03-9].  Dostupný z WWW:<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/>. 
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Program rozvoje venkova jiţ oproti období let 2000 aţ 2006 nespadá pod strukturální 

fondy PRV. Pro období let 2007 aţ 2013 byl schválen 23.května 2007 Výborem pro rozvoj 

venkova Evropskou komisí. Bezprostředně poté byl zahájen příjem ţádostí o dotaci pro 

některá opatření osy II a krátce poté i pro osy I a III. Řídícím orgánem tohoto programu je 

Ministerstvo zemědělství ČR. Zprostředkujícím subjektem PRV je Státní zemědělský 

intervenční fond.  

 

Základní struktura Programu rozvoje venkova: 

Program rozvoje venkova se dělí na 4 prioritní osy
29

, které konkrétněji vymezují opatření 

pro alokaci finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

Jednotlivé osy jsou dále rozdělena na opatření a podopatření. 

 

Osa I 

První osa se zaměřuje na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, posílení 

dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. Prioritní oblastí 

této osy je modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy a přidávání hodnoty 

zemědělským produktům. V rámci osy 1 je alokováno 22% finančních prostředků  fondu 

EAFRD a je tudíţ druhou nejvýznamnější osou.  

 

Osa II 

Zaměření druhé osy se týká zlepšování ţivotního prostředí a krajiny. Prioritní pro tuto osu 

je zvýšení biologické rozmanitosti, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů 

s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin. Podporuje také ochranu vody 

a půdy a sniţování emisí skleníkových plynů. Pro opatření druhé osy bylo čerpáno nejvíce 

prostředků z fondu EARDF, a to více neţ 55% 

 

Osa III 

Osa III se zaměřuje na podporu rozvoje ţivotních podmínek ve venkovských oblastech a 

diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově. Hlavními prioritami této osy je tvorba 

pracovních příleţitostí, podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, zlepšení podmínek 

kvality ţivota ve venkovských oblastech, včetně vzdělávání a informování hospodářských 

subjektů a ochrana kulturních památek.  

                                                 

29 Osou se rozumí ucelená skupina opatření se specifickými cíly.  
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OSA IV Leader 

Poslední osa IV Leader je metodickou osou, která je uskutečňována prostřednictvím 

realizace cílů jednotlivých opatření os I aţ III. Hlavním přínosem osy Leader je způsob, 

jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny. Účelem osy Leader je 

především zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech, posílení ekonomického 

potenciálu a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví venkova, spolu s posílením řídících 

a administrativních schopností na venkově. Principy Leader vedou k pozitivním efektům 

plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí.  

 

Alokace prostředků EAFRD v České republice 

Celková výše disponibilních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova pro Českou republiku na období 2007 – 2013 byla stanovena rozhodnutím Evropské 

komise na 2 815,5 mil. Euro. 

 

Obr 2.1 Alokace prostředků EAFRD v České republice 
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Zdroj: TOMŠÍK, K. Vývoj a perspektivy evropského venkova. s. 139 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova 

Dotace je v rámci tohoto programu chápána jako přímá nevratná dotace právnickým a 

fyzickým osobám na podnikatelskou činnost.  

Maximální výše dotace: 

 60% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené 

mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 
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 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 neţ ve znevýhodněných oblastech 

 40% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené 

ostatními zemědělci v jiných oblastech neţ znevýhodněných oblastech.  

Přesná procentuální výše dotace se určuje na základě preferenčního kritéria, v rámci 

kterého ţadatel získává body. Tato preferenční kritéria jsou pro ţadatele závazná a jejich 

nesplnění nebo porušení je posuzováno jako nedodrţení podmínek dotace.  

 

Částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  na jeden projekt se pohybuje 

v rozmezí 100 tis. Kč aţ 30 mil. Kč.  Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace 

v rámci podopatření činí 90 mil Kč během období let 2007 aţ 2013. Příspěvek Evropské Unie 

činí 75% veřejných zdrojů, příspěvek České republiky činí 25% veřejných zdrojů. 30 

 

2.2.3.7 Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) 

Vychází z hlavních strategických priorit pro období let 2007 aţ 2013 s důrazem na 

zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příleţitostí a udrţitelný 

ekonomický rozvoj. NSPRV zajišťuje vazby mezi obecnými cíly rozvoje evropského venkova 

a cíly rozvoje venkova ČR, které dopovídají evropským strategickým osám – 

konkurenceschopnost, ochrana přírody, ţivotního prostředí a krajiny a rozvoj a diverzifikace 

venkovského ţivota. NSPRV dále také zajišťuj spolupráci a koordinaci s ostatními nástroji 

politiky ČR a EU, jako je strukturální politika, politika soudrţnosti, ochrana ţivotního 

prostředí a přírodních zdrojů a rybářská politika, s cílem zabránit překrývání ve vyuţívání 

těchto nástrojů a jejich efektivním vyuţíváním dosahovat synergického efektu.  

 

 

                                                 

30
 
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013.
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2.3 Základní pojmy projektového řízení 

„Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy zaloţený na strategickém plánu, 

navrţený a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka anebo zadavatele.“
31

  

Projekt má dočasný charakter a má pevně daný začátek a konec. Jeho výsledkem je 

vytvoření unikátního produktu nebo sluţby, je dokončen , jestliţe jsou naplněny cíle a záměry 

investorů. Projekty mohou mít různý rozsah, cíle i záměry.  

„Projekt bývá často definován jako série aktivit, které jsou zaměřené na to, aby byly 

naplněny jasně definované cíle do určitého času a v rámci definovaného rozpočtu.“ 
32

  

Projektem se tedy rozumí jednoznačná skupina koordinovaných aktivit s jasně daným 

začátkem a koncem, provedených jednotlivcem nebo týmem za účelem splnění specifických 

cílů v rámci definovaného času, nákladů a pracovních parametrů. Kaţdý projekt musí 

splňovat formální náleţitosti a být v souladu s podmínkami programu, tzn. přispívat 

k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích ukazatelů příslušného opatření. Projekt musí být 

udrţitelný minimálně po určitou stanovenou dobu.  

Kaţdý projekt je charakteristický svou jedinečností, cíli, kterých má být dosaţeno a 

případným rozloţením do dílčích cílů, v neposlední řadě pak také projektovým týmem. 

Jedním z moţných rozdělení projektů je na interní a externí, jednorázové a opakované atd.
33

 

 

Pro projekty je dále charakteristické to, ţe jsou: 

 Nástrojem ke změně, 

 Nerutinní a jedinečné, 

 Sloţené ze vzájemně propojených aktivit, 

 Realizovány lidmi, kteří by spolu za normálních okolností nepracovali, 

 Dočasné, 

 Mají zřetelně stanovený začátek a konec, 

 Navrţeny, tak aby dosáhly jasného cíle, 

 Riskantní a plné nejistoty. 

  

                                                 

31
 
FIALA, P. Řízení projektů. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 186 s. ISBN 978-80-245-1413-0.

 
(s. 10) 

32 MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1.vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, 

2007. 210 s. ISBN 978–80-87029–13-8. (s. 59) 

33 ZIMMERMANN, J.; STARK. CH.; RIECK, J. Projektplanung: Modelle, Methoden, Management. 1. vyd. Berlin: Springer, 2006. 323 s. ISBN 978-3-540-28413-0.  
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Z těchto důvodů, by měl mít kaţdý projekt jasně definované nositele, primární cílovou 

skupinu konečných příjemců, systém zodpovědností a pravomocí, přesně stanovený rozpočet, 

systém průběţného vyhodnocování a zpětné vazby a jasně definovaná kritéria, slouţící pro 

kontrolu stanovených cílů.34 

 

2.3.1 Řízení projektu 

Základním předpokladem pro úspěšné naplňování aktivit projektu je efektivní fungování 

projektového týmu, který tvoří zástupci realizátora projektu případně i projektových partnerů. 

Od počátku realizace projektu musí být jasně nastaveny jednotlivé procesy uvnitř projektu. Je 

nutné vymezit kompetence kaţdého člena týmu i vztahy mezi realizátorem projektu a jeho 

partnery.  

 

Způsob vedení projektu závisí do určité míry na rozsahu projektu a na počtu plánovaných 

či realizovaných projektů. U jednoduchých projektů malého rozsahu je vedení projektu 

obvykle zajišťováno jen projektovým manaţerem, který se zodpovídá přímo výkonnému 

vedení. Struktura vedení organizace se tedy nemění, je jen doplněna o koordinátora projektu, 

jehoţ hlavní úlohou je sledování projektu a podávání zpráv o jeho průběhu, popřípadě 

navrhuje změny v projektu. Rozhodovací pravomoc však přísluší pouze výkonnému vedení 

podniku. Jednotliví pracovníci podílející se na projektu disponují vysokou mírou 

samostatnosti a nejsou přímo podřízeni koordinátorovi. 
35

 

 

2.3.2 Projektový trojúhelník 

Podstatu projektu je moţno vyjádřit pomocí projektového trojúhelníku, tzv. 

trojimperativu, který v sobě zahrnuje čas, kvalitu a náklady.  Jednotlivé části trojúhelníku jsou 

vzájemně propojeny a je tedy nutno stále hledat vyváţené řešení z hlediska preferencí pro 

jednotlivé zájmové skupiny. Při řízení projektů je nutné brát v úvahu skutečný čas ve srovnání 

s plánem, náklady ve srovnání se stanoveným rozpočtem a kvalitu projektu, která je měřítkem 

pro dosaţení poţadovaných cílů.   

                                                 

34 MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1.vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, 

2007. 210 s. ISBN 978–80-87029–13-8.  

35 TAUER, Vladimír; ZEMÁNKOVÁ, Helena; ŠUBROVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2009. 160 s. ISBN 978–80-251–2649-3. 
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Časová analýza projektů vychází z dob trvání realizace jednotlivých činností a určuje 

nejdříve moţné a nejpozději přípustné termíny počátků a konců realizace činností, dále pak 

nejdříve moţný termín dokončení celého projektu, časové rezervy činností apod.  

 

Analýza zdrojů porovnává časový průběh nároků na čerpání zdrojů s disponibilním 

mnoţstvím zdrojů pro realizace projektu. Lze rozlišit jednotě pouţité, jako například materiál, 

energie nebo finance a opakovaně pouţívané, ke kterým se řadí lidské zdroje, osoby, provozní 

prostředky a vybavení.  

 

Cílem analýzy zdrojů je:  

 Minimalizace potřeby zdrojů, 

 Dodrţení limitů zdrojů,  

 Rovnoměrné čerpání zdrojů. 
36

                             

 

Obr 2.2 Magický trojúhelník 

                                                    Kvalita 

 

 

                                             

 

 

 

 

          Čas                                                                    Náklady 

 

Zdroj: OCHRANA, F.; PAVEL, J.; VÍTEK, L. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. Vlastní zpracování. 

 

Bude-li upravena jedna ze stran trojúhelníka, bude mít tato změna vliv zbývající dvě 

strany. Změny v plánu projektu mohou můţe ovlivnit daný trojúhelník různými způsoby, 

podle okolností a povahy projektu.  

 

                                                 

36 FIALA, P. Řízení projektů. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 186 s. ISBN 978-80-245-1413-0. 
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2.3.3 Typy projektů 

Obecně lze rozlišit dva typy projektů, a to projekty investiční a neinvestiční. Hlavním 

rozlišovacím znakem obou typů projektů jsou typy výdajů.  

Investiční (tvrdé) projekty jsou primárně zaměřeny na pořizování dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, který dále slouţí jako nástroj k realizaci výstupů a 

naplňování cílů projektu.  Tyto projekty lze také označit jako infrastrukturní. 

 

Neinvestiční (měkké) projekty se zaměřují na investice do lidských zdrojů, především na 

podporu vzdělávání, zaměstnanosti, sociální integraci, rovné příleţitosti, apod. Pořizování 

majetku je zde jen podpůrnou záleţitostí a je značně omezeno.  

 

U neinvestičních projektů se efekty (výstupy) projeví jiţ v průběhu projektu, u 

investičních aţ po jejich ukončení. Proto se také u investičních projektů sleduje i tzv. 

provozní fáze, ve které je kontrolováno, nakolik ţadatel plní výstupy, ke kterým se ve 

smlouvě o poskytnutí dotace zavázal. 
37

 

 

2.3.4 Projektový cyklus 

Projektový cyklus je metodickou pomůckou definující základní aktivity, které se 

odehrávají v rámci přípravy a řízení projektu. Řízení projektového cyklu jede k celkovému 

zdokonalení, a to tak, ţe během klíčových částí přípravy a implementace projektů a programů 

dohlíţí na řádné posouzení proveditelnosti, strukturovaný monitoring a hodnocení a 

rozhodování podloţené potřebnými informacemi. 

  Projektový cyklus nedefinuje jen jednotlivé fáze, ale i aktéry, kteří se na procesu 

podílejí, a způsoby rozhodování, kterých je vyuţíváno. Trvání jednotlivých fází se projekt od 

projektu liší. Všechny části projektového cyklu jsou organizovány dle jasného logického 

rámce. Jednotlivé fáze se musejí doplňovat, řídit stejnými principy a naznačovat další směr 

pokračování, týkající se časového i obsahového hlediska. Výstupy kaţdé fáze jsou zároveň 

vstupem fáze následující 

 

 

                                                 

37 MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1.vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, 

2007. 210 s. ISBN 978–80-87029–13-8.
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Projektový cyklus se dělí do šesti fází: 

1. Identifikace a formulace záměru 

První fáze obsahuje počáteční myšlenku projektu a její předběţný nástin, měla by jí 

předcházet situační analýza s ohledem na specifika dané problematiky a regionu, ve kterém 

má být projekt realizován. Je také nutné si předem zjistit, za-li je vůbec moţné na daný 

projekt čerpat prostředky z fondů EU. Je vhodné konzultovat záměr projektu s kompetentními 

orgány nebo s někým, kdo jiţ má v této oblasti své zkušenosti.  

 

2. Příprava projektu a jeho formulace 

Návrh záměru je v této fázi jiţ podrobně rozpracován, a to včetně finanční i institucionální 

analýzy a dopadů na ţivotní prostředí. Opět se přehodnocují cíle a plány projektu a určují se 

účastníci projektu a jeho management. Plánováním projektu se zde rozumí posouzení jeho 

rozsahu, rozpočtu, aktivit, které bude projekt obsahovat, rozvrhnutí časového harmonogramu, 

personálního obsazení, propracování všech oblastí a detailní promyšlení všech moţných rizik 

a nástrah. Hlavním účelem této fáze je potvrzení významu a proveditelnosti projektu, jak bylo 

uvedeno v jeho záměru.  

 

3. Posouzení a schválení 

V této fázi je projekt posuzován řídícím orgánem, který ţádost o dotaci i spolu 

s povinnými přílohami přijímá, dále hodnotí a analyzuje z hlediska věcné i formální 

přijatelnosti. Zkoumání jsou podrobeny technické, finanční, ekonomické i sociální aspekty 

projektu. Je také nutné zodpovědět otázky týkající se úspěšné implementace, efektivity 

projektu, jeho přínosu ve vztahu k regionálním.národním a evropským prioritám a jeho 

celkové proveditelnosti.  

 

4. Vyjednávání a financování 

Financování ovlivňuje typ projektu a nástroj politiky, který daný projekt vyuţívá. Při 

vyjednáváních ohledně financí se řeší především rozpočet projektu a podepisuje se smlouva 

mezi předkladatelem a zodpovědným schvalovatelem. Sloţitost vyjednávání a finančního 

řízení se odvíjí od velikosti a celkové náročnosti projektu. V případě kladného posouzení, je 

projekt schválen k financování. Součástí tohoto rozhodnutí jsou podmínky, které je příjemce 

dotace povinen při čerpání a pouţití peněţních prostředků dodrţet. Poskytnutá dotace je ryze 

účelová a lze jí tedy pouţít jen na účel uvedený v rozhodnutí. Je také nutné dodrţet výši a 

skladbu schválených nákladů.  
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5. Implementace a monitoring 

Pátá fáze představuje skutečnou realizaci projektu. Monitorováním projektu je moţné 

určit, zda-li se realizace projektu neodchyluje od jeho plánů. Hlavní myšlenou monitoringu je 

brzké definování problémů a včasné zvolení a přijetí opravných prostředků, které zajistí 

úspěšné výsledky projektu. Zjištění nesrovnalostí a následná aplikace opravných prostředků 

můţe pozměnit celý plán a tím i ovlivnit časový harmonogram, rozpočet a probíhající aktivity 

v rámci projektu. 

 

6. Hodnocení 

Poslední fáze přestavuje zpětnou vazbu pro projekt. Hodnotí se efektivnost a dopady 

projektu v konfrontaci s jeho stanovenými cíly, zjišťuje se, zda byly cíle projektu naplněny. 

Výstupy tohoto hodnocení ovlivňují další činnost týkající se projektu. Chyby a nedostatky 

projektu mohou být dále zpracovány a pouţity pro formulaci záměru nového projektu. 
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Obr 2.3 Úplný projektový cyklus 

 

 

 

Zdroj: MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské, s. 68. Vlastní 

zpracování. 

 

Projektový cyklus začíná myšlenkou na nový projekt a končí vyhodnocením projektu. 

Všechny fáze projektu na sebe musí plynule navazovat, aby nebyly opomenuty některé 

důleţité kroky zahrnuté v projektovém cyklu.  

 

2.4 Vybrané metodické nástroje pro přípravu a hodnocení projektů 

2.4.1 Studie proveditelnosti 

Před zahájením projektu je vhodné provést finanční ekonomickou analýzu, která zjistí, 

zda-li přínos projektu převýší náklady s ním spojené. U investičních projektů jsou tyto 

analýzy součástí studie proveditelnosti, jejímţ úkolem je posoudit, zda je moţné realizovat 

daný projekt, zhodnotit všechny realizační aktivity a poskytnout veškeré podklady pro 

investiční rozhodnutí. Studie proveditelnosti je povinnou součástí většiny investičních 
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projektů financovaných ze zdrojů EU a je zároveň i zásadním nástrojem samotného řízení 

projektu. Vyuţívá se v podnikatelské sféře i veřejném sektoru. Studie proveditelnosti musí 

také prokázat, ţe po předmětu projektu existuje jednoznačná poptávka ze strany klíčových 

cílových skupin a ţe prostředky investované do projektu budou vyuţity maximálně 

efektivním způsobem.38 Studie proveditelnosti je obvykle zpracovávána v předinvestiční fázi 

projektu a je zásadním dokumentem, který vede k investičnímu rozhodnutí vlastníka projektu, 

rozhodnutí potenciálního věřitele nebo při ţádosti o úvěr či dotaci. Později slouţí jako 

základní nástroj projektového managementu v investiční a provozní fázi. Jejím účelem je tedy 

zhodnotit všechny realizační alternativy, posoudit realizovatelnost daného investičního 

projektu a poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí.  

 

2.4.2 SWOT analýza 

Jednoduchou a velmi účinnou pomůckou při přípravě projektu je tzv. SWOT analýza. 

Jedná se o metodu strategického plánování, která je schopna efektivně napomoci především 

v počáteční fázi projektové přípravy. Zkratka SWOT spojuje počáteční písmena čtyř 

anglických výrazů, tedy čtyř faktorů – silné stránky (ang: Strengths), slabé stránky (ang: 

Weaknesses), příleţitosti (ang: Opportunities) a hrozby nebo rizika (ang: Threats) spojené s 

určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Kvalitně zpracovaná SWOT 

analýza můţe do značné míry ovlivnit výsledky a úspěch připravovaných projektů. Díky 

podrobné předběţné identifikaci všech těchto dimenzí můţe daný projekt uspokojit stanovené 

potřeby a dosáhnout tak poţadovaného účinku.  

Analýza se soustředí na dvě širší kategorie, a to na vnější a vnitřní faktory, které se dále 

dělí na svůj pozitivní a negativní aspekt.  

Vnitřní faktory  

Jako vnitřní lze označit faktory týkající se situace projektu, které v dané chvíli existují. 

Nalézají se v oblasti či v sektoru ve chvíli, kdy se projekt začíná připravovat. Lze rozlišit dva 

druhy vnitřních faktorů – silné a slabé stránky. K silným stránkám se řadí pozitivní rysy 

v regionu či oblasti, který mají vliv na projekt. Mohou být přírodního, technického i lidského 

původu. Silné stránky  v sobě zahrnují lidské a přírodní zdroje, kvalitu průmyslu, 

infrastrukturu v regionu, úroveň vzdělanosti obyvatel, umístění v oblasti a její moţnosti. atp. 

                                                 

38 MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1.vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, 

2007. 210 s. ISBN 978–80-87029–13-8. 
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Mezi slabé stránky lze naopak zařadit faktory představující nedostatky, procesy fungující 

špatně, nefungující vůbec nebo ty, které by mohly fungovat lépe. Jedná se v postatě o stejné 

faktory, které jiţ byly uvedeny u silných stránek, avšak s tím rozdílem, ţe se jedná o negativní 

rysy těchto vlivů.  

Vnější faktory 

Z výše uvedených vnitřních faktorů vyplývají faktory vnější, které se označují jako 

příležitosti a ohrožení. Vztahují se k potenciálům a rizikům budoucích projektů, které je 

nutné vzít v úvahu při plánování projektu. Analýza vnějších faktorů navazuje na předchozí 

vymezení silných a slabých stránek a zároveň odráţí aktuální situaci v dané oblasti či sektoru. 

Příleţitosti zahrnují moţnosti, které jsou vyuţitelné k tomu, aby se daly překonat slabé 

stránky a mohly se rozvíjet silné stránky. Mohou reagovat na  technologický rozvoj či rozvoj 

lidského potenciálu, ekonomický růst, změny v oblasti ţivotního prostředí, struktuře trhu atd. 

Jako rizika nebo ohroţení se pak označují takové faktory, které omezují příleţitosti k růstu 

nebo zabraňují změnám. 
39

 

SWOT analýzu lze také dobře vyuţít jako syntetizující metodu při konečném hodnocení 

silných a slabých stránek, které realizovaný projekt má a příleţitostí a ohroţení, které mohou 

na realizovaný projekt do budoucna působit.  

 

2.4.3 Zpracování harmonogramu projektu 

Plán realizace projektu lze pro lepší názornost zobrazit formou harmonogramu. Dobou 

realizace projektu se rozumí doba od zahájení po dokončení projektu. Realizace projektu 

obvykle začíná podpisem smlouvy o udělení dotace a končí ţádostí o proplacení. Při 

sestavování harmonogramu je nutné počítat s určitou časovou rezervou a dobou, která je 

nutná pro příslušné administrativní úkony. Harmonogram projektu musí být součástí 

projektové ţádosti a je povaţován za efektivní nástroj pro organizaci, řízení a kontrolu 

realizace projektu.  Z harmonogramu by mělo být zřejmé, kdy které činnosti začínají a končí, 

které činnosti na sebe navazují, popřípadě se překrývají. Pro tvorbu harmonogramu je moţné 

pouţít řadu metod. Nejčastěji pouţívanými metodami je metoda CPM, MPM, PERT a 

Ganttův diagram, který patří k nestarším pouţívaným technikám. Jeho výhodou je 

jednoduchost, přehlednost, srozumitelnost a nenáročnost zpracování. Nevýhodou je pak 

                                                 

39 MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1.vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, 

2007. 210 s. ISBN 978–80-87029–13-8. 
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absence závislostí mezi úkoly.
40

 Grafické vyjádření Ganttova diagramu a jeho praktické 

vyuţití se nachází v kapitole 3.   

 

2.4.4 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

Podstatou je zhodnotit udrţitelnost projektu a efektivnost vynaloţených nákladů.  

Čistá současná hodnota (NPV) 

Čistá současná hodnota je součtem současné hodnoty budoucích hotovostních toků, které 

plynou z investice a hotovostního toku v nultém roce. Projekt je přijatelný v tom případě, 

pokud NPV>0. 
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       (2.1) 

NPV = čistá současná hodnota investice, 

CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

r = diskontní sazba, 

r = období (rok) od 0 do n. 

 

Vnitřní míra návratnosti (IRR) 

Vnitřní výnosové procento představuje takovou výši diskontní sazby, při níţ bude čistá 

současná hodnota toků plynoucích z investice rovna nule. Projekt je přijatelný v případě, ţe je 

IRR vyšší neţ stanovená diskontní sazba.  
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            (2.2) 

IRR = vnitřní výnosové procento, 

CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

t = období (rok) od 0 do n. 

 

Index rentability 

Index rentability je podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku z nultého 

období, tedy na investičních výdajích. Vyjadřuje procento ziskovosti investice měřené čistou 

                                                 

40 MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1.vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, 

2007. 210 s. ISBN 978–80-87029–13-8.
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současnou hodnotou. Udává, kolik korun z čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu 

investovanou korunu. Projekt je přijatelný, jestliţe NPV/I>1.  
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     (2.3) 

NPV = čistá současná hodnota investice, 

I = výše investice, 

CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

r = diskontní sazba, 

t = období (rok) od 0 do n. 

 

Doba návratnosti 

Dobou návratnosti je počet let, za který se kapitálový výdaj splatí peněţními příjmy 

z investice. Investice, která vykazuje kratší dobu úhrady je příznivější, jelikoţ zvyšuje reálné 

dosaţení očekávané výnosnosti, tedy likviditu a zároveň zvyšuje bezpečnost investice. 
41
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HV = hospodářský výsledek plynoucí z investice, 

I = celková vynaloţená investice 

t = období (rok) od 0 do n.42 

 

Aby byla investice skutečně efektivní, musí příjmy z investice převyšovat náklady, které 

na ni byly vynaloţeny.   

                                                 

41 MÁČE, M. Finanční analýza investičních projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 80 s. ISBN 80-247-1557-0. 

42 HRDÝ, M. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s, 2006. 204 s. ISBN 80-7357-137-4.  
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3 Analýza vybraného projektu 

 

Předmětem této kapitoly je popis a hodnocení investičního projektu s názvem 

„Rekonstrukce dochovny selat a výkrmny prasat ve středisku Loděnice“ v Zemědělském 

druţstvu Hraničář se sídlem v Loděnici, na jehoţ financování byla čerpána dotace z Programu 

rozvoje venkova a hodnocení celkové situace na trhu s vepřovým masem, která s danou 

investici velmi úzce souvisí. 

 

3.1 Charakteristika žadatele o dotaci  

Zemědělské druţstvo Hraničář vzniklo dne 18. 1. 1961 usnesením společné slučovací 

schůze čtyř druţstev – Loděnice, Holasovice, Neplachovice a Kamenec jako Jednotné 

zemědělské druţstvo Hraničář v Loděnici. K 1.1. 1974 do druţstva vstoupilo druţstvo Tábor a 

o dva roky později se sloučilo s JZD Vávrovice. Výsledkem těchto sloučení byl ekonomický 

celek pod názvem Jednotné zemědělské druţstvo (JZD) Hraničář se sídlem v Loděnici, který 

disponoval zemědělskou půdou o výměře 3534 ha, orná půda tvořila 3288 ha z tohoto celku.  

Po revoluci byl na základě zákonných předpisů obchodní název subjektu upraven na 

Zemědělské druţstvo „Hraničář“ se sídlem v Loděnici. V roce 1992 prošlo druţstvo 

transformací dle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání 

majetkových nároků v druţstvech a změnilo se na druţstvo vlastníků majetkových podílů. 

Těmito vlastníky bylo 638 fyzických osob, které do druţstva vloţily majetkové podíly 

v celkové výši 99 102 tis. Kč.   

 

Počet zaměstnanců druţstva se v posledních 20 letech postupně sniţuje, v současnosti 

zaměstnává druţstvo 142 zaměstnanců, čímţ se řadí mezi střední podniky.  Podíl mladých 

zaměstnanců do 40 let tvoří necelých 30% všech pracovníků druţstva. Statutární orgán 

druţstva tvoří devíti členné představenstvo, kontrolním orgánem je pěti členná kontrolní 

komise. Organizační struktura druţstva je zaloţena na spojení odvětvového a územního 

principu řízení.  

 

ZD Hraničář se zabývá především rostlinnou a ţivočišnou výrobou. Okrajově pak 

poskytuje sluţby kovoobráběčství, ţárové zinkování, opravárenství zemědělských strojů a 

pronajímání prostor k podnikání. Na základě smluv provádí druţstvo zemědělské práce pro 
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ostatní podnikatelské subjekty. Druţstvo Hraničář se trvale řadí mezi nejlepší zemědělské 

podniky v regionu.  

 

ZD Hraničář se nachází v Loděnici, coţ je část obce Holasovice leţící mez Opavou a 

Krnovem, poblíţ polských hranic. Druţstvo hospodaří na pozemcích rozkládajících se na 17 

katastrálních územích v řepařské výrobní oblasti. Celková výměra zemědělské půdy činní 

2788 ha, z toho orná půda tvoří v současné době 2694 ha. Rostlinná výroba je pilířem 

zemědělského druţstva při tvorbě zisku.  Zaměřuje především na pěstování pšenice, ječmene 

a cukrové řepy. Dále pak pěstuje kukuřici, proso, řepku, mák atd. Pro zajištění potřeb 

zemědělské výroby pěstuje vojtěšku a kukuřici na siláţ.  

Ţivočišná výroba se zaměřuje na chov mléčného skotu a chov prasat. Produktem 

ţivočišné výroby je pak výroba mléka, hovězího a vepřového masa. Vzhledem ke klesajícím 

výkupním cenám mléka i masa, byla v loňském roce ţivočišná výroba ztrátová. Realizační 

cena za kilogram vepřového masa v posledních pěti letech klesla o celých 5 Kč na kilogram.  

 

Obr. 3.1 Realizační cena za kilogram vepřového masa 
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Zdroj: Interní dokumenty druţstva. Vlastní zpracování. 

 

Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, ţe ceny vepřového masa v posledních 5letech 

postupně klesaly, avšak tento pokles není lineární. Nedá se tedy spolehlivě předpovědět další 

vývoj cen prasat a vepřového masa. Avšak dá se předpokládat, ţe jejich cena bude spíše 

klesat. Nepříznivý vývoj realizačních cen měl v loňském roce silný dopad na hospodářský 

výsledek chovu prasat, který vykazoval ztrátu ve výši 970 000 Kč. Hospodářský výsledek 
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druţstva je však kladný (viz. Obr. 3.4), z čehoţ plyne, ţe chov prasat je dotován jinými 

aktivitami druţstva. 

 

3.2 Situace na trhu vepřového masa u nás po vstupu do Evropské unie 

 

Od vstupu ČR do Evropské unie je odvětví výroby vepřového masa pod silným 

konkurenčním tlakem chovatelů prasat z ostatních zemí Unie. Došlo k nárůstu dovozu prasat 

a následně k poklesu poptávky zpracovatelů po domácím mase. Ze všech ţivočišných 

komodit se právě chov prasat u nás dostal do výrazného útlumu z důvodu niţší efektivnosti 

produkce jatečních zvířat a niţší konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu. 

Důsledkem těchto vlivů bylo výrazné zhoršení ekonomiky výroby vepřového masa a redukce 

stavů prasat především v nových členských zemích Unie. V posledních dvou desetiletích 

stavy prasat u nás postupně klesaly, po vstupu do EU tento trend pokračoval a v období let 

2007 – 2009 se dokonce ještě zrychlil. V letech 2004 – 2009 se sníţila produkce vepřového 

masa o 32,2%, soběstačnost v produkce vepřového masa se tím také výrazně sníţila. 43 

 

Obr. 3.2 Soběstačnost ve výrobě vepřového masa v České republice 
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Zdroj: Chov prasat v ČR po vstupu do EU z pohledu Mze
44

. Vlastní zpracování. 

                                                 

43  BAŠEK, V.  a kol. Ústav zemědělské ekonomika a informací. České zemědělství šest let po vstupu do Evropské unie [online]. 2010 [cit. 2011-03-23].  Dostupný z 

WWW:
 
<http://www.uzei.cz/left-menu/publikacni-cinnost/studie/2010/studie103.pdf>. 

44 MACHEK, J. Chov prasat v ČR po vstupu do EU z pohledu Mze [online]. 2010 [cit. 2011-03-23]. Dostupný z WWW: 

<www.vetkom.cz/content/sendFile/.../8865a78cb9168b19e72a35889b1e3dd0>. 

 

http://www.vetkom.cz/content/sendFile/.../8865a78cb9168b19e72a35889b1e3dd0
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Primární příčinou sniţování stavů prasat bylo zvyšování dovozu ţivých prasat a 

vepřového masa. Vývoz i dovoz prasat a vepřového masa na rozdíl od doby před vstupem 

České republiky do EU probíhá bez celních bariér. Dnem vstupu naší země do Evropské unie 

došlo k uvolnění zahraničního obchodu, tedy i obchodu s ţivými prasaty a vepřovým masem 

bez cel, netarifních překáţek a mnoţstevních omezení v rámci jednotného trhu EU. Sníţit 

dovoz ţivých prasat a vepřového masa nám Evropská unie vzhledem k volnému trhu na 

území EU neumoţní. Vývozci z České republiky navíc nedostatečně vyuţívají subvencí, které 

jim Unie poskytuje na vývoz vybraných poloţek s  vyšší přidanou hodnotou, především 

uzeného vepřového masa a masných výrobků do třetích zemí.   

Svůj podíl na sniţování stavů prasat mělo i omezování spotřeby vepřového masa u nás uţ 

od počátku devadesátých let. V roce 1990 činila spotřeba vepřového masa 50 kg na obyvatele, 

v roce 2008 spotřeba klesla na 41,3 kg na obyvatele. Dalším významným vlivem na pokles 

celkových stavů prasat pak bylo i zvyšování nákladů především na krmné směsi. V roce 2007 

prudce stouply ceny krmných směsí, coţ je významná nákladová poloţka, která představuje 

například u prasat ve výkrmu 93% přímých materiálových nákladů. 

 

Současné problémy na trhu prasat a vepřového masa 

Nejzávaţnější problémy, se kterými se musejí potýkat chovatelé prasat a producenti 

vepřového masa by se daly shrnout do následujících bodů. 

 Zvětšování záporného salda zahraničního obchodu s ţivými  prasaty a vepřovým 

masem po odbourání dovozních cel a po zrušení moţnosti vyuţití dovozních cel, která 

ČR do té doby vyuţívala. Svůj vliv měl také zpevňující kurz České koruny. 

 Prudký růst cen obilovin a krmných směsí. Od roku 2007 vzrostla cena krmné pšenice 

o 35%. Na cenu krmných směsí má vliv především poptávka po obilí nejen u nás, ale 

zejména na světových trzích 

 Růst dovozu vepřového masa a ţivých prasat z Německa, Belgie, Španělska, 

Rakouska, Polska a dalších zemí EU. Značný nárůst dovozů se týká dovozu jatečních 

prasat a ţivých selat, především z Dánska.  

 Značná část chovatelských a zpracovatelských zařízení potřebuje nutně investice, aby 

dodrţeli platné normy welfare zvířat, hygienické a zdravotní předpisy, ekologické 

normy a jiné předpisy.  

 Co se týče nebezpečných nákaz, lze zdravotní situaci v chovech hodnotit jako 

příznivou, avšak méně váţné choroby zapříčiňují vysoké ekonomické ztráty. Řešení 
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těchto nákaz můţe být finančně i organizačně náročné. Pokud zemědělský podnik 

dokáţe výrazně sníţit nemocnost prasat, zvýší se tím uţitkovost i rentabilita chovu 

 Výkyvy cen zemědělských výrobců za jatečná prasata. Trh s vepřovým masem obecně 

patří k trhům s obrovskými výkyvy cen, a to aţ 30%, coţ znemoţňuje správné 

dlouhodobé odhady a je předmětem spekulací dodavatelů i odběratelů Za těchto 

podmínek není snadné uzavírat dlouhodobé smlouvy.  
45

 

 

Vývoj v odvětví vepřového masa u nás v letošním roce bude záviset na vývoji této 

komodity na území celé EU, jelikoţ kaţdá změna na jednotném trhu Společenství se promítne 

i na náš trh. Podle Evropské komise dojde v první polovině letošního roku k mírnému 

meziročnímu sníţení ceny vepřového masa a nákladů na krmiva. Náklady na krmiva, které 

rostly jiţ od loňského září, budou stále poměrně vysoké. Po ničivých poţárech v Rusku 

výrazně vzrostla cena obilí na světových trzích. Pozice tuzemských producentů vepřového 

masa bude tudíţ nadále velmi obtíţná. Rentabilita produkce vepřového masa se v důsledku 

tohoto vývoje opět dostane do záporných hodnot. Odhaduje se, ţe jen málo prvovýrobců 

zaměřujících se výhradně na chov prasat můţe takto dlouhotrvající nepříznivý vývoj 

v odvětví ustát.
46

 

 

3.3 Základní specifikace projektu 

 

Projekt, který je předmětem této diplomové práce nese název „Rekonstrukce dochovny 

selat a výkrmny prasat ve středisku Loděnice.“ 

 

Projekt je částečně financován z Programu rozvoje venkova, konkrétně se jedná o: 

 Osa I 

 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

Skupina Opatření I.1 

Modernizace zemědělských podniků 

                                                 

45 MACHEK, J. Chov prasat v ČR po vstupu do EU z pohledu Mze [online]. 2010 [cit. 2011-03-23]. Dostupný z WWW: 

<www.vetkom.cz/content/sendFile/.../8865a78cb9168b19e72a35889b1e3dd0>. 

46 ABRAHÁMOVÁ, M. Agroweb. Budeme ještě jíst české vepřové maso? [online]. 2011 [cit. 2011-04-01.]. Dostupný z WWW:<http://www.agroweb.cz/Budeme-jeste-jist-

ceske-veprove-maso__s1581x55575.html>. 

 

http://www.vetkom.cz/content/sendFile/.../8865a78cb9168b19e72a35889b1e3dd0
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Podopatření I.1.1. 

Modernizace zemědělských podniků 

Záměr a) 

Stavby a technologie pro ţivočišnou výrobu 

 

Charakteristika opatření modernizace zemědělských podniků 

Opaření plyne ze strategického cíle zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a svým 

zaměřením je určeno na podporu modernizace zemědělských podniků, ve kterých je 

nedostatečná úroveň stavebních i technologických investic, vztahuje se k rostlinné i ţivočišné 

výrobě. Zastarávání technologického vybavení zemědělských podniků se odráţí ve stavu 

zemědělských staveb, které bohuţel ne vţdy vyhovují moderním poţadavkům welfare a 

ochrany ţivotního prostředí. Nízká úroveň investic pak dále ovlivňuje nákladovost a 

efektivitu zemědělské výroby, produktivitu, tvorbu přidané hodnoty tím pak celkovou 

konkurenceschopnost zemědělské výroby. Vzhledem k rostoucímu tlaku spotřebitelů na 

bezpečnost potravin a maximální ekologický přístup při produkci je jejím předpokladem 

dobře vybavená primární výrobní základna v rámci zemědělské výroby.  V minulém 

programovacím období 2004 - 2006 byl obdobný typ podpory úspěšně poskytován v rámci 

Operačního programu, opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku. Toto opatření 

navazuje na priority a cíle Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do Evropské 

Unie  (2004 – 2013), respektuje cíle Lisabonské strategie a Národního lisabonského programu 

2005 – 2008 (Národní program reforem ČR).47 

 

3.3.1 Analýza výchozí situace 

Prvotním důvodem pro rekonstrukci dochovny selat a výkrmny prasat byl vysoký 

nezaviněný úhyn mladých zvířat.  Nezaviněný úhyn prasat dosahoval v roce 2008 částky 

1 772 tis. Kč, coţ bylo celých 78,2% všech nezaviněných úhynů zvířat v zemědělském 

druţstvu.  Přestoţe chov prasat je pro zemědělské druţstvo v posledních letech výrazně 

ztrátový, rozhodlo se vedení druţstva pro rekonstrukci dochovny selat a výkrmny prasat, aby 

alespoň sníţilo ztráty plynoucí z takto vysokých nezaviněných úhynů.  

                                                 

47 Státní zemědělský intervenční fond. Modernizace zemědělských podniků [online]. [cit. 2011-04-01.]. Dostupný z 

WWW:<http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/1/11>. 

 



 52 

V roce 2007 ukončilo středisko ţivočišné výroby hospodaření naposledy s 

kladným výsledkem, a to 625 tis. Kč. Oproti předešlému roku se však výsledek hospodaření 

sníţil o 1 808 tis. Kč. Zhoršení výsledku mělo na svědomí především vyšší ceny vstupů do 

výroby. Nebýt oţivení trhu s mlékem byla by situace mnohem horší vzhledem. O rok později 

se situace skutečně zhoršila, středisko ţivočišné výroby ukončilo tedy své hospodaření v roce 

2008 se ztrátou 10 580 tis. Kč. Tento dosaţený výsledek byl doposud absolutně nejhorší za 

období posledních desíti let.  

 

3.3.2 Základní kroky k získání podpory z dotačních fondů Evropské Unie 

Na počátku rozhodování o investičním záměru a následné ţádosti o dotaci je vhodné 

provést analýzu vlastní činnosti, rozpoznat tak rizika, určit potenciální rozvojové oblasti a 

navrhnout způsoby řešení. Moţnosti řešení vytyčených cílů je nutné následně převést do 

podoby projektového záměru, který by měl obsahovat vstupy, nástroje a aktivity projektu, 

technické, finanční, personální a jiné poţadavky. Při tvorbě projektu je dále nutné ověřit si, 

zda-li investiční záměr odpovídá podmínkám určeným v programových dokumentech. Jedná 

se zejména o míru spolufinancování a nutnost zjistit si předem, co je v daném programu 

podporováno.  

 

Zpracování a předložení projektové žádosti 

Ţádost o dotaci je stěţejním dokumentem pro získání podpory ze zdrojů EU. Její součástí 

jsou obvykle přílohy jako je právní statut a finanční zdraví ţadatele, dopad projektu na trţní 

prostředí, trţní analýza atd. Na základě Výzvy k předkládání projektových ţádostí se 

předkládá příslušnému řídícímu orgánu projektová ţádost spolu s povinnými přílohami. 

Výzva k předkládání projektu bývá zveřejněna na webových stránkách Ministerstva 

zemědělství. 

ZD Hraničář podalo na Státním zemědělském intervenčním fondu v Opavě 28. února 

v roce 2008 ţádost o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci osy 1. Projektová 

dokumentace, která byla k této ţádosti přiloţena obsahovala název projektu, stručný popis 

ţadatele a informace o zpracovateli projektu. Druhá část byla zaměřená na detailnější popis 

plánované investice, její zdůvodnění, harmonogram, technické řešení a plánovaný rozpočet 

projektu.  
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Uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci 

S úspěšným ţadatelem se sepisuje smlouva o poskytnutí pomoci, ta stanovuje nejen 

podmínky realizace projektu, ale i sankční ujednání, která mohou často silně ovlivnit další 

konání příjemce podpory. Ve smlouvě je uvedeno také datum zahájení a ukončení projektu, v 

případě, ţe je projekt rozdělen do několika etap, je zde obvykle vymezena i časová délka 

jednotlivých etap.48 

Po přijetí a zpracování ţádosti o dotaci sepsal pracovník  SZIFu  s ZD Hraničář Dohodu o 

poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. V Dohodě je vymezena výše podpory, 

termín předloţení ţádosti o proplacení výdajů, platební podmínky poskytnutí dotace a 

povinnosti příjemce dotace.  

 

Výběrové řízení na dodavatele 

V případě, ţe daný projekt nebude realizovat sám příjemce dotace, ale zaváţe se smluvně 

další subjekt (dodavatel), je nutné, aby proběhlo výběrové řízení na dodavatele, které musí být 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.  

ZD Hraničář vyhlásilo v září roku 2008 výběrové řízení na realizátora dané rekonstrukce. 

Toto výběrové řízení vyhrála firma AGE.s.r.o., která má jiţ šestnáctiletou tradici v dodávání 

technologického zařízení pro chov prasat a drůbeţe.   

 

Zpracování zpráv a vyúčtování plateb 

Průběh realizace projektu musí být zdokumentován ve dvou zprávách, a to technické a 

finanční. V technické zprávě je zachycen dosavadní průběh realizace projektu, cíle a aktivity, 

kterých bylo dosaţeno. Ve finanční zprávě je pak nutné prokázat výši a znatelnost nákladů, na 

které jsou poţadovány prostředky z evropských fondů. Ţadatel je povinen oznámit ukončení 

realizace projekt, následně je proveden audit uznatelných nákladů, na které jsou poţadovány 

prostředky z fondů EU. V případě, ţe budou všechny náklady uznatelné a oprávněné, bude 

příjemci vyplacena konečná platba.49 

Realizace projektu trvala 8 měsíců a druţstvo si ji muselo nejdříve zaplatit z vlastních 

zdrojů.  Po jejím dokončení proběhla kontrola realizace tohoto projektu Státním zemědělským 

intervenčním fondem, která měla za úkol především zkontrolovat úplnost a správnost 

příslušné dokumentace a výdaje projektu. O kontrole byl sepsán protokol a ZD Hraničář si 

                                                 

48 TAUER, Vladimír; ZEMÁNKOVÁ, Helena; ŠUBROVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2009. 160 s. ISBN 978–80-251–2649-3. 

49
 HRDÝ, Milan. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s, 2006. 204 s. ISBN 80-7357-137-4.  
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mohlo na konci listopadu 2009 podat Ţádost o proplacení výdajů, které mu posléze byly 

proplaceny do výše 38% přijatelných výdajů.  

 

Obecně při tvorbě jakéhokoliv projektu je vţdy nutné si uvědomit, ţe jsou všechny 

informace o projektu navzájem provázané a je tedy nutné počítat s různými scénáři budoucího 

vývoje. Kupříkladu se můţou opozdit platby dotace a je tedy nutné s tím počítat i v cash flow 

projektu a mít tak finanční i personální rezervy.50 

 

3.3.3 Časový harmonogram projektu 

Ţadatel ZD Hraničář podal 26.2.2008 v rámci výzvy  Ţádost o dotaci z Programu 

rozvoje venkova. Dotace byla druţstvu schválena ve výši 38% přijatelných výdajů. Na 

základě toho provedlo zemědělské druţstvo výběrové řízení, ve kterém uspěla firma 

AGE.s.r.o. Samotná rekonstrukce probíhala 8 měsíců, a to od října 2008 do května 2009. Po 

dokončení rekonstrukce 30. června 2009 si druţstvo zaţádalo o proplacení výdajů, které mu 

po kontrole pracovníky SZIFu byly proplaceny.  

 

Obr. 3.3 Časový harmonogram realizace projektu 
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Zdroj: Interní dokumenty druţstva, vlastní zpracování 

 

Doba udrţitelnosti projektu podle Dohody je pět let, tedy do roku 2014. Samotné druţstvo 

zatím předpokládá udrţitelnost na dobu neurčitou.  

                                                 

50
 TAUER, Vladimír; ZEMÁNKOVÁ, Helena; ŠUBROVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2009. 160 s. ISBN 978–80-251–2649-3. 
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3.3.4 Popis projektu 

Předmětem projektu je vybudování moderních stájí s ustájovacími podmínkami tak, aby 

byly splněny standardy Evropské unie na rekonstrukci a modernizaci technologií pro ustájení 

skotu a prasat a byly splněny podmínky pro welfare51 zvířat. Výroba vepřového masa patří 

mezi hlavní činnosti druţstva, a proto bylo nutné jako základ jeho výroby zajistit co nejlepší 

ţivotní podmínky pro dobrý zdravotní stav zvířat a tím také splnit všechny veterinární a 

zootechnické podmínky. Dochovna selat a výkrmna prasat, které se v zemědělském druţstvu 

nacházely, byly v nevyhovujícím stavu a nesplňovaly poţadavky na welfare zvířat, coţ vedlo 

k vysoké nemocnosti a úhynu prasat. Z tohoto důvodu došlo celkové rekonstrukci, která 

zahrnovala stavební úpravy stájí, výměnu technologie větrání a uklízení kejdy. Uspořádání 

ve zrekonstruovaných stájích nyní odpovídá novým zootechnickým poţadavkům na ustájení 

zvířat vyuţívající nejnovějších poznatků z oblasti chovu prasat. Rekonstrukce neměla vliv na 

počet ustájených zvířat, způsob provozu ani systém krmení a hrazení.  

 

Cílem realizace projektu bylo zlepšení podmínek ustájení chovných zvířat, zjednodušení 

technologických procesů při výrobě a tím sníţení pracnosti. Nová technologie měla mít také 

pozitivní vliv na ţivotní prostředí. Dalším záměrem projektu bylo zlepšení pracovních 

podmínek pro ošetřovatele, zvýšení produktivity práce, vyšší uţitkovost a zajištění 

optimálních podmínek pro ustájená zvířata i z chovatelského hlediska.  

  Dochovna selat je projektována pro 900 kusů zvířat s hmotností 7 aţ 30 kilogramů, 

výkrmna prasat je určena pro 960 kusů zvířat s hmotností 30 aţ 115 kilogramů. Jedná se 

pouze o rekonstrukci, nikoliv o rozšíření kapacit.  

 

3.3.5 Finanční krytí projektu 

Projekt v celkové výši 6 208 000 Kč (bez DPH) byl financován z vlastních zdrojů 

druţstva. 8 měsíců před zahájením realizace projektu si druţstvo zaţádalo u Státního 

zemědělského intervenčního fondu o dotaci, která mu byla následně poskytnuta podle 

preferenčních kritérií ve výši 38% způsobilých nákladů, ze kterých byla vypočítána dotace 

v celkové výši 1 983 600 Kč.  
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 Welfare lze volně přeloţit jako ţivotní pohoda hospodářských zvířat. 
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Celkové výdaje projektu lze rozčlenit na přijatelné a nepřijatelné. 

 

Tab. 3.1 Výdaje projektu 

Celkové výdaje projektu 6 208 000 Kč 

Nepřijatelné výdaje 988 000 Kč 

Přijatelné výdaje 5 220 000 Kč 

Přijatelné výdaje projektu, ze kterých je pořízena dotace 5 220 000 Kč 

Zdroj: Interní údaje druţstva. Vlastní zpracování.  

 

Způsobilé výdaje projektu jsou opatřeny kódy, které se vyplňují do formuláře Ţádosti o 

dotaci. Způsobilými výdaji se rozumí výdaje na projekt a technickou dokumentaci, nákup 

staveb a budov a DPH, avšak jen v případě, ţe ţadatel není jeho plátcem.  

 

Tab. 3.2 Způsobilé výdaje pro Program rozvoje venkova, ze kterých je stanovena dotace 

Kó

d 

Název Rozčlenění kódu Cena 

003 Stájová kanalizace Úprava podšrotového prostoru 

pro instalaci šípových lopat 

             300 000 Kč 

001 Podlahy projektu Úprava podlah přeháněcí uličky              550 000 Kč 

005 Konstrukce haly Uzavření netěsností, vybourání 

otvorů, osazení klapek a 

začištění zazdění otvorů pod 

betonovými kapkami           1 000 000 Kč 

019 Technologie větrání a 

topení 

Ventilace pro 4 sekce 

Elektrorozvody 

Montáţ technologie 

Ventilace pro výkrm           2 250 000 Kč 

021 Technologie odklizu 

kejdy a chlévské mrvy 

Šípové lopaty 

          1 100 000 Kč 

052 Projektová dokumentace                 20 000 Kč 

 Celkem     5 220 000 Kč 

Zdroj: Interní údaje druţstva.
52

 Vlastní zpracování.  

                                                 

52 Částky jsou uvedeny bez DPH 
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Způsobilé výdaje projektu činily  5 220 000 Kč, do nezpůsobilých výdajů byla zahrnuta 

pouze daň z přidané hodnoty, jelikoţ druţstvo je plátcem DPH.  

 

Nezpůsobilé výdaje Programu rozvoje venkova 

Mezi výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování z PRV, lze zařadit v rámci 

podopatření Modernizace zemědělských podniků nákup mobilních zemědělských strojů, 

výstavbu a opravu komunikací, sadové úpravy, administrativní a správní budovy a vybavení a 

daň z přidané hodnosty. V tomto případě bylo výdajem nezpůsobilým k spolufinancování 

pouze DPH.  

 

Tab. 3.3 Nezpůsobilé výdaje PRV 

Název                                                  Cena 

      DPH                                          988 000 Kč 

Celkem                                          988 000 Kč 

 

Výpočet hodnoty dotace 

Dotace v celkové výši 1 983 600 Kč byla ze 75% pokryta z příspěvku společenství EU a 

z 25% přispěl na tuto dotaci stát podle specifické části Pravidel pro ţadatele. Výše dotace byla 

vypočtena z částky 5 220 000 Kč. 

 

Tab. 3.4 Výpočet hodnoty dotace 

Příspěvek společenství EU - 75% dotace                                        1 487 700 Kč 

Příspěvek z národních zdrojů - 25% dotace                                           495 900 Kč 

100% dotace                                        1 983 600 Kč 

 

V případě, ţe by druţstvo nezískalo výše zmíněnou dotaci, nemohlo by tuto investici 

vůbec realizovat. Vzhledem ke klesajícím cenám vepřového masa by se nevyplatilo dochovnu 

selat a výkrmnu prasat rekonstruovat. Prvotním záměrem investice nebylo zvýšení trţeb, ale 

zlepšení ţivotních podmínek zvířat. 

 

Podle smlouvy o poskytnutí dotace musí druţstvo udrţet zrealizovaný projekt po dobu 

pěti let od data podpisu Dohody. V této době nesmí uvedenou výkrmnu selat a dochovnu 
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prasat pronajímat jinému subjektu a nesmí být ani jiným subjektem provozována.  Pokud tuto 

lhůtu nedodrţí, můţe mu být dotace zkrácena nebo ji musí druţstvo vrátit, a to včetně penále.  

 

Nepříznivý vývoj cen na trhu s vepřovým masem silně negativně ovlivňuje efektivnost a 

ekonomický přínos této investice. Vzhledem k nízkým výkupním cenám  je produkce 

vepřového masa pro ZD Hraničář velmi ztrátovou činností, která negativně ovlivňuje 

hospodářský výsledek. Příčinou ztrátovosti produkce vepřového masa jsou, jak uţ bylo výše 

uvedeno, tristně nízké výkupní ceny, které jsou niţší neţ cena nákladová.  

 

Tab. 3.5 Dopad pohybu cen na hospodářský výsledek ZD Hraničář 

  Realizační cena Dopad do HV 

Výrobek 2009 
Kč/l/kg 

2010 
Kč/l/kg 

rozdíl 
Kč/l/kg 

2009       
hl, tun 

2010       
hl, tun 

dopad do 
HV tis. Kč 

 Mléko 6,35 7,45 1,10 51 534 49642 + 5 461 

 Telata 53,15 52,33 -0,82 16,59 13,38 - 11 

 Jalovice 25,73 23,08 -2,65 5,53 7,70 - 20 

 Jalovice v.b. 30,65 29,42 -1,23 0,63 3,37 - 4 

 Skot žír 39,34 0 -39,34 51,12 - - 

 Skot celkem    73,87 24,45 -36 

 Prasničky 23,54 21,69 -1,85 0,79 1,08 - 2 

 Prasata žír 29,53 26,44 -3,09 286,22 314,11 - 971 

 Selata od. 11,53 15,61 4,08 2,15 0,41 + 2 

 Selata    17,08 17,08 - 0,07 + 1 

 Prasata celkem    289,16 315,67 - 970 

 IM krávy 12,69 12,31 -0,38 71,80 78,81 - 30 

 IM prasnice 22,82 16,13 -6,69 22,93 1,70 - 11 

 IM
53

 Celkem     94,73 80,51 - 41 

 CELKEM            + 4 414 

Zdroj:  Interní údaje druţstva. Vlastní zpracování.  

 

Výkupní ceny prasat, respektive vepřového masa rok od roku klesají a ani letos není 

situace lepší. Výkupní ceny jsou stále niţší neţ náklady, které musí druţstvo na jeho produkci 

vynaloţit. Bylo by vhodné zamyslet se nad tím, zda pro druţstvo má chov prasat stále smysl 

vzhledem k tomu, ţe chov prasat a obecně ţivočišná výroba není jedinou činností druţstva. 
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 Investiční majetek 
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3.4 Hodnocení investice 

Hodnotit projekt podle tradičních ukazatelů jako je čistá současná hodnota, vnitřní míra 

návratnosti, index rentability a doba návratnosti, které byly popsány v podkapitole 2.4.4 

nebylo moţné hned z několika důvodů. Vývoj trţeb související s danou investicí, potaţmo 

vývoj celého cash flow se dá jen těţko odhadnout vzhledem k obtíţné predikci vývoje cen 

prasat na evropském trhu. Nemělo by tedy význam odhadovat moţný vývoj trţeb plynoucí 

z investice a tím i celé cash flow. Druhým důvodem je absolutní nesmyslnost počítat dobu 

návratnosti investice atd., pokud je hospodářský výsledek záporný a dá se jen těţko 

předpokládat, ţe by tomu v nejbliţších letech bylo jinak.  

Z tohoto důvodu jsem upustila od hodnocení investice podle výše zmíněných vzorců a 

zkusila se na nastalou situaci podívat z jiného úhlu pohledu.  

 

Obr. 3.4 Trend výsledku hospodaření v posledních deseti letech 
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Zdroj: Interní údaje druţstva. Vlastní zpracování. 

 

Hospodářský výsledek vykazuje v posledních desíti letech klesající trend, avšak 

s výraznými výkyvy. V loňském roce dosáhl výše 4 111 000 Kč, coţ z něj činí vůbec druhý 

nejhorší výsledek hospodaření za posledních deset let.  

 

Ţivočišná výroba vykazuje posledních několik let trvalou ztrátu, tu zmirňuje produkce 

mléka, která jako jediná činnost v oblasti ţivočišné produkce vykazuje zisk. Největší přítěţí 

pro druţstvo je právě chov prasat, kde je ztráta nejvyšší. Konečná ztráta ţivočišné výroby na 

konci roku 2010 činila 6 953 000 Kč.  
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Obr. 3.5 Struktura hospodářského výsledku v roce 2010 

 

4 538 000 Kč

-6 953 000 Kč

6 168 000 Kč

Rostlinná výrova Živočišná výroba Přidružená výroba

 Zdroj: Interní údaje druţstva. Vlastní zpracování. 

 

Ztráta ţivočišné výroby musí být dotována ostatními činnosti zemědělského druţstva. 

Kladný hospodářský výsledek, zachraňuje rostlinná a  přidruţená výroba druţstva, konkrétně 

se jedná především o zinkovnu a středisko mechanizace. Je paradoxní, ţe nezemědělská 

výroba zachraňuje kladný hospodářský výsledek zemědělského druţstva. Bez přidruţené 

výroby by bylo druţstvo ztrátové. 

 

Náklady na jednotku produkce 

Předpokládaná výkupní cena pro rok 2011 je 27 Kč za kilogram masa, avšak nákladová 

cena činní 30,50 Kč. Je tedy pokryto přibliţně jen 88% nákladů na jednotku produkce. Ztráta 

na jednom kilogramu masa je  3,50 Kč.  

 

Skutečnost, ţe se výkupní ceny trvale drţí pod hranicí nákladů nutných na vyprodukování 

kilogramu masa jasně plyne z níţe uvedeného grafu.  
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Obr. 3.6Vývoj nákladové rentability prasat 
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Zdroj: Interní údaje druţstva. Vlastní zpracování.  

 

Vývoj nákladové rentability prasat, tedy poměr zisku k celkovým nákladům, vykazuje jiţ 

od roku 2002 záporné hodnoty. Z toho plyne, ţe náklady poměrně výrazně překračují  

realizační cenu.  Chov prasat vykazoval ztrátu také v roce 2008, kdy druţstvo ţádalo o dotaci. 

Hodnota z roku 2010 zatím není z důvodu depopulace objektivní.   

 

Všechny výše uvedené skutečnosti směřují k myšlence, ţe takovýto vývoj je dále 

neudrţitelný a druţstvo by se tedy mělo zamyslet nad dalším dotováním takto ztrátové 

výroby.  
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4 Návrhy realizace projektu pro zemědělské družstvo    

 

Realizace projektu rekonstrukce dochovny selat a výkrmny prasat nebyla pro zemědělské 

druţstvo takovým přínosem, jak by se dalo očekávat. Hlavním cílem projektu bylo zlepšit 

ţivotní podmínky pro prasata a zajistit vhodné zdravotní podmínky, které by zredukovaly 

počty nezaviněných úhynů prasat. 

 

Nezaviněný úhyn prasat podle očekávání výrazně poklesl. Před rekonstrukcí v roce 2008 

tvořil nezaviněný úhyn mladých prasat 78,2% ze všech nezaviněných úhynů mladých zvířat, 

coţ lze vyjádřit částkou 1 771 838 Kč. Tato částka jistě není zanedbatelná. Rekonstrukce, na 

kterou druţstvo získalo dotaci, se tedy jistě jevila jako správný krok.  O rok později, tedy 

v době, kdy probíhala rekonstrukce, klesl tento podíl na 72,3%. V loňském roce po úspěšném 

dokončení rekonstrukce druţstvo pozorovalo výrazný úbytek nezaviněných úhynů mladých 

prasat a selat v důsledku nemocí a špatných ţivotních podmínek, a to na 34,1% celkových 

úhynů. Finančně je moţné toto sníţení vyjádřit částkou 176 tis.Kč. Lze tedy pozorovat 90% 

sníţení ztrát, které z úhynů plynou.  

 

Obr. 4.1 Vývoj nezaviněných úhynů mladých prasat před a po rekonstrukci 
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Zdroj:  Interní údaje druţstva. Vlastní zpracování.  
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Tento na první pohled pozitivní výsledek je však bohuţel zastíněn mnoha vnějšími 

negativními vlivy jako jsou klesající ceny prasat, vyšší náklady neţ výkupní ceny, stále nízká 

rentabilita chovu prasat apod.  

 

Z analýz a hodnocení uvedených v předchozí kapitole lze vyčíst dlouhodobě negativní 

vývoj rentability a zisku u chovu prasat, potaţmo v celé ţivočišné výrobě. Bylo by na místě 

zváţit, zda druţstvo chce takto ztrátovou výrobu dále drţet a dotovat ji jinými aktivitami 

druţstva, které prozatím vykazují zisk, jako je rostlinná výroba a ostatní přidruţené výroby. 

V těch vykazuje největší zisk zinkovna a dílenská a mechanizační střediska. Tyto provozovny 

zbytečně silně doplácejí na ztrátovou ţivočišnou výrobu, která tak celé druţstvo postupně 

stahuje ke dnu. Je však otázkou, jak vysoké náklady by byly spojené s její likvidací. Pokud by 

druţstvo ukončilo chov prasat a uţ by tedy dále nevyuţívalo ani dochovnu selat a výkrmnu 

prasat, které byly předmětem projektu, muselo by vrátit dotaci v plné výši, tj. 1 983 600 Kč. 

S ukončením činnosti by jistě byly spojeny ještě další výdaje. Je zde tedy tendence rozšiřovat 

spíše nezemědělské činnosti.  

 

4.1 SWOT Analýza 

Poznatky o přípravě a realizaci projektu a chovu prasat lze přehledně shrnout ve SWOT 

analýze, která sumarizuje všechny silné a slabé stránky realizovaného projektu a hodnotí 

potenciální vlivy vnějšího okolí, tedy příleţitosti a moţná ohroţení pro projekt a celkově chov 

prasat, který je s tímto projektem neoddělitelně spjat.   

 

Silné stránky 

 Zlepšení welfare zvířat a sníţení jejich nezaviněných úhynů, 

 Financování investice z vlastních zdrojů a dotací, 

 Na projekt navazuje další investice, a to stavba bioplynové stanice. 

 

Slabé stránky 

 Neziskovost projektu, 

 Nutnost dotování ztráty jinými ziskovými činnostmi druţstva, 

 Krátká obrátkovost prasat v případě zvýšení výkupních cen. 
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Příležitosti 

 Moţnost čerpání dalších dotací na investiční projekty spojené s chovem prasat, 

 Větší diverzifikace odběratelů, 

 Export produkce do okolních států, 

 Státní podpora, 

 Stavba jatek a prodej vlastní produkce, 

 Produkce vepřového masa jako „Regionální potraviny“. 

 

Ohrožení 

 Pokles cen ţivých prasat a vepřového masa, 

 Neustálý pokles trţeb z prodeje prasat, 

 Krácení dotací na chov prasat, 

 Vysoké ceny obilí a ostatního krmiva, 

 Silný kurz koruny vůči euru, 

 Vratka dotace v případě nedodrţení pětileté lhůty udrţení realizovaného projektu. 

 

Uvedené příleţitosti by mohly udávat směr budoucího vývoje činnosti druţstva. Pokud 

bude druţstvo chtít dále pokračovat v chovu prasat mělo by se určitým způsobem odlišit od 

svých konkurentů, aby tak mohlo získat určitou konkurenční výhodu. V případě, ţe by bylo 

schopno postavit vlastní jatka, mohlo by pak prodávat vepřové maso a ostatní masné výrobky 

z vepřového masa jako „Regionální potravinu.“. Certifikát, pomocí kterého je značka 

„Regionální potravina“ udělován, by jistě zvedl prestiţ druţstva, které by uţ pak nebylo tolik 

závislé na svých odběratelích.  

 

4.2 Budoucnost realizovaného projektu a chovu prasat v ZD Hraničář 

 

Další vývoj realizovaného projektu se můţe v zásadě ubírat několika směry. Přičemţ 

ţádný se pravděpodobně nedá povaţovat za správný nebo výhodný, natoţ vedoucí 

k maximalizaci zisku. V tomto případě jde především o minimalizace budoucích ztrát, 

kterými nejen tento projekt, ale celkově chov prasat dlouhodobě zatěţuje ZD Hraničář. První 

moţnou alternativou by bylo vrátit získanou dotaci a úplně ukončit chov prasat. Tato moţnost 

by byla jistě spojena s vysokými náklady, nejen co se týče vracené dotace. Avšak druţstvo by 

se do budoucna zbavilo velkého břemene, které ho tíţí.  



 65 

Jestliţe by se druţstvo rozhodlo sníţit stavy prasat a omezit produkci vepřového masa,  

mohlo by si ponechat jen malý počet prasat nutný k reprodukci a čekat, aţ se situace na trhu 

prasat zlepší a realizační ceny stoupnou. V tomto případě by druţstvo dotaci vracet nemuselo. 

Pokud by výkupní ceny prasat opravdu z nějakého důvodu stouply, třeba z důvodu rozšíření 

nemoci mezi prasaty, neboť prasata jsou dost náchylná k onemocněním, vyšší cena by se jistě 

neudrţela dlouho, jelikoţ obrátkovost prasat je poměrně krátká. Spekulanti by v tomto 

případě nakoupili hodně selat, které by do dvou let mohli prodat na maso a cena by opět 

klesla.  

 

Hlavním důvodem, proč zemědělské druţstvo ztrátovou produkci prasat uţ dávno 

neukončilo a stále ji drţí a investuje do ní, je stavba bioplynové stanice, které u nás 

v posledních letech zaţívají velký rozmach.  V srpnu by měl začít její zkušební provoz a od 

října by měla naplno fungovat. Na její stavbu bude také čerpána dotace z Programu rozvoje 

venkova. Vyprodukovaná kejda od prasat spolu s kukuřicí budou hlavními surovinami 

nutnými pro výrobu bioplynu, který bude pouţíván k výrobě elektrické energie a tepla, 

digestát pak bude pouţíván jako hnojivo. Tepelná energie, kterou bioplynová stanice 

vyprodukuje, bude slouţit především pro vyhřívání stájí pro prasata, kde musí být celoročně 

konstantní teplota 21ºC, coţ povede ke sníţení nákladů na vytápění. Výhodou jsou na 15 let 

státem garantované výkupní ceny a tedy relativní jistota budoucího zisku, který druţstvu 

bioplynová stanice přinese. Tyto příjmy by mohly vykompenzovat ztrátu chovu prasat.  

 

Do budoucna bude jistě nutné tuto tíţivou situaci nějakým způsobem řešit.  Druţstvo by 

se celkově mělo více zaměřit především na oblast produkce, která vykazuje stálý zisk. Jedná 

se tedy o rostlinnou a přidruţenou výrobu. V oblasti rostlinné výroby bych viděla budoucnost 

především v pěstování technických plodin, jako je řepka olejka. V oblasti přidruţené výroby 

vykazuje výrazný zisk zinkovna, tudíţ by moţná bylo vhodné její činnost rozšířit. Bioplynová 

stanice se v budoucích letech bude jistě také významně podílet na minimalizaci ztrát a snad i 

na tvorbě zisku zemědělského druţstva. V případě, ţe zemědělské druţstvo bude v budoucnu 

chtít zachovat chov prasat, bude nutné se něčím odlišit od konkurence, aby nebylo tak závislé 

na nízkých výkupních cenách zpracovatelských společností jako ostatní druţstva v regionu. 

Touto odlišností by mohl být právě výše zmíněný certifikát „Regionální potraviny.“ Avšak 

předpokladem by zde byla další investice v podobě stavby jatek, aby mohlo být maso 

zpracováváno. Pokud by tedy bioplynová stanice opravdu dokázala sníţit náklady na teplo a 

energii a tím také sníţit ztrátu plynoucí z chovu prasat, dalo by se v tomto případě v budoucnu 
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uvaţovat o zachování chovu prasat, avšak jen za předpokladu, ţe by si druţstvo bylo schopno 

utvořit konkurenční výhodu. 

 

Pokud se nezmění situace na trhu prasat a vepřového masa a nezvýší se realizační ceny 

minimálně na úroveň vynaloţených nákladů, mělo by druţstvo významně omezit chov prasat, 

případně i dalšího dobytka, neboť v současné době silně ztrátová ţivočišná výroba tento zisk 

okamţitě pohltí a přemění ve ztrátu. Významný vliv na vývoj výkupních cen má vývoj kurzu 

české koruny vůči euru. Od našeho vstupu do EU koruna vůči euru posílila o několik korun, 

coţ bylo také jedním z důvodů poklesu výkupních cen. 

 

Jako nejvhodnější varianta se tedy jeví omezit nyní chov prasat a počkat, jaký vliv bude 

mít po dokončení  své výstavby bioplynová stanice na náklady chovu prasat. Pokud náklady 

opravdu klesnou a druţstvo bude vykazovat v kategorii chovu prasat zisk, bude vhodné 

uvaţovat o vlastním zpracování masa a produkci vlastních výrobků, nejlépe pod značkou 

„Regionální potravina“, která v sobě skrývá jistou prestiţ. V tomto případě by bylo moţné 

chov prasat i v budoucnu zachovat. 

Jestliţe se však současná situace v dohledné době nezlepší, bude nejlepší omezit chov 

prasat na úplné minimum, tak aby druţstvo nemuselo vracet dotaci a po uplynutí pětileté 

lhůty, během které musí druţstvo realizovanou investici udrţet, ukončit chov prasat a zaměřit 

se jen na činnosti druţstva, které vykazují kladný hospodářský výsledek.  

 

Podmínky pro chov prasat u nás se v dohledné době zřejmě nezlepší, druţstvo se tedy 

bude muset samo co nejdříve rozhodnout, zda-li chce v chovu prasat pokračovat, dále do něj 

investovat a čekat, zda-li budoucí investice přinesou poţadované výsledky, anebo po uplynutí 

nutné doby udrţitelnosti chov prasat ukončit. ZD Hraničář je jen jedním z mnoha druţstev, 

které se v současné době nacházejí v podobné situaci a musejí řešit, zda má ještě cenu 

pokračovat ve ztrátovém chovu prasat, nebo jej raději definitivně ukončit. 
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5 Závěr 

 

Diplomová práce se zabývá moţnostmi čerpání dotací na investiční projekty 

zemědělských podniků z Programu rozvoje venkova. Pro hodnocení moţnosti 

spolufinancování investičních projektů byl vybrán projekt rekonstrukce dochovny selat a 

výkrmny prasat v Zemědělském druţstvu Hraničář v Loděnici. Projekt je úzce spjat 

s problematikou chovu prasat u nás, respektive v prostoru jednotného vnitřního trhu Evropské 

unie. V průběhu psaní této práce jsem byla zaskočena kritickou situací, která v zemědělských 

podnicích chovajících prasata a produkujících vepřové maso panuje, coţ se také odrazilo 

v celkovém hodnocení efektivnosti s přínosů projektu.  

 

Diplomová práce splnila svůj cíl, kterým bylo analyzovat vybraný projekt zemědělského 

druţstva financovaného za pomoci dotačních zdrojů Evropské unie a posouzení jeho 

efektivnosti a přínosů pro zemědělské druţstvo. 

 

Bylo zjištěno, ţe projekt zatím není ziskový a ani v nejbliţších letech se situace patrně 

nezlepší, pokud se nezmění systém čerpání přímých dotací a nestoupnou výkupní ceny prasat. 

Prvotním záměrem projektu však nebylo přeměnit ztrátu na zisk, ale zlepšit ţivotní podmínky 

prasat tak, aby se sníţily počty onemocnění a tím i nezaviněných úhynů. Tento cíl projektu 

byl naplněn a počet nezaviněných úhynů se opravdu sníţil o devadesát procent. Vzhledem ke 

stále vysoké ztrátovosti projektu však bylo doporučeno chov prasat omezit na minimum tak, 

aby druţstvo nemuselo vracet získanou dotaci. Vyšší efektivnost projektu by v budoucnu 

mohla přinést bioplynová stanice, jejíţ stavba na tuto investici do jisté míry navazuje.  

 

Od vstupu České republiky do Evropské unie u nás klesají celkové stavy prasat. Vstup do 

prostoru volného trhu EU sebou přinesl více neţ zdvojnásobení dovozu ţivých prasat a 

vepřového masa a značný pokles jeho vývozu, jelikoţ dotační politika Unie není pro všechny 

členské státy stejná. Největšími dovozci vepřového masa k nám jsou především Německo a 

Polsko. Před vstupem do Unie byla naše země ve výrobě vepřového masa naprosto 

soběstačná, v současné době však musíme čtyřicet procent vepřového masa dováţet. Dotační 

politika není pro všechny členské země jednotná.. Unie na chov prasat neposkytuje přímé 

dotace jako na chov skotu, peníze lze získat pouze na investice, coţ lze povaţovat za kámen 

úrazu, neboť vlády okolních zemí, na rozdíl od té naší, našly způsob, jak chovu prasat 
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pomoci. Tím dochází k paradoxním situacím, pokud kupříkladu německý farmář přiveze 

svoje německé prasata několik stovek kilometrů do českého masokombinátu a ještě na tom 

vydělá. Českým zemědělcům nepokryjí utrţené peníze za prodaná prasata ani náklady. Tento 

výsledek je odrazem špatného nastavení dotační politiky. Do zemědělství sice proudí dostatek 

peněz, avšak jejich rozdělení není efektivní. Tím jsou poškozování všichni daňoví poplatníci, 

kteří na tyto dotace Evropské unii přispívají, protoţe na příkladu analyzovaného 

zemědělského druţstva došlo k dotaci investice, jejíţ efektivnost je likvidována 

neracionálními dotacemi a podmínkami výroby vepřového masa v Evropské unii. Dotační 

politika EU v zemědělství si tedy protiřečí.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CF    Cash flow 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

HDP Hrubý domácí produkt 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EAGF Evropský zemědělský záruční fond 

EAGGF Evropský zemědělský záruční a orientační fond 

ES  Evropské společenství.  

EU Evropská unie 

JZD Jednotné zemědělské druţstvo 

NSPRV      Národní strategický plán rozvoje venkova ČR  

PRV Program rozvoje venkova 

SZP   Společná zemědělská politika 

ZD             Zemědělské druţstvo 
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