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1. Úvod 

V dnešním vysoce konkurenčním světě podnikání je finanční analýza jedním 

z nejzákladnějších podkladů k finančnímu řízení obchodní korporace. Finanční 

analýza představuje komplexní analýzu finanční situace obchodní korporace, ať už 

v současnosti či budoucnosti, a to pomocí poměrových a rozdílových ukazatelů a také 

pomocí procentuálního rozboru. 

 Účelem finanční analýzy je navrhnout opatření ke zlepšení finanční situace, 

prosperity a zkvalitnění rozhodovacích procesů. Další z významných záměrů finanční 

analýzy je příprava podkladů pro rozhodování a fungování obchodní korporace, pro 

různé skupiny uživatelů, kteří potřebují znát výsledky finanční analýzy k tomu, aby 

mohli správně a efektivně danou obchodní korporaci řídit. Mezi účetnictvím 

a rozhodováním v obchodní korporaci je těsná spojitost, proto se pro účely finanční 

analýzy využívají data z účetnictví. Primárním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou 

účetní výkazy, a to rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, příloha k účetní 

závěrce a výroční zpráva. V závislosti na cíli finanční analýzy se nelze obejít bez 

doplňkového zdroje dat a bez popisu aktuální ekonomické situace. Naproti tomu 

ekonomická analýza je chápána jako pozorování či sledování určitého ekonomického 

jevu nebo procesu. Tímto způsobem je možno analyzovat celou obchodní korporaci či 

jednotlivé vnitropodnikové útvary. 

Cílem diplomové práce je podrobná charakteristika finanční a ekonomické analýzy, 

zahrnující základní informace o finanční a ekonomické analýze, o předmětu 

analyzování, o zdrojích dat pro finanční analýzu, přes uživatele, základní metody 

a souhrnné indexy používané k finanční analýze. V praktické části je cílem vytvořit 

finanční a ekonomickou analýzu obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o., pomocí 

ukazatelů a indexů popsaných v teoretické části diplomové práce, a dále zhodnotit 

finanční situaci dané obchodní korporace, případně navrhnout opatření ke zlepšení 

finanční situace. 

Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje teoretickému 

základu finanční a ekonomické analýzy. Větší část je věnována finanční analýze, a to 

předmětu finanční analýzy, přístupům k finanční analýze, zdrojům dat pro finanční 

analýzu, uživatelům finanční analýzy a metodám používaných k analyzování finanční 

situace. V této části lze také najít souhrnné soustavy ukazatelů finanční analýzy 
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a změny, které v účetnictví nastaly k 1. 1. 2016. V závěru je stručnější teoretická 

základna k ekonomické analýze. 

Druhá kapitola se věnuje charakteristice obchodní korporace 

AGROLAND, spol. s r.o. Zde jsou uvedené základní údaje o obchodní korporaci, 

o vývoji zemědělství v oblasti Hlučínska, o předmětu podnikání, zaměstnancích 

a základních účetních metodách obchodní korporace. Dále je zde vytvořena SWOT 

analýza obchodní korporace, která hodnotí vnitřní a vnější faktory ovlivňující úspěšnost 

obchodní korporace. Závěr druhé kapitoly se věnuje dedukci budoucího vývoje 

zemědělství a obchodní korporace. 

Poslední třetí kapitola se věnuje samotné finanční a ekonomické analýze obchodní 

korporace AGROLAND, spol. s r.o., zahrnující horizontální a vertikální analýzu, dále 

pak analýzu dle jednotlivých skupin ukazatelů a analýzu dle vybraných souhrnných 

indexů. Jednotlivé analýzy se opírají o matematické výpočty, včetně vhodných 

grafických aparátů. U vybraných ukazatelů je provedeno srovnání s obdobnou 

korporací v Moravskoslezském kraji. V závěru kapitoly je celkové zhodnocení finanční 

situace obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. a možné návrhy na zlepšení 

v dané oblasti. 

Při zpracování diplomové práce byly použity metody popisu, analýzy, pozorování 

a srovnávání. Pro teoretický základ byly využívány literární, elektronické i interní zdroje 

obchodní korporace. Všechny použité zdroje jsou uvedeny v seznamu použité 

literatury. 
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2. Charakteristika finanční a ekonomické analýzy 

Finanční analýza představuje důležitou součást pro finanční řízení obchodní 

korporace. Pro analýzu a hodnocení finanční situace a výkonnosti obchodní 

korporace, se používá celá škála poměrových ukazatelů, jejichž smyslem je posoudit 

a zhodnotit finanční stav obchodní korporace. Finanční analýza prezentuje 

systematický rozbor dat získaných zvláště z účetních výkazů (Dluhošová, 2010).  

Historie finanční analýzy sahá až k dobám vzniku peněz, kolébkou vzniku jsou 

Spojené státy americké. První dochované zmínky o finanční analýze jsou ze 

středověku, kdy kupec prováděl rozbory za pomoci elementárních postupů a pomůcek. 

Výsledky finanční analýzy používal i majitel první továrny se strojovou výrobou a využil 

je k rozhodování o novověké manufaktuře (Jindřichovská, Kubíčková, 2015). 

V počátcích vzniku se jednalo pouze o teoretické práce, které neměly nic společného 

s praktickou analýzou. Nejdůležitějším mezníkem pro finanční analýzu byl rozmach 

využívání počítačů, kdy se značně změnily i matematické principy (Růčková, 2015).  

Počátkem finanční analýzy v České republice se považuje počátek 20. století, 

průkopníkem byl ekonom prof. dr. Jiří Pazourek. Pro označení metod analýzy údajů 

z účetních výkazů se v Evropě používal spíše termín „bilanční analýza“, od termínu 

bylo upuštěno po roce 1989. Z teoretické stránky prof. Pazourek vydal práci „Bilance 

akciových společností“, kde poprvé předložil kompaktní přehled analytických přístupů 

k údajům v bilanci. V praktické formě se finanční analýza zveřejňovala v době první 

republiky v hospodářském časopise, a to aplikací metod bilanční analýzy na účetní 

závěrky firem (Kubíčková, Jindřichovská, 2015).  

Naproti tomu ekonomická analýza je chápána jako pozorování či sledování určitého 

ekonomického jevu nebo procesu. Tento jev či proces je rozdělen na dílčí úseky, které 

se posléze podrobněji sledují a hodnotí, za účelem zvýšení výkonnosti a zlepšení 

fungování obchodní korporace. Tímto způsobem je možno analyzovat celou obchodní 

korporaci či jednotlivé vnitropodnikové útvary. Ekonomické analýze je dále věnovaná 

kapitola 2.12 (Synek, 2006). 

2.1. Předmět a cíl finanční analýzy 

Předmětem analýzy je určitá organizace, obchodní korporace ale také 

nepodnikatelský subjekt, např. obce a města. Záměrem finanční analýzy je připravit 
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podklady pro rozhodování a fungování obchodní korporace. Bez analýzy finanční 

situace se obchodní korporace neobejde a nevyužívá naplno svého potenciálu. Mezi 

účetnictvím a rozhodováním v obchodní korporaci je těsná spojitost. Nicméně 

účetnictví předkládá hodnoty peněžních údajů pouze k jednomu časovému okamžiku, 

tedy izolovaně, a je tedy potřebné analyzovat tak, aby mohly být údaje využity 

k hodnocení finančního zdraví (Růčková, 2015). 

Nejvýznamnějším účelem finanční analýzy je posoudit úroveň finanční situace 

obchodní korporace, neboli finančního zdraví, v současnosti i budoucnosti, a to 

komplexně, pokud je to možné. Dalším podstatným úkolem je připravit opatření ke 

zlepšení finančního zdraví, prosperity a zkvalitnění rozhodovacích procesů 

(Dluhošová, 2010).  

K posuzování finančního zdraví slouží jednoduchý a známý součet rentability 

a likvidity, jehož vzorec je označen jako 2.1. Toto vymezení je ovšem nedostačující 

a je potřeba ho doplnit dalšími alternativními či doplňujícími údaji, např. identifikace 

silných a slabých stránek, rozbor finanční situace odvětví či obchodní korporace, 

identifikace finanční tísně aj. (Kalouda, 2015). 

 

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣í = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 + 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎                               (2.1) 

 

Jak již bylo zmíněno, cílem je diagnostikovat finanční situaci, neboli finanční zdraví 

obchodní korporace. Obchodní korporace, která se označuje jako finančně zdravá, je 

schopna naplňovat smysl své existence. Znázorňuje míru odolnosti vůči rizikům 

(externím i interním) v dané finanční situaci. Opakem je finanční tíseň, kdy pro 

obchodní korporaci nastávají problémy v peněžních tocích a v ohrožení je také 

likvidita. Finanční tíseň lze řešit zásadní změnou v činnosti obchodní korporace či 

způsobu financování (Holečková, 2008). 

Finanční analýzu lze členit dle různých aspektů, jedním ze základních členění je dle 

objektu zkoumání, a to na mezinárodní analýzu, analýzu národního hospodářství, 

analýzu odvětví a analýzu podniku a společenství. 

Předmětem mezinárodní analýzy je analýza nadnárodního charakteru, která je 

důležitá pro obchodní korporace s mezinárodními vztahy. Analýzu provádějí 

specializované instituce, neboli ratingové společnosti, které sledují různorodé zdroje. 

Získané informace jsou posléze analyzovány na nižší úrovni. Ratingové hodnocení je 
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nejčastěji zpracováváno průběžně, u hlubších analýz to ovšem není možné a počítá 

se s časovým zpožděním. 

Analýza národního hospodářství zkoumá vnější prostředí. Výsledky analýzy se 

používají k provádění analýz uvnitř obchodní korporace. Tato analýza klade největší 

důraz na celkový stav ekonomiky, a to pomoci makroekonomických ukazatelů – míry 

růstu ekonomiky, míry inflace, míry nezaměstnanosti a úrokové míry. Tyto faktory 

ovlivňují přímo i nepřímo chování obchodní korporace a proto je významné, aby byly 

při finančním řízení využity. 

Analýza odvětví se zaměřuje na určité odvětví či skupinu obchodních korporací, 

které jsou si z nějakého důvodu podobné, nejčastěji provozovanými činnostmi, 

poskytovanými službami nebo z hlediska užití technologických postupů. Toto členění 

je důležité, protože každé odvětví má jinou citlivost na vývoj (cyklická odvětví, 

anticyklická odvětví, neutrální odvětví atd.). Při hodnocení se zkoumá jak současný 

stav, tak i očekávaný vývoj a výsledek se srovnává se zahraničními ukazateli. Do 

odvětvové analýzy patří analýza odbytových možností, stavu nasycenosti, domácího 

i zahraničního trhu, analýza importní náročnosti, hodnocení investiční náročnosti aj. 

I tato metoda se potýká s několika omezeními, např. s časovým zpožděním 

a nepoužitelností pro malé obchodní korporace (tj. pod 100 zaměstnanců). 

U analýzy podniku a společenství je důležité jako první krok určit, jaké otázky 

mají být zodpovězeny. Je však nutné brát v potaz postavení obchodní korporace 

v rámci daného odvětví a národního hospodářství. U vybrané obchodní korporace lze 

realizovat pouze časová srovnání a případné změny, které by mohli srovnání ovlivnit. 

Provádí se kvalitativní analýza, která nevychází z finančních informací, 

ale např. z image obchodní korporace, struktury vlastnictví, ekologie aj., a analýza 

kvantitativní, tj. z účetních výkazů obchodní korporace (Růčková, 2015). 

2.2. Přístupy k finanční analýze 

V hodnocení obchodní korporace z hlediska finanční analýzy se rozlišují dva 

základní přístupy k analýze. Oba přístupy mají své plusy a mínusy, nejlepší cestou 

k dosažení nejpřesnějších výsledků je použití kombinaci obou těchto přístupů. 

Rozlišuje se fundamentální, tzv. kvalitativní analýza a technická, tzv. kvantitativní 

analýza. 
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2.2.1. Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza se opírá o vzájemné souvislosti mezi ekonomickými 

a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech expertů a na jejich subjektivních 

odhadech. Vychází spíše z kvalitativních údajů, ovšem není výjimkou i využití 

kvantitativních údajů, které ovšem tato analýza využívá bez použití algoritmizovaných 

postupů. Výsledkem kvalitativní analýzy obchodní korporace je analýza vlivu 

a identifikace prostředí, ve kterém se obchodní korporace nachází. Zkoumá vnitřní 

i vnější ekonomické prostředí obchodní korporace, fázi života obchodní korporace 

a charakter korporátních cílů. Metody, které tato analýza využívá, jsou založeny 

zejména na verbálním hodnocení, patří zde např. SWOT analýza. 

2.2.2. Technická analýza 

Opakem fundamentální analýzy je analýza technická, která naopak využívá 

matematické, statistické a další algoritmizované metody ke zpracování dat. Jednoduše 

řečeno výsledky kvantitativních ekonomických dat jsou následně kvalitativně 

posuzovány. (Sedláček, 2011) 

2.3. Etapy a postupy finanční analýzy 

Finanční analýza by jako součást finančního řízení obchodní korporace měla 

obsahovat všechny tři funkce finančního řízení, tj. financování, investování 

a dividendovou politiku. Jak tvrdí Kalouda (2015, s. 53) „z teoretického hlediska se 

rozlišují čtyři etapy finanční analýzy: 

a) zjištění základních charakteristik, 

b) určení odchylek od standardů, 

c) případná podrobnější analýza ve vybraných oblastech, 

d) identifikace příčin nežádoucího stavu“ (Kalouda, 2015). 

Postup finanční analýzy spočívá v několika krocích. Prvním, nejpodstatnějším 

krokem, je charakterizovat prostředí a zdroj dat. V tomto kroku je nutné vybrat 

srovnatelnou obchodní korporaci s porovnávanou, dále připravit data, která přímo 

vstupují do analýzy, a v poslední řadě sesbírat potřebná data a ověřit jejich 

použitelnost. Druhý krok zahrnuje výběr vhodné metody analýzy a základní zpracování 

dat (výběr ukazatelů, výpočet ukazatelů a hodnocení relativní pozice obchodní 
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korporace). Následuje pokročilé zpracování dat a poslední etapou je navrhnutí plánů 

k dosažení cílového stavu (Sedláček, 2011). 

2.4. Zdroje finanční analýzy 

Primárním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou účetní výkazy a účetnictví. Je 

podstatné, aby účetní výkazy přinášely věrný a poctivý obraz účetnictví obchodní 

korporace, jelikož tvoří základní kámen všech kroků finanční analýzy. Shromažďování 

a úprava těchto údajů prezentují pouze počátek finanční analýzy. V závislosti na cíli 

finanční analýzy, se nelze obejít bez doplňkového zdroje dat a bez popisu aktuální 

ekonomické situace. Každý analytik by měl brát v potaz spolehlivost dat, každá 

finanční analýza by měla obsahovat i interval možných výsledků. Výchozí data by vždy 

měla být ta původní a ne souhrnná či odvozená. Kromě spolehlivosti musí být data 

i srovnatelná v čase (v případě jedné obchodní korporace v jejím vývoji) a subjektu 

(v případě srovnávání více obchodních korporací) (Blaha, Jindřichovská, 2006). 

Účetnictví podává data z účetních výkazů, z výroční zprávy a z prospektů cenných 

papírů. Finanční výkazy se dělí na finanční a vnitropodnikové. Finanční výkazy jsou ty, 

které poskytují informace externím uživatelům. Jsou přehledem o stavu a struktuře 

majetku, zdrojích krytí, tvorbě a využití výsledku hospodaření a o peněžních tocích. 

Jedná se o rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, výkaz o změnách 

ve vlastním kapitálu a přílohy1. K zpřesnění finanční analýzy slouží vnitropodnikové 

výkazy. Tyto výkazy nemají předepsanou zákonnou formu, ale eliminují riziko odchylek 

od skutečnosti. Jedná se např. o vnitropodnikové směrnice, mzdové směrnice či 

statistické výkazy. Údaje, které nejsou v účetních výkazech uvedeny, obsahuje výroční 

zpráva. 

Ostatní doplňková data lze získat z obchodního rejstříku, odborného tisku, 

z účelových databází aj. (Jindřichovská, Kubíčková, 2015). 

2.4.1. Rozvaha 

Základním účetním výkazem účetní závěrky i finanční analýzy je rozvaha (bilance), 

která zachycuje finanční situaci obchodní korporace, a to stav majetku (aktiv) a zdrojů 

financování (pasiv) k určitému datu, většinou k poslednímu dni kalendářního či 

účetního období. Ostatní účetní výkazy vznikaly historicky odvozením z rozvahy, kdy 

                                            
1 V obsahu účetní závěrky dochází od 1. 1. 2016 ke změnám, viz kapitola 2.13.5 
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bylo potřeba detailněji sledovat vybrané aspekty. Rozvaha má svou závaznou formu, 

která zajišťuje jednotnost a srovnatelnost údajů obsažených v rozvaze. Rozvahu je 

možné sestavovat v plné a zkrácené formě (Higgins, 2012). 

Položky v rozvaze mohou být uváděny buď vodorovně ve dvou sloupcích, kdy aktiva 

jsou na levé straně a pasiva na pravé (tzv. T-forma). Další možností je položky uvádět 

svisle za sebou. Agregovaná struktura rozvahy je názorně zobrazena v tab. 2.1. Při 

tvorbě rozvahy je nutné dodržet základní princip podvojného účetnictví = tzv. bilanční 

rovnici, aktiva se musejí rovnat pasivům. (rovnice 2.2) 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎                                                  (2.2) 

 

Jak již bylo zmíněno, položky rozvahy se dělí na aktiva a pasiva, a i tyto položky je 

možné dále dělit. Aktiva se třídí dle funkce a doby vázanosti v reprodukčním cyklu 

obchodní korporace. Dělí se na stálá aktiva, která v obchodní korporaci slouží 

dlouhodobě (většinou déle než 1 rok), jejich forma se během používání nemění, ale 

v průběhu životnosti se opotřebovávají, a to účelně do odpisů. Naopak aktiva, která 

obchodní korporaci složí krátkodobě a spotřebovávají se najednou, se nazývají 

oběžná aktiva. I pasiva lze dělit, a to z hlediska vlastnictví zdrojů, na vlastní kapitál 

a cizí zdroje (Dluhošová, 2010). 

 

Tab. 2.1 Agregovaná struktura rozvahy2  

Aktiva Pasiva 

A. Pohledávky za upsaný vl. kapitál A.  Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobá aktiva       Základní kapitál      

      Dlouhodobý nehmotný majetek       Kapitálové fondy 
      Dlouhodobý hmotný majetek       Fondy ze zisku 

      Dlouhodobý finanční majetek       Výsledek hospodaření minulých let 

C. Oběžná aktiva       Výsledek hospodaření běž. období 

      Zásoby B.  Cizí kapitál  

      Dlouhodobé pohledávky       Rezervy 
      Krátkodobé pohledávky       Dlouhodobé závazky 

      Krátkodobý finanční majetek       Krátkodobé závazky 

D. Časové rozlišení       Bankovní úvěry a výpomoci 

 C.  Časové rozlišení 
Zdroj: KUBÍČKOVÁ,  JINDŘICHOVSKÁ. (2015, s. 28) 

 

                                            
2 V rozvaze dochází od 1. 1. 2016 ke změnám, viz kapitola 2.13.5 
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Aktiva neboli majetek obchodní korporace, prezentují celkovou výši ekonomických 

zdrojů, které má obchodní korporace k dispozici v určitém okamžiku. Podmínkou toho, 

aby byla položka považována za aktivum, je budoucí ekonomický přínos, a to ať už 

přímý (schopnost přeměnit se okamžitě na hotovost), nebo nepřímý (zapojením do 

výrobního cyklu). V rozvaze se aktiva člení dle doby vázanosti v obchodní korporaci 

a to od těch nejméně likvidních k těm nejlikvidnějším. Nejvíce likvidní položkou jsou 

pohledávky za upsaný základní kapitál, který je upsaný, ale prozatím nesplacený.  

Další položkou je dlouhodobý majetek, což je majetek, který je v obchodní korporaci 

déle než jeden rok, nespotřebovává se najednou, a v průběhu životnosti se 

opotřebovává do nákladu formou odpisů. Dělí se na hmotný (DHM), nehmotný (DNM) 

a finanční majetek (DFM). Dlouhodobý nehmotný majetek nemá fyzickou podobu, 

např. zřizovací výdaje, licence, software, ochranné známky aj. Dlouhodobý hmotný 

majetek slouží obchodní korporaci k zabezpečení běžné činnosti. Jedná se zejména 

o samostatné movité věci, pozemky, budovy, stavby, umělecká díla aj. Dlouhodobý 

finanční majetek přináší obchodní korporaci výnos pomocí cenných papírů, vkladů 

v podnicích aj. 

Oběžná aktiva jsou typická vysokou likvidností a kratší dobou vázanosti, a to 

obvykle do jednoho roku. Patří zde zásoby (materiál, polotovary, nedokončená výroba 

aj.), pohledávky (dlouhodobé i krátkodobé) a krátkodobý finanční majetek. 

Mezi ostatní aktiva se řadí položky časového rozlišení, u kterých je období vzniku 

odlišné, s obdobím do kterého náleží. Jedná se o náklady příštích období (výdaj 

běžného období, ale náklad příštího období), např. nájemné placené předem, a příjmy 

příštích období (výnos běžného období, ale příjem příštího období), 

např. nevyúčtované, ale provedené práce (Růčková, 2015). 

Ve sloupcích rozvahy se aktiva vykazují za minulé období a běžné období. Hodnoty 

majetku běžného období se ještě dále člení na brutto hodnotu (pořizovací cena), 

korekci (oprávky) a netto hodnotu (zůstatková cena) (Holečková, 2008). 

Pasiva neboli zdroje financování majetku obchodní korporace. Položky pasiv jsou 

na rozdíl od aktiv členěny z hlediska zdrojů financování na vlastní kapitál a cizí zdroje. 

Hlavní složkou vlastního kapitálu je základní kapitál, ten reprezentuje souhrn 

peněžních i nepeněžních vkladů do obchodní korporace. Další složkou jsou kapitálové 

fondy, které nejsou tvořeny ze zisku, ale z externích zdrojů, např. emisní ážio, dary, 

dotace aj. Mezi další položky patří fondy ze zisku (rezervní fond a ostatní fondy), 

výsledek hospodaření z minulých let (nerozdělený zisk či ztráta) a výsledek 
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hospodaření běžného účetního období (zisk či ztráta daného běžného účetního 

období). 

Dluh obchodní korporace, který musí být uhrazen, představuje cizí zdroj. Patří zde 

kapitál s různě dlouhým horizontem uhrazení, kdy krátkodobý kapitál je většinou 

levnější než dlouhodobý, ale přesto jsou cizí zdroje jako celek levnější než vlastní 

kapitál. U této formy pasiv musí obchodní korporace počítat i s dalším příslušenstvím, 

a to s úroky a jinými výdaji, které s půjčením kapitálu souvisí. Do cizích zdrojů se 

zahrnují rezervy (zákonné i ostatní), dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní 

úvěry a výpomoci. Rozdílem mezi bankovním úvěrem a výpomocí je ten, že bankovní 

úvěr je čerpán od finančních institucí, zatímco výpomoc od jiných subjektů. 

Poslední složkou pasiv jsou ostatní pasiva a zde stejně jako u aktiv patří časové 

rozlišení. Rozlišují se výdaje příštích období (nákladem běžného období, ale výdaje 

příštího období), např. nájemné placené pozadu, a výnosy příštích období (příjmy 

běžného období, ale výnosy příštího období), např. předplatné časopisu. Dále se zde 

řadí dohadné účty (Dluhošová, 2010). 

Při analýze rozvahy ovšem dochází k určitým problémům. Nejpodstatnější je 

skutečnost, že údaje rozvahy jsou v historických cenách, na což navazují další úskalí. 

Údaje rozvahy znázorňují stav v daném okamžiku, což znemožňuje finanční analýze 

poskytnout informace o dynamice obchodní korporace. Dále rozvaha nebere v úvahu 

časovou hodnotu peněz, protože nepřihlíží k externím faktorům, které mohou položky 

rozvahy významně ovlivnit (Růčková, 2015). 

2.4.2. Výkaz zisku a ztráty  

Výkaz zisku a ztráty poskytuje přehled o nákladech, které obchodní korporace 

vynaložila na své fungování za určité období (př. mzdy zaměstnanců, materiál, daně 

atd.), a o výnosech, které obchodní korporace získala z provozování činnosti za určité 

období (př. prodej výrobků, služeb atd.). Podstata výkazu zisku a ztrát (zkráceně 

výsledovky) je ve vztahu, kdy po odečtení nákladů od výnosu je získán výsledek 

hospodaření (VH), ve formě zisku nebo ztráty (viz. 2.3) (Bláha, Jindřichovská, 2006). 

 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑡𝑟ž𝑏𝑦) − 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 = 𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í (𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎⁄ )          (2.3) 

 

Na rozdíl od rozvahy, poskytuje výsledovka přehled o tokových veličinách, které se 

vztahují k určitému období. Vzhled výsledovky si obchodní korporace tvoří dle svých 
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individuálních požadavků, ovšem obsahové složení položek se musí řídit zákonem 

o účetnictví a navazujícími předpisy. Stejně jako u rozvahy i výsledovku lze tvořit 

dvěma způsoby, a to horizontálně a vertikálně. U horizontální formy se náklady 

a výnosy uvádí odděleně, zatímco u vertikální se náklady a výnosy přiřazují 

k jednotlivým činnostem, ke kterým se vážou. Sestavení výkazu zisku a ztráty je možné 

v plné a zkrácené podobě. Praktická ukázka vertikální formy výkazu zisku a ztráty je 

v tabulce 2.2 (Jindřichovská, Kubíčková, 2015). 

V České republice je výsledovka většinou ve zjednodušeném rozsahu s vertikálním 

členěním. Náklady a výnosy se řadí do oblastí provozní, finanční a mimořádné, a to 

dle podnikatelské aktivity. Výsledek hospodaření se určuje jednotlivě za každou 

činnost a konečný výsledek hospodaření za účetní období je dán součtem provozní 

a finanční činnosti. Tento výsledek se následně snižuje o vypočtenou daň a v tuto 

chvíli je možné určit, zda obchodní korporace dosáhla zisku či ztráty. Kladný výsledek 

hospodaření značí zisk, naopak záporný výsledek hospodaření značí ztrátu 

(Dluhošová, 2010). 

 
Tab. 2.2 Vertikální forma výkazu zisku a ztráty3 

I. Tržby z prodeje zboží 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 

 Obchodní marže 

II. Výkony  

B.  Výkonová spotřeba 

C. Osobní náklady 

D.  Daně a poplatky 

E. Odpisy 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

F.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a kapitálu 

G.  
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kompl. 
nákladů příštích období  

IV. Ostatní provozní výnosy 

H.  Ostatní provozní náklady 

V.  Převod provozních výnosů 

I. Převod provozních nákladů 

 Provozní výsledek hospodaření  

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

J. Prodané cenné papíry a podíly 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

K. Náklady z finančního majetku 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 

                                            
3 V obsahu výkazu zisku a ztráty dochází od 1. 1. 2016 ke změnám, viz kapitola 2.13.5 
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X. Výnosové úroky 

N. Nákladové úroky 

XI.  Ostatní finanční výnosy 

O.  Ostatní finanční náklady 

XII. Převod finančních výnosů 

P. Převod finančních nákladů 

 Finanční výsledek hospodaření 

Q.  Daň z příjmů za běžnou činnost 

 Výsledek hospodaření za běžnou činnost (po zdanění) 

XIII. Mimořádné výnosy 

S.  Mimořádné náklady 

T.  Daň z příjmů z mimořádné činnosti 

 Mimořádný výsledek hospodaření (po zdanění) 

 Výsledek hospodaření za účetní období 

 Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním 
Zdroj: KUBÍČKOVÁ, JINDŘICHOVSKÁ. (2015, s. 28 – 29) 

 

Ve výsledku hospodaření z provozní činnosti jsou náklady a výnosy z činností, 

které se v obchodní korporaci opakují. U výrobních obchodních korporací je VH 

představován rozdílem tržeb za vyrobené zboží či poskytnuté služby a náklady na 

provozování činnosti. Největší částí výsledku hospodaření je tzv. obchodní marže, což 

je rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady na jejich koupi. Výsledek 

hospodaření z finanční činnosti je rozdíl mezi náklady a výnosy z finančních 

operací. Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti je tvořen operacemi, které 

jsou nahodilé či neobvyklé, např. škody, manka atd.  

Zisk lze rozdělit do několika kategorií, a to dle toho, co od zisku již bylo nebo nebylo 

odečteno. Na obrázku 2.1 je schéma, které názorně vysvětluje postup získání 

jednotlivých forem zisku.  

 
Obr. 2.1 Schéma kategorií zisku   

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ (2010, s. 59) 

EBITDA
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EBITDA představuje finanční efekt aktiv. Je to hodnota zisku před odečtením 

odpisů, úroků a daně. EBIT reprezentuje hodnotu hospodářské činnosti bez ohledu na 

to, z jakých zdrojů je financována. Je to zisk před odečtením úroku a daně. EBT je 

hrubý zisk, protože od zisku jsou již odečteny úroky i odpisy. Odečtené úroky putují 

k věřitelům. EAT představuje čistý zisk, tj. výsledek hospodaření po zdanění. 

Odvedená daň je odváděna státu. Po odečtení dividend akcionářům je získán EAR, 

tedy nerozdělený zisk (Dluhošová, 2010). 

Stejně jako u rozvahy i výkaz zisku a ztráty má své slabé stránky. Největší problém 

představuje způsob sestavení výsledovky – na akruální bázi (kumulativní bázi). 

Náklady i výnosy uváděné ve výsledovce ne vždy souvisejí s daným obdobím, 

např. u nákladů mzdy a režie u výnosů inkaso plateb z prodeje, tržby uhrazené 

v hotovosti aj. U nákladů představují problém i náklady, které neodčerpávají hotovost, 

např. odpisy či diskont při prodeji obligací (Blaha, Jindřichovská, 2006). 

2.4.3. Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce obsahuje dodatečné informace, které se neuvádějí 

v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Údaje obsažené v příloze slouží zejména 

externím uživatelům k hlubšímu zkoumání všech podstatných skutečností. V příloze 

se uvádějí informace o použitých metodách, odchylky od běžně používaných metod 

a významné události, které vznikly po rozvahovém dni. 

Neexistuje striktní forma přílohy, obsah by však měl zahrnovat základní informace 

o účetní jednotce, zakladatelích, vkladech do vlastního jmění, účetním období, 

použitých metodách aj. Z ekonomických údajů by příloha měla obsahovat informace 

o účetním VH, přehled přijatých dotací a přehled darů (Holečková, 2008). 

2.4.4. Výkaz cash flow  

Výkaz cash flow, je výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků. Vysvětluje 

faktory, které ovlivňují příjem (Inflow) a výdej (Outflow) peněžních prostředků 

a peněžních ekvivalentů a jejich celkový stav v daném okamžiku. Je to tedy toková 

veličina, která znázorňuje nezkreslenou skutečnost, a to rozdíl mezi celkovými příjmy 

a výdaji. Slouží k finančnímu rozhodování, jak v krátkém tak i dlouhém období. 

V krátkém období slouží managementu k informacím o likviditě obchodní korporace, 

v dlouhém období zase k informacím o rentabilitě a návratnosti investic. 

Příjmy a výdaje ve výkazu se rozdělují dle aktivit obchodní korporace. Dělí se na 

cash flow z provozní, investiční a finanční činnosti. CF z provozní činnosti je 
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nejdůležitější částí výkazu, informuje o tvorbě čistého zisku za běžnou činnost. Do 

celkového výsledku CF z provozní činnosti se projevuje hodnota odpisů a dále ovlivňují 

hodnotu změny stavu pracovního kapitálu (zásoby, pohledávky, krátkodobé závazky). 

CF z investiční činnosti je odrazem aktivit spojených s pohybem investičních aktiv, 

tj. pořizování investičního majetku a příjmy z prodeje tohoto majetku. Do CF z finanční 

činnosti se zahrnují všechny finanční transakce vnějšího financování, např. příjem 

a splátky úvěrů a půjček, emise akcií aj. (Růčková, 2015). 

Způsoby sestavování výkazu cash flow jsou dva, a to přímou a nepřímou metodou. 

Jak tvrdí Dluhošová (2010, s. 60) „přímá metoda znamená provést totální bilanci všech 

příjmů a výdajů, přičemž CF se určí jako rozdíl.“ Příznivější a jednodušší je ovšem 

použití nepřímé metody, jak je uvedeno v tabulce 2.3, kdy se výsledek hospodaření 

upravuje o nepeněžní operace, tj. odpisy, dále o změny stavu zásob, o změny stavu 

pohledávek a o změny stavu závazků (Dluhošová, 2010). 

 

Tab. 2.3 Nepřímý způsob sestavení cash flow 

Značení Znaménko Položka 

EAT + Čistý zisk 

ODP + Odpisy 

Δ ZAS - Změna stavu zásob 

Δ POHL - Změna stavu pohledávek 

Δ KZAV + Změna stavu krátkodobých závazků 

CFPROV = Cash flow z provozní činnosti 

Δ DA - Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice) 

CFINV = Cash flow z investiční činnosti 

Δ BÚ + Změna bankovních úvěrů 

Δ NZ + Změna nerozděleného zisku z minulých let 

DIV - Dividendy 

EA + Emise akcií 

CFFIN = Cash flow z finanční činnosti 

CFCEL = Cash flow celkem = CFPROV + CFINV + CFFIN 
Zdroj: DLUHOŠOVÁ (2015, s. 61) 

 

2.4.5. Výroční zpráva 

Účelem výroční zprávy je „uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich 

výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení“4. Výroční zpráva podává 

informace o událostech, které se staly po rozvahovém dni, o předpokládaném vývoji, 

                                            
4 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 21 odst. 1. Dostupné na: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#cast1. Online [cit. 2015-11-18] 



21 
 

o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, životního prostředí a pracovněprávních 

vztazích, a informaci o tom, jestli obchodní korporace má organizační složku 

v zahraničí a další údaje dle předmětu činnosti. 

Povinnost sestavovat výroční zprávu mají obchodní korporace dle podmínek 

zákona o účetnictví nebo se mohou rozhodnout dobrovolně (Jindřichovská, 

Kubíčková, 2015). 

2.4.6. Vazby mezi finančními výkazy 

Finanční výkazy, které se využívají k získání dat pro finanční analýzu, na sebe 

vzájemně navazují. Vazby, které výkazy mezi sebou mají, prezentuje tzv. tříbilanční 

systém. Základ tříbilančního systému je rozvaha, výkaz cash flow a výsledovka jsou 

odvozené. Názorné zobrazení třibilančního systému je v obrázku 2.2. 

Spojovacím prvkem mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty je výsledek 

hospodaření. V rozvaze je výsledek hospodaření na straně pasiv, zatímco ve 

výsledovce je výsledek hospodaření dán jako rozdíl výnosů a nákladů. Integrujícím 

prvkem mezi rozvahou a cash flow jsou peněžní prostředky. V rozvaze jsou umístěny 

na straně aktiv, ve výkazu cash flow rozdílem příjmů a výdajů. 

 

Obr. 2.2 Třibilanční systém  

 

Zdroj: http://www.ucetnikavarna.cz/document/attach/uct2007-01-38_8.jpg 

2.5. Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýzu provádějí, a pro své rozhodování využívají různí uživatelé, kteří 

s danou obchodní korporací přicházejí do kontaktu. Jejich hlavním předmětem zájmu 

je finanční situace obchodní korporace a s tím související finanční analýza. Každý ze 

subjektů ovšem preferuje jiné přístupy, pojetí a účel finanční analýzy. Jednu 

skutečnost však mají společnou a to, že potřebují znát informace, které z finanční 

analýzy vyplývají k tomu, aby mohli dobře a efektivně danou obchodní korporaci řídit. 

V teorii se používá základní dělení dle toho, kdo analýzu provádí a k jakému účelu 
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informace z analýzy využije. Dělí se tedy do dvou oblastí, a to na interní a externí 

(Grünwald, Holečková, 2007). 

K výkladu dat z účetních a finančních výkazů či z jiných veřejně dostupných zdrojů 

slouží externí finanční analýza. Externí uživatele dle výsledku analýzy hodnotí finanční 

důvěryhodnost a k predikci budoucího vývoje. Mezi externí uživatele se řadí investoři, 

banky a jiní věřitelé, obchodní partneři, stát a konkurenti (Holečková 2008). 

a) Investoři – využívají finanční informace z investičního a kontrolního důvodu. 

Investiční hledisko využívají při rozhodování o investicích do obchodní korporace 

a kontrolují situaci v obchodní korporaci, kde akcie již vlastní. Jejich hlavním 

cílem je upevnění správnosti rozhodnutí. 

b) Banky – údaje z provedené finanční analýzy používají při rozhodování 

o poskytnutí úvěru, schopnosti splácet úvěr a zejména při hodnocení bonity 

obchodní korporace. 

c) Obchodní věřitelé – využívají informace z finanční analýzy k výběru vhodného 

obchodního partnera. Jejich největším zájmem je ukazatel likvidity a solventnost 

jak krátkodobá i dlouhodobá. 

d) Odběratelé – k rozhodování o výběru dodavatele slouží finanční informace 

z finanční analýzy. Dále také k plánování své činnosti a schopnosti dostát 

smluvním závazkům. 

e) Stát – využívají údaje z finanční analýzy k tvorbě statistik, analýz, pro daňovou 

kontrolu, pro formování státní politiky aj. 

f) Konkurence – jejich největším zájmem je srovnání vlastních výsledků s výsledky 

jiných obchodních korporací. Nejdůležitější jsou pro ně informace o rentabilitě, 

tržbách, solventnosti a době obratu (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

Oproti tomu interní finanční analýza využívá informací z interních zdrojů obchodní 

korporace a z údajů z vnitropodnikového účetnictví. Díky těmto interním informacím je 

tato analýza podrobnější souhrn finančních informací. Interní analýzu tvoří korporátní 

útvary nebo jiné povolané osoby, např. auditoři, oceňovatelé, ratingové společnosti aj. 

Mezi uživatele interní analýzy se řadí vlastníci obchodní korporace, manažéři, 

zaměstnanci a odbory (Holečková, 2008). 

a) Vlastníci – využívají finanční analýzu k posouzení zhodnocení vloženého 

kapitálu, o rozdělení či využití zisku a také pro oceňování obchodní korporace 

(při prodeji, likvidaci, fúzi, akvizici aj.) 
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b) Manažéři – informace získané z finanční analýzy slouží manažérům 

k dlouhodobému a operativnímu řízení, k plánování, k snadnějšímu rozhodování 

o majetkové struktuře, včetně výběru vhodného způsobu financování a k přijetí 

náležitého podnikatelského plánu pro další období. 

c) Zaměstnanci – jejich cílem je udržení pracovního místa a mzdových podmínek, 

odtud pramení přirozený zájem o finanční situaci a prosperitě obchodní 

korporace. Výsledky sledují prostřednictvím odborových organizací (Grünwald, 

Holečková, 2007). 

Informace z finanční analýzy může využít prakticky kdokoli, kdo má o to zájem 

a alespoň v malém rozsahu se v daných informacích orientuje (Kalouda, 2015). 

2.6. Metody finanční analýzy 

Při tvorbě finanční analýzy je nejdůležitějším krokem výběr vhodné metody. Při 

samotném rozhodování o volbě metody, se přihlíží na tři základní hlediska, a to na 

účelnost, nákladnost a spolehlivost. Z hlediska účelnosti je potřeba, aby zvolená 

metoda odpovídala předem stanovenému cíli, s ohledem na obchodní korporaci, pro 

kterou je finanční analýza tvořena. Z hlediska nákladnosti je důležité brát ohled na 

náklady, jelikož finanční analýza potřebuje dostatečný čas a kvalifikované odborníky. 

Z tohoto ohledu je významné posuzovat návratnost takto vynaložených nákladů. 

Z pohledu spolehlivosti je podstatné kvalitní zpracování všech dostupných dat, 

přičemž platí, že spolehlivější vstupní informace přinesou i spolehlivější výsledek 

finanční analýzy (Růčková, 2015). 

Metody finanční analýzy lze členit několika způsoby. Jako první je členění na 

metody deterministické a metody matematicko-statistické. Do metod deterministických 

lze zařadit analýzu trendů (horizontální analýza), analýzu struktury (vertikální analýza), 

poměrovou analýzu, analýzu soustav ukazatelů a analýzu citlivosti. Deterministické 

metody se využívají zejména pro analýzu vývoje a odchylek, avšak pro menší počet 

období. K matematicko-statistickým metodám se řadí regresní analýza, diskriminační 

analýza, analýza rozptylu a testování statistických hypotéz. U matematicko-statistické 

metody se již přihlíží k delším časovým řadám, proto slouží k posouzení faktoru vývoje 

a k určení kauzálních závislostí a vazeb (Dluhošová, 2010). 

Jako další možný způsob členění je na ukazatele absolutní, rozdílové a poměrové. 

Z hodnot jednotlivých položek účetních výkazů vychází absolutní ukazatele, jelikož tyto 
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ukazatele nezpracovávají žádnou matematickou metodu, lze je považovat za značně 

omezené. Rozdílové ukazatele, jak již z názvu vyplývá, se vypočítají jako rozdíl určité 

položky aktiv či určité položky pasiv. Nejvyužívanější skupinou ukazatelů jsou 

poměrové ukazatele, které zobrazují podíl jistých dvou položek, které vycházejí 

z účetních výkazů. Výsledek pak vyjadřuje hodnotu ukazatele v čitateli na jednotku 

ukazatele ve jmenovateli. Poměrové ukazatele se využívají zejména u časových 

srovnání, průřezové či srovnávací analýze (Růčková, 2015). 

Pro správné posouzení finanční situace je důležité srovnání, a to vůči normě, času 

či v prostoru. Srovnání vzhledem k normě je porovnání jednotlivých ukazatelů s jejich 

plánovanými hodnotami, které mohou být vyjádřeny jako průměrné, minimální, 

mediální, maximální, kvantily či určité intervaly. Při určování normovaných hodnot by 

se vždy měl brát ohled na danou obchodní korporaci a neřídit se doporučenými 

hodnotami z odborných publikací. V těchto případech, kdy se nezohledňují specifika či 

prostředí dané obchodní korporace, může docházet k výrazným rozdílům. K srovnání 

vhledem k normě má velmi blízko srovnání ukazatelů v prostoru. U tohoto způsobu se 

ukazatelé srovnávají s ukazateli jiné obchodní korporace v určitém časovém období. 

Aby bylo možné takto ukazatele srovnávat, je důležité obchodní korporace rozdělit do 

jednotlivých skupin, a to dle srovnatelnosti (časová, oborová a legislativní) a spočítat 

komparativní bázi. Jak tvrdí Dluhošová (2010, s. 72) „podstatou srovnání v čase je 

hodnocení časových řad jednotlivých ukazatelů, tj. dynamické posuzování vývoje 

ukazatelů v určitém počtu navazujících časových období“ (Dluhošová, 2010). 

2.7. Procentuální rozbor  

Procentuální rozbor udává podíly jednotlivých složek rozvahy na celkových aktivech 

či pasivech, nebo podíl jednotlivých údajů výsledovky k tržbám. Metoda 

procentuálního rozboru se obvykle kombinuje s hodnocením vývojových tendencí, 

a proto vychází z rozvah sestavených k různým datům. Hlavní výhodou 

procentuálního rozboru je snazší porovnání výsledků analýzy jak časově, oborově ale 

i v rámci vnitropodnikových útvarů. V rámci procentuálního rozvoje se provádí 

vertikální a horizontální analýza (Gurný, 2015). 

Horizontální a vertikální analýza je tzv. výchozím bodem finanční analýzy a také 

nejjednodušší metodou finanční analýzy. Jak tvrdí Hnilica, Kislingerová (2005, s. 11) 
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„oba postupy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých 

relacích, v určitých souvislostech“ (Hnilica, Kislingerová, 2005). 

2.7.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza pracuje s daty, které pochází přímo z účetních výkazů. 

Podstatou horizontální analýzy je sledování změn absolutní hodnoty jednotlivých 

položek účetních výkazů, a to v čase. Tyto změny se sledují po řádcích (horizontálně), 

odtud také název – horizontální analýza (Sedláček, 2011). Horizontální analýza se 

provádí, buď pomocí rozdílových ukazatelů, nebo podílových ukazatelů a z toho 

vyplývajících indexů. U rozdílových ukazatelů se zkoumá jednoduše rozdíl absolutních 

hodnot za dvě období (vzorec 2.4), srovnání s vývojem jiných položek je možné až po 

převodu na společný základ (procentním vyjádřením) a s označením Index změny 

(vzorec 2.5), kde i znázorňuje období (např. rok). 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑧𝑚ě𝑛𝑦 (𝑟𝑜𝑧𝑑í𝑙) =  𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖+1 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖           (2.4) 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑧𝑚ě𝑛𝑦 (𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎) 𝑣 % =  
𝑢𝑘𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖+1−𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖
∗ 100         (2.5) 

 

Podílové ukazatele zjistíme podílem absolutních hodnot v jednotlivých obdobích, 

pro lepší vyjádření je vhodné indexy uvádět v procentech (vzorec 2.6). Výsledný index 

vyjadřuje změnu sledované položky v daném období oproti období výchozímu, 

tj. kolikrát hodnota v daném období převýšila hodnotu ve výchozím období. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒 =  
𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖+𝑛

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖
∗ 100                                   (2.6) 

 

Při provádění horizontální analýzy mohou nastat problémy, které komplikují výpočty 

ukazatelů. Jsou to případy, kdy se dané hodnoty rovnají nule, tudíž vývoj položky lze 

sledovat pouze rozdílem a ne podílem (Jindřichovská, Kubíčková, 2015). 

2.7.2. Vertikální analýza 

Podstatou vertikální analýzy je to, že zkoumá objem jednotlivých položek 

k celkovému objemu, tzn. strukturu aktiv a pasiv obchodní korporace (vzorec 2.7). Díky 

tomu je patrné složení hospodářských prostředků, důležitých pro aktivity obchodní 
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korporace, a původ zdrojů. Pojem vertikální vznikl z důvodu, že se při procentuálním 

vyjádření jednotlivých položek postupuje ve sloupcích, tj. odshora dolů. 

 

𝑃𝑖 =  
𝐵𝑖

∑𝐵𝑖
∗ 100                                                   (2.7) 

 

kde Pi je podíl i-té položky, Bi velikost i-té položky, ∑Bi souhrn položek a i je 

pořadové číslo položky (Jindřichovská, Kubíčková, 2015). 

2.8. Poměrové ukazatele 

Jak již bylo zmíněno výše, nejčastěji se k rozborům účetních výkazů používají 

poměrové ukazatele. Důvodem může být to, že tyto ukazatele čerpají z veřejně 

dostupných informací, které má k dispozici i externí finanční analytik. Poměrový 

ukazatel je hodnota, která vyjadřuje poměr jedné či více účetních položek k jiné účetní 

položce (Růčková, 2015).   

Poměrové ukazatele jsou považovány jako základ finanční analýzy. Využití 

poměrových ukazatelů k finanční analýze je časově nenáročné, výsledky poskytují 

relativně spolehlivé informace o finanční situaci obchodní korporace, je podkladem 

k hlubším analýzám korporátních procesů aj. Rozlišují se různé skupiny poměrových 

ukazatelů, kdy mezi nejzákladnější patří ukazatelé finanční stability a zadluženosti, 

ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity (obratu) a ukazatele 

vycházející z údajů kapitálového trhu. Jednotlivé ukazatele, jejich vzorce a význam 

jsou podrobně popsány v následujícím textu (Jindřichovská, Kubíčková 2015). 

2.8.1. Ukazatele finanční stability a zadluženosti  

Slouží k analýze z hlediska vztahu aktiv a zdrojů jejich krytí, přičemž podstatou je 

najít optimální vztah mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji. K financování aktiv se 

používají jak cizí zdroje, tak i vlastní kapitál. Pro finanční řízení obchodní korporace je 

nejdůležitější určit optimální skladbu zdrojů financování = kapitálovou strukturu 

(Růčková, 2015). Obecně platí, že vlastní kapitál je vždy dražší než cizí, a to z důvodu 

rizika, zdanění a doby splatnosti (Gurný, 2015). 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech patří mezi nejdůležitější ukazatele finanční 

stability. Ukazatel udává, do jaké míry je obchodní korporace schopná vlastními zdroji 

krýt své prostředky (majetek), a charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu 
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a samostatnost. Obecně je pozitivní kladná hodnota ukazatele s rostoucím trendem 

(Dluhošová, 2015). 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜) =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
         (2.8) 

 

Stupeň krytí stálých aktiv měří zajištění majetku celkovým dlouhodobým 

kapitálem (VK a CZ). Platí, že stálá aktiva (DHM i DNM) by měla být kryta 

dlouhodobými zdroji. Hodnota ukazatele by měla být alespoň 100 %, jelikož veškerá 

aktiva by měla být kryta dlouhodobým kapitálem. Také platí, že čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele a ukazatele podílu VK na aktivech, tím je obchodní korporace 

finančně stabilnější.  

 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                          (2.9) 

 

Podíl stálých aktiv, podíl oběžných aktiv a podíl zásob se také využívá pro 

hodnocení struktury obchodní korporace. Vysoká hodnota podílu stálých aktiv značí 

vysoké fixní náklady a tím horší přizpůsobování se trhu, naopak vysoká hodnota podílu 

oběžných aktiv je výhodná z důvodu lepšímu přizpůsobení obchodní korporace na trhu 

(Dluhošová, 2015). 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                   (2.10) 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑜𝑏ěž𝑛ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                               (2.11) 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                              (2.12) 

 

Finanční páka je převrácená hodnota koeficientu samofinancování. Charakterizuje, 

jaká část majetku je financována z cizích zdrojů. Výsledná hodnota znázorňuje, 

kolikrát celkové zdroje převyšují vlastní zdroje. Vyšší hodnota ukazatele vypovídá 

o míře zadlužení (nižší podíl VK na celkových zdrojích). Optimální hodnota finanční 

páky je okolo 2 (25 % podíl VK a 75 % podíl CZ), hodnoty do čísla 1 snižují ROE, 

hodnoty na číslo 1 zvyšují ROE (Jindřichovská, Kubíčková, 2015). 
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𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 (𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                  (2.13) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti neboli ukazatel věřitelského rizika je jeden ze 

základních ukazatelů zadluženosti. Ukazatel měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu 

obchodní korporace a platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko 

věřitelů. Je potřebné se zamyslet nad tím, že zadluženost jako taková, není negativní, 

neboť není nutné používat pouze vlastní kapitál k financování. Pokud je potřebné 

vypočítat dlouhodobou a běžnou zadluženost, vyjádří se v čitateli jen dlouhodobá část 

cizího kapitálu pro dlouhodobou zadluženost a hodnota krátkodobého cizího kapitálu 

pro běžnou zadluženost. 

 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                      (2.14) 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu přináší odpověď, kolik jednotek cizího 

kapitálu připadá na jednotku vlastního kapitálu, tj. jak je vlastní kapitál zadlužen. 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat mezi 80 – 120 % (Dluhošová, 2010). 

 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
            (2.15) 

 

Úrokové krytí poukazuje, zda je dluhové zatížení pro obchodní korporaci únosné 

a zjišťuje kolikrát je zisk vyšší než úroky. Finanční situace je lepší, čím vyšší je hodnota 

ukazatele (Růčková, 2015). Hodnoty nižší než 100 % značí, že obchodní korporace 

není schopná uhradit celkové úroky, hodnota rovna 100 % znamená, že obchodní 

korporace vydělává pouze na úroky a vytvořený zisk je nulový (Dluhošová, 2010). 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
                                          (2.16) 

 

Úrokové zatížení je převrácenou hodnotou úrokového krytí a znázorňuje, jakou 

část vyprodukovaného zisku představují úroky. Vyšší hodnoty vyjadřují, že zisk nestačí 

na úhradu úroku. Doporučené jsou hodnoty maximálně do 100 % (Jindřichovská, 

Kubíčková, 2015). 
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Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =  
ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
                                       (2.17) 

 

Ukazatel úvěrové zadluženosti se používá u obchodních korporací, v kterých se 

z větší části financuje majetek bankovními úvěry. 

 

Ú𝑣ě𝑟𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
ú𝑣ě𝑟𝑦 

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                                (2.18) 

 

Doba splacení úvěru prozrazuje počet let pro splacení úvěru z provozního cash 

Flow (EAT + odpisy) (Dluhošová, 2010). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 ú𝑣ě𝑟𝑢 =  
ú𝑣ě𝑟𝑦

𝐸𝐴𝑇+𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦
                            (2.19) 

 

2.8.2. Ukazatele rentability  

Ukazatelé rentability hodnotí schopnost obchodní korporace zhodnocovat vložené 

prostředky a vytvářet nové zdroje, tedy nejčastěji zisk. Patří mezi nejdůležitější 

ukazatele celkové finanční analýzy. Výsledné hodnoty jsou základem pro hodnocení 

finančního zdraví obchodní korporace, budou tedy nejvíce interesovat akcionáře či 

potencionální investory. V globálním hledisku by měli mít všechny ukazatelé rentability 

rostoucí trend, zaleží zde však i na vývoji ekonomiky. V krizi nemusí znamenat pokles 

hodnoty ukazatelů negativní událost, nýbrž jen o přirozený proces související 

s negativním vývojem ekonomiky. Rentabilita zachycuje vztah mezi výstupy a vstupy 

dané obchodní korporace. Jako výstup se v čitateli vždy využívá zisk, který je možný 

znázornit jako EBIT5, EAT či EBT, jako vstupy ve jmenovateli vystupují různé veličiny, 

a to dle toho, jakou rentabilitu je potřeba určit.  

Rentabilita aktiv (ROA), či rentabilita vloženého kapitálu, udává poměr mezi 

ziskem a celkovými aktivy, které vstupují do obchodní korporace bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou investovány. Hodnota jmenovatele je hodnota položek na straně 

aktiv, s hodnotou čitatele je to složitější. Interpretace výsledku bude záležet na tom, 

jaký zisk ve zlomku bude použit. Při použití EBITU je základním požadavkem 

komparace dané obchodní korporace s jinou, která působí v rozdílném daňovém 

                                            
5 EBIT se využívá po výpočet některých ukazatelů rentability, protože vývoj EBIT není ovlivněn 

změnami daňových ani úrokových sazeb či strukturou finanční zdrojů. (Dluhošová, 2010) 
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prostředí s rozdílným úrokovým zatížením. Při použití EATU se jedná o klasickou 

interpretaci rentability, kdy je hodnota ukazatele nezávislá na charakteru zdrojů 

financování. Obecně platí, že hodnota ROA by měla být menší než hodnota ROE 

(Růčková, 2015). 

  

𝑅𝑂𝐴 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣) =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                  (2.20) 

 

Rentabilitu aktiv lze vyjádřit i jako tzv. zdaněnou rentabilitu. Ve výsledku se zobrazí 

jak míra zdanění zisku, tak i zdanění nákl. úroků (Jindřichovská, Kubíčková, 2015). 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇+ú𝑟𝑜𝑘𝑦 (1−𝑡)

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                            (2.21) 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE), nebo také rentabilita dlouhodobého 

kapitálu, vyjadřuje výkonnost dlouhodobě vloženého kapitálu (dlouhodobý bankovní 

úvěr, dlouhodobé emitované dluhopisy či dlouhodobé půjčky a rezervy) a výsledný 

efekt těchto investic. Vzorec pro ROCE je odvozen od rentability aktiv (vzorec 2.22) 

a používá se zejména pro mezipodnikové srovnání obchodních korporací. Největší 

význam má pro investory, věřitele a banky. Výsledná hodnota zachycuje význam 

dlouhodobého investování a schopnost obchodní korporace zhodnocovat vložené 

zdroje (Dluhošová, 2010). 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů) =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
    (2.22) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) znázorňuje zájem vlastníků a akcionářů = 

výnosnost jimi vloženého kapitálu. Snížení hodnoty ukazatele ROE může být 

zapříčiněno chybnou investiční politikou či neefektivní alokaci zdrojů, naopak nárůst 

ukazatele může být způsoben poklesem úrokové míry cizího kapitálu, snížení podíl VK 

na celkovém kapitálu, či vyšší zisk obchodní korporace. Ukazatel ROE lze rozkládat 

pyramidovým rozkladem, kde jsou názorně vidět vazby mezi jednotlivými ukazateli 

(Jindřichovská, Kubíčková, 2015). 

 

𝑅𝑂𝐸 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢) =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                 (2.23) 
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Rentabilita tržeb (ROS) neboli ukazatel ziskového rozpětí, který jak tvrdí Růčková 

(2015, s. 21) „vyjadřuje schopnost obchodní korporace dosahovat zisku při dané úrovni 

tržeb, tedy kolik dokáže obchodní korporace vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb.“ Čím 

vyšších hodnot ukazatel dosahuje, tím lepší je finanční situace. Hlavním účelem 

ukazatele rentability tržeb je mezipodnikové srovnání a srovnání v čase.  

 

𝑅𝑂𝑆 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏) =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                 (2.24) 

 

Jako doplňkový ukazatel k rentabilitě tržeb se využívá tzv. ukazatel nákladovosti 

(vzorec 2.25). Pro analyzovanou obchodní korporaci je výhodná co nejnižší hodnota 

tohoto ukazatele, neboť nižší hodnota zobrazuje lepší výsledek hospodaření, jelikož 

obchodní korporace zvládla vytvořit 1 Kč tržeb s menšími náklady (Růčková, 2015). 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 = 1 −
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
       (2.25) 

 

Rentabilita nákladů vyjadřuje, kolik korun čistého zisku obchodní korporace získá, 

vložením koruny celkových nákladů. Vyšší hodnoty ukazatele reprezentují lepší 

zhodnocení vložených nákladů a tím i vyšší procento zisku. Pro zkoumání tohoto 

ukazatele je vhodné posuzovat hodnoty v jednotlivých letech a sledovat vývoj 

rentability nákladů (Dluhošová, 2010). 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů =  
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
                              (2.26) 

 

2.8.3. Ukazatele likvidity  

Ukazatelé likvidity charakterizují finanční zdraví jako schopnost obchodní korporace 

uhrazovat své závazky. Při posuzování likvidity je potřebné odlišit pojem solventnost 

a likvidnost. Zatímco solventnost vyjadřuje okamžitou schopnost uhradit ve stanovené 

formě, místě a termínu splatné závazky, likvidnost vyjadřuje schopnost přeměny aktiv 

na peněžní formu a posléze uhrazovat splatné závazky (Růčková, 2015). Jak tvrdí 

Dluhošová (2010, s. 79) „likvidita závisí na tom, jak rychle je obchodní korporace 

schopná inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky, zda je v případě potřeby 

schopná prodat své zásoby apod.“ (Dluhošová, 2010). 
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Ukazatel celkové likvidity znázorňuje schopnost obchodní korporace do jednoho 

roku uhradit splatné závazky a jako prostředky se rozumí oběžná aktiva. Výsledná 

hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5, závisí však na konkrétní obchodní 

korporaci. Hlavním nedostatkem ukazatele je, že ne všechna oběžná aktiva jsou lehce 

přeměnitelná na hotovost, což je ovlivněno způsobem ocenění (Jindřichovská, 

Kubíčková, 2015). 

 

 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                        (2.27) 

 

Pohotová likvidita odstraňuje nedostatky ukazatele celkové likvidity. Z oběžných 

aktiv jsou vybrány pouze pohotové prostředky (peníze na účtech i v pokladně, 

obchodovatelné cenné papíry a pohledávky). Dle doporučení by se výsledná hodnota 

měla pohybovat mezi 1,0 – 1,5, taktéž s ohledem na konkrétní obchodní korporaci. Pro 

lepší analýzu je vhodné sledovat vývoj ukazatele v čase, kdy vzrůst představuje 

zlepšování finanční situace a naopak (Dluhošová, 2010). 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                           (2.28) 

 

Okamžitá likvidita je „nejpřísnější“ ukazatel likvidity. Pohotové platební prostředky 

jsou nejlikvidnější složkou oběžných aktiv (peníze na účtech, v hotovosti a šeky, 

směnky, cenné papíry určené k prodeji aj.). Doporučená hodnota se uvádí v rozmezí 

od 0,2 – 0,7. Ukazatel je však velmi nestabilní, proto slouží spíše k dokreslování 

úrovně likvidity (Jindřichovská, Kubíčková, 2015). 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                  (2.29) 

 

Jako doplňkové ukazatele slouží podíl pohledávek na OA a podíl zásob na OA. 

U podílu pohledávek na OA pozitivní pokud ukazatel roste, avšak jen v případě 

pravidelného placení pohledávek odběrateli, v opačném případě je lepší, pokud 

hodnota ukazatele klesá. U ukazatele podílu zásob na OA je lepší, pokud poměr není 

příliš vysoký, ovšem jako u většiny ukazatelů, je to v závislosti na analyzované 

obchodní korporaci (Dluhošová, 2010). 
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𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 𝑛𝑎 𝑂𝐴 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                             (2.30) 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑛𝑎 𝑂𝐴 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                 (2.31) 

 

Ukazatel krytí závazků CF vyjadřuje schopnost obchodní korporace hradit 

krátkodobé závazky z peněžního toku za dané sledované období (Dluhošová, 2010). 

 

𝐾𝑟𝑦𝑡í 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 𝐶𝐹 =  
𝐶𝐹

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                           (2.32) 

 

2.8.4. Ukazatele aktivity 

Jak tvrdí Růčková (2015, s. 67) „ukazatele aktivity měří schopnost obchodní 

korporace využívat investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek 

kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv.“ Nejčastěji aktivitu vyjadřují pomocí počtu 

obrátek (kolikrát se přemění jednotlivé složky zdrojů za rok) nebo doby obratu ve dnech 

(za jak dlouho se obrátka uskuteční), přičemž platí, že doba obratu je obrácenou 

hodnotou obrátky a naopak. Vyjadřují tedy to, jak obchodní korporace hospodaří se 

svými aktivy a jaký mají vliv na likviditu a výnosnost (Růčková, 2015). 

Obrátka celkových aktiv vyjadřuje intenzitu využití celkového majetku, tedy 

vázanost celkového vloženého majetku. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím 

efektivněji obchodní korporace majetek používá (Dluhošová, 2010). 

 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                            (2.33) 

 

Doba obratu aktiv měří dobu, za kterou je možno z tržeb obnovit celková aktiva, 

tedy počet let, za které by se celková aktiva obnovila. Pro obchodní korporaci jsou 

příznivé co nejkratší doby obratu (Jindřichovská, Kubíčková, 2015). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎∗360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                  (2.34) 

 

Dobra obratu zásob udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. 

Je pozitivní co nejnižší hodnota doby obratu a co nejvyšší hodnota obratovosti zásob 
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(poměr tržeb a zásob). Je však potřebné brát ohled na optimální velikost zásob – což 

představuje určitá hodnota obratu zásob (Růčková, 2015). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦∗360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                    (2.35) 

 

Dobra obratu pohledávek vypovídá o tom, jak dlouho odběratelům trvá platit 

faktury, tedy o strategii řízení pohledávek. Pro obchodní korporaci jsou výhodné nižší 

hodnoty ukazatele, které signalizují, že rychle získává peněžní prostředky plynoucí 

z pohledávek. Ukazatel je důležitý pro plánování peněžních toků (Dluhošová, 2010). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦∗360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                           (2.36) 

 

Doba obratu závazků vyjadřuje, jak rychle jsou spláceny závazky obchodní 

korporace věřitelům. Pro udržení finanční rovnováhy je lepší, když je doba obratu 

závazků delší než doba obratu pohledávek (Růčková, 2015). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦∗360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                               (2.37) 

 

2.8.5. Ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu  

Ukazatele kapitálového trhu vycházejí nejenom z údajů z účetnictví, ale také 

z údajů na kapitálovém trhu. S tím přichází určitá omezení, jelikož ne všechny 

obchodní korporace mají právní formu akciové společnosti s akciemi, které jsou volně 

obchodovatelné na kapitálových trzích (Dluhošová, 2010). 

Čistý zisk na akcii vyjadřuje, kolik čistého zisku po zdanění připadá na kmenovou 

akcii. Logicky čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je cena akcie a tím i hodnota 

obchodní korporace (Jindřichovská, Kubíčková, 2015). 

 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖 =
𝐸𝐴𝑇

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑠ů 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í
                         (2.38) 

 

Price – Earnings Ratio (P/E) vyjadřuje, kolik je akcionář ochotný zaplatit za 1 Kč 

zisku na akcii. Čím nižší je hodnota ukazatele v porovnání v čase nebo s jinými 
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akciemi, tím je pro investora levnější a tedy vhodnou investiční příležitostí. Je však 

vždy potřebné více zkoumat veškeré okolnosti, které hodnotu ukazatele ovlivňují a tím 

i správné načasování koupě cenného papíru. 

 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 − 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑡𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑢 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
                     (2.39) 

 

Dividendový výnos vyjadřuje zhodnocení vložených finančních prostředků. Vývoj 

hodnoty ukazatele není lehké definovat, jelikož v některých případech může 

dividendový výnos klesat, zatímco dividenda se nezmění (Růčková, 2015). 

 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑣ý 𝑣ý𝑛𝑜𝑠 =
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑜𝑢 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

𝑡𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
                    (2.40) 

 

Jak tvrdí Dluhošová (2010, s. 85) Payout Ratio „určuje, jaká část z čistého zisku je 

vyplácena v dividendách, a poskytuje informace o reinvestiční aktivitě obchodní 

korporace a její strategii.“ 

 

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑜𝑢 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑢 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
                       (2.41) 

 

Market – to – book Ratio vyjadřuje, jaký poměr tržní hodnoty obchodní korporace 

je k její účetní hodnotě. Obchodní korporace, která prosperuje, by měla mít nižší účetní 

hodnotu než tržní cenu (Dluhošová, 2010). 

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 − 𝑡𝑜 − 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑟ž𝑛í𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛 𝑣š𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í

úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
       (2.42) 

 

Účetní hodnota akcie ukazuje výkonnost obchodní korporace. Hodnota ukazatele 

by měla růst, což signalizuje finanční zdraví (Růčková, 2015). 

 

Úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í
                      (2.43) 
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2.9. Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele, které slouží k analýze a řízení finanční situace obchodní 

korporace, se nazývají jako finanční fondy. Nejčastěji se k výpočtu používají čisté 

pohotové prostředky, což je rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky. Příkladem rozdílového ukazatele je čistý pracovní kapitál, pomocí 

něhož lze konstruovat poměrový ukazatel likvidity.  

Čistý pracovní kapitál vyjadřuje tu část oběžného majetku, která se během roku 

přeměňuje v pohotové peněžní prostředky a posléze může být použita 

k uskutečňování podnikatelské činnosti. Čistý pracovní kapitál tedy představuje tu část 

oběžného majetku, která je krytá dlouhodobými zdroji. Existují dva způsoby vyjádření 

čistého pracovního kapitálu (vzorec 2.44 a 2.45) (Dluhošová, 2010). 

 

Č𝑃𝐾 (č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙) = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦       (2.44) 

 

Č𝑃𝐾 (č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙) = 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑓𝑖𝑥𝑛í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎         (2.45) 

 

Poměrový ukazatel likvidity by se měl pohybovat v rozmezí 30 do 50 %.  

 

𝑃𝑜𝑚ě𝑟𝑜𝑣ý 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
              (2.46) 

 

Ukazatel překapitalizování znázorňuje míru krytí DM vlastním kapitálem. 

Vyjadřuje podmínky pro finanční stabilitu korporátní struktury. 

 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑝ř𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐷𝑀
                              (2.47) 

 

Ukazatel podkapitalizování formuluje podmínky, při kterých je v obchodní 

korporaci rovnováha financí. Hodnota ukazatele nesmí klesnout pod 1, jelikož by byl 

ohrožen vývoj obchodní korporace (Dluhošová, 2010). 

 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑑𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

𝐷𝑀
                      (2.48) 
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2.10. Analýza soustav ukazatelů 

Izolované posuzování jednotlivých finančních ukazatelů může mít omezenou 

vypovídací schopnost, a to z toho důvodu, že výsledky jednotlivých analýz poukazují 

na situace v dílčích ekonomických procesech v obchodní korporaci. Z tohoto důvodu 

může docházet při komentování dosažených výsledků k protichůdným závěrům. 

Některé ukazatele mohou analyzovanou obchodní korporaci považovat za finančně 

zdravou, zatímco jiné ukazatele mohou tu stejnou obchodní korporaci označit jako 

nesolventní tedy na pokraji bankrotu. Pro minimalizování problému s interpretací 

výsledků, se začaly hledat vazby mezi jednotlivými ukazateli, kdy by jeden souhrnný 

model, vyjádřil finanční situaci obchodní korporace. S tím bohužel souvisí i snížená 

vypovídací schopnost. Jelikož jsou podstatně zjednodušené, je vhodné je aplikovat na 

rychlé orientační srovnání obchodních korporací a také jako základ pro hlubší analýzy.  

Byly vytvořeny dvě skupiny soustav ukazatelů, a to: 

 soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů (pyramidové soustavy), 

 účelové výběry ukazatelů (bonitní a bankrotní modely) (Sedláček, 2007). 

2.10.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů zachycují stručně a přehledně souvislosti mezi 

výnosností a finanční stabilitou obchodní korporace. Princip těchto modelů je v tom, 

že rozkládají ukazatel na vrcholu pyramidy do dílčích ukazatelů pomocí jednoduchých 

matematických operací. Nejčastěji využívaným je rozklad ukazatele ROE, tzv. Du Pont 

diagram6, který umožňuje systematičtější pohled na finanční situaci obchodní 

korporace a na základní vztahy mezi složkami financování (Sedláček, 2007). 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐸
=

𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
∗

𝐸𝐵𝑇 

𝐸𝐵𝐼𝑇
∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
∗

𝑇

𝐴
∗

𝐴

𝐸
                                    (2.49) 

 

2.10.2 Bonitní a bankrotní modely 

Hodnocení bonity či případného bankrotu je důležitou součástí rozhodování, 

zejména pro bankovní instituce, při žádostí obchodní korporace o úvěr. Existují tedy 

                                            
6 Dle Du Pont de Nomeurs – nadnárodní chemické obchodní korporace, kde byl tento diagram 

poprvé použit 
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účelově vytvořené soustavy ukazatelů, které slouží k posouzení a částečně i predikci 

finanční situace obchodní korporace (Hnilica, Kislingerová, 2005). 

Rozdíl mezi bonitním a bankrotním modelem spočívá v tom, že bonitní model 

využívá teoretické poznatky, které jsou doplněné o empirické znalosti finančních 

analytiků, a odpovídá na otázku, zda je obchodní korporace zdravá. K bonitním 

modelům se řadí Kralickův rychlý test, Tamariho model, Index bonity aj. Bankrotní 

modely naopak využívají skutečných informací a nesledují zdraví obchodní korporace, 

nýbrž zda v dohledné době zbankrotuje a tím umožnují varovat před případným 

úpadkem. Mezi bankrotní modely patří Altmanovo Z-score, Indexy IN, Taflerův 

bankrotní model aj. (Holečková, 2008). 

Podstatou Kralickova rychlého testu (Quick test) je obodovat hodnoty čtyř 

ukazatelů a tím oklasifikovat analyzovanou obchodní korporaci. Mezi klasifikované 

ukazatele patří kvóta vlastního kapitálu, doba splácení dluhu z CF, rentabilita tržeb 

měřená v cash flow (cash flow v tržbách) a rentabilita aktiv. Po výpočtu jednotlivých 

ukazatelů se dle výsledné hodnoty přidělují body, dle tabulky 2.4. Výsledná známka je 

aritmetickým průměrem získaných bodů. Pokud je při konečném výsledku hodnota 

větší než 3, je obchodní korporace bonitní s velmi dobrou finanční situací. Obchodním 

korporacím s výslednou hodnotou od 1 - 3 hrozí problémy, hodnoty klesající pod 1 bod 

naznačují špatnou finanční situaci (Hnilica, Kislingerová, 2005).  

 

Tab. 2.4 Stupnice hodnocení ukazatelů 

Ukazatel 
Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení 

4 3 2 1 0 

Kvóta VK > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splacení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12% > 8 % > 0 % negativní  
Zdroj: HNILICA, KISLINGEROVÁ (2005, str. 137)  

 

Tamariho model hodnotí finanční situaci obchodní korporace dle 6 ukazatelů: 

 T1 rozhodující pro prosperitu obchodní korporace – poměr VK k CK, 

 T2 vývoj zisku, vyjádřený buď absolutně, nebo pomocí ukazatele ROA, 

 T3 ukazatel běžné likvidity, 

 T4 poměr výrobní spotřeby k průměrnému stavu nedokončené výroby, 

 T5 poměr tržeb k průměrnému stavu pohledávek, 

 T6 poměr výrobní spotřeby k pracovnímu kapitálu. 
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Jako zásadní se považují hodnoty ukazatelů T1 – T3, nejméně bodově ohodnoceny 

jsou ukazatele T4 – T6. Čím více je bodově ohodnocený daný ukazatel, tím vyšší je 

bonita obchodní korporace s tím, že lze získat maximálně 100 bodů. Bodová stupnice 

pro jednotlivé hodnoty je uvedena v příloze č. 1. 

Index bonity (indikátor bonity) se využívá zejména v německy mluvících zemích 

a podstatou tohoto bonitního modelu je multivariační diskriminační analýza. Výpočet 

spočívá v součtu různých ukazatelů, přičemž každému z nich je přiřazená jiná váha 

(vzorec 2.50). Čím vyššího výsledku je dosaženo, tím lepší je finanční situace 

obchodní korporace. Kladné hodnoty znamenají dobrou situaci, záporné hodnoty 

naopak špatnou finanční situaci (Sedláček, 2011). 

 

𝐵𝑖 = 1,5
𝐸𝐴𝑇+𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,08

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 10

𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 5

𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
+ 0,3

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
+ 0,1

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
   (2.50) 

 

Altmanovo Z-score je první z bankrotních modelů, někdy také nazýván jako 

Altmanova formule bankrotu. Tvůrcem modelu je profesor financí E. I. Altman. Ten 

pomocí diskriminační analýzy určil váhy pro jednotlivé poměrové ukazatele aplikací 

diskriminační analýzy na několik desítek zbankrotovaných i nezbankrotovaných firem. 

Z 22 poměrových ukazatelů vybral 5 nejdůležitějších a získal tzv. rovnici 

důvěryhodnosti (Altmanův „Z score model“). Z-score lze vypočítat pro akciové spol. 

i pro společnosti s ručením omezeným, pro účely práce bude uveden vzorec pro 

společnosti s ručením omezeným. Výsledné skóre vyšší než 2,9 předpovídá dobrou 

finanční situaci, výsledek v rozmezí 1,2 až 2,9 představuje „šedou zónu“, tedy 

neexistující průkazná prognóza a hodnoty nižší než 1,2 poukazují na velké ohrožení 

pro obchodní korporace s vážnými finančními problémy (Blaha, Jindřichovská, 2006). 

 

𝑍 = 0,717𝑥1 + 0,847𝑥2 + 3,107𝑥3 + 0,42𝑥4 + 0,998𝑥5                        (2.51) 

 

Kde, jak tvrdí Blaha, Jindřichovská (2006, s. 88): 

 „x1 = pracovní kapitál/celková aktiva, 

 x2 = nerozdělené zisky/celková aktiva, 

 x3 = EBIT/celková aktiva, 

 x4 = vlastní kapitál/celkové dluhy, 

 x5 = tržby (celkové výnosy)/celková aktiva.“ 
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Manželé Neumaierovi sestavili Indexy IN, které umožňují ohodnotit finanční situaci 

obchodních korporací v České republice. Existují čtyři druhy indexů, a to IN95, IN99, 

IN01 a IN05. Využití těchto indexů je spíše pro málo likvidní kapitálový trh.  

Taflerův bankrotní model posuzuje riziko bankrotu pomocí 4 ukazatelů, přičemž 

každému z nich je určena jiná váha. Obchodní korporace s výslednou hodnotou 

ukazatele větší než 0,3 mají nízkou pravděpodobnost bankrotu, s hodnotou ukazatele 

do 0,2 lze s vysokou pravděpodobností očekávat bankrot (Sedláček, 2011). 

 

𝑇 = 0,53
𝐸𝐵𝑇

𝑘𝑟.𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
+ 0,13

𝑂𝐴

𝐶𝐾
+ 0,18

𝑘𝑟.𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,16

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (2.52) 

2.11. Ekonomická přidaná hodnota 

Podstata modelu je založena na ekonomickém zisku, který vyjadřuje přebytek 

výnosů, které zůstane po zaplacení všech služeb výrobních faktorů, a to nejen cizího, 

ale i vlastního kapitálu. EVA je měřítkem výkonnosti obchodní korporace a představuje 

hodnotu, která je přidána ekonomickou činností, a to nad úroveň nákladu kapitálu. 

Ekonomická přidaná hodnota se vypočte jako rozdíl mezi NOPAT – čistý provozní zisk 

za dané období a WACC – vážený průměr nákladů na kapitál násobený 

C – investovaným kapitálem v obchodní korporaci. Prosperující obchodní korporace 

by měla mít vyšší hodnotu investovaného kapitálu než náklady, které s ním souvisejí. 

Ukazatel EVA v daném období měří zvýšení či snížení hodnoty pro vlastníky 

v důsledku činností obchodní korporace (Sedláček, 2011). 

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶       (2.53) 

 

2.12. Ekonomická analýza 

Pod pojmem ekonomická analýza se skrývá pozorování ekonomického jevu či 

procesu. Analýza spočívá v rozkladu ekonomického celku a následného podrobného 

zkoumání a hodnocení dílčích částí. Důvodem využívání ekonomické analýzy je 

potřeba zlepšování dílčích složek a tím i celého ekonomického jevu a také zvýšení 

výkonnosti. 



41 
 

Výsledky ekonomické analýzy slouží různým subjektům, které jsou si podobné. Jsou 

to zejména akcionáři, management, statutární orgány, finanční úřady, banky, věřitelé 

aj. Pro tuto skupinu osob se v odborné terminologii využívá výraz stakeholders 

(tzn. všechny osoby a instituce, které s obchodní korporací nějak souvisí). 

Stakeholders využívají různá hodnotící kritéria, jak tvrdí Synek (2009, s. 153) „mezi 

základní typy patří: 

 standardy – tzn. plánované hodnoty (srovnávání skutečnosti s normou, 

plánem); jsou vyjádřeny v různých jednotkách od fyzikálních až po peněžní,  

 časová srovnání – srovnávání absolutních ukazatelů rozdílem nebo podílem, 

 konkurenční srovnání – druh srovnávání prostorového, 

 obecné požadavky – na chování a jednání pracovníků, uspořádání pracovních 

elementů aj.“ (Synek, 2009). 

Ekonomická analýza úzce souvisí s controllingem a je téměř totožná s finanční 

analýzou. Ekonomická analýza a controlling mají společnou především kontrolu, která 

zahrnuje analýzu, porovnávání, zjišťování odchylek a jejich příčin a navržení opatření 

ke zlepšení stavu v současnosti.  

Jak již bylo řečeno výše, ekonomická analýza je téměř totožná s analýzou finanční. 

Využívá stejných ukazatelů, ovšem ekonomická analýza je řadí dle různých hledisek. 

Jednotlivá hlediska jsou popsána v následujících podkapitolách. Největším 

problémem je, že některé z hledisek (ukazatelů) nemusejí příliš dávat smysl, vše se 

totiž odvíjí od daného odvětví a obchodní korporace.  

2.12.1 Ukazatele absolutní a relativní 

Ukazatele absolutní znázorňují hodnotu určitého jevu, bez vztahu na další určitý jev. 

Mezi absolutní ukazatele se řadí počet pracovníků, přidaná hodnota, objem produkce, 

vlastní kapitál aj. Ukazatele relativní znázorňují vztah dvou různých jevů tak, že se 

vyjadřuje hodnota připadající na jednotku jednoho jevu z jevu druhého. Mezi relativní 

ukazatele patří produktivita práce či rentabilita kapitálu.  

2.12.2 Ukazatele primární a sekundární 

Primární ukazatele jednoduše vyjadřují hodnotu určitého jevu, např. měřením. 

Sekundární hodnoty jsou zjišťovány z hodnot primárních, a to např. jako rozdíl či 

poměr primárních hodnot. Příkladem takovýchto ukazatelů může být jako primární 

hodnota výnosy a náklady a jako sekundární hodnota po vzájemném odečtení, zisk. 
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2.12.3 Ukazatele naturální a peněžní 

Ukazatele naturální se využívají spíše ve vnitropodnikovém řízení a jsou vyjádřený 

v měřících jednotkách daného zkoumaného jevu, např. kg, t aj. Peněžní ukazatele se 

využívají ve vyšších úrovních řízení, a jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách, 

např. Kč, USD aj. 

2.12.4 Ukazatele věcné, prostorové a časové 

Jak tvrdí Kopkáně, Kubálková a Synek (2009, s. 159) „rozlišují se ukazatele věcné 

(podle obsahu ukazatele), prostorové (stát, kraj, obchodní korporace, vnitropodnikový 

útvar) a časové (intervalové a okamžikové).“ Intervalové se zjišťují za určitý interval 

(týden, hodinu, rok aj.) a okamžikové k určitému času (rozvaha k 31. 12., ukazatele 

likvidity aj.) (Kopkáně, Kubálková, Synek, 2009).  

2.12.5 Ukazatele kvantitativní a kvalitativní 

Rozdíl mezi kvantitativními a kvalitativními ukazateli je ve vyjádření daného 

ukazatele. Kvantitativní ukazatel je možné vyjádřit číselně (počet firem, počet 

zaměstnanců atd.), zatímco kvalitativní lze vyjádřit jen slovně (velikost obchodní 

korporace – malá, střední, velká aj.). Pokud ukazatel může nabývat jen dvou hodnot 

(pohlaví – muž, žena) jedná se o alternativní ukazatel. Pokud nabývá více hodnot, 

používá se označení množné. 

2.12.6 Ukazatele analytické a syntetické 

Analytické a syntetické ukazatele se používají při analýze, kde se zjišťuje vliv dílčích 

(analytických) ukazatelů, a ukazatele souhrnné (syntetické). Výsledná hodnota je jako 

změna hodnot v čase či prostoru. 

2.12.7 Ukazatele extenzivní a intenzivní 

Extenzivní ukazatele jsou takové, které vyjadřují množství, objem či rozsah. 

Intenzivní jsou takové, které vyjadřují úroveň. Členění na extenzivní a intenzivní se 

velmi podobá ukazatelům absolutním a relativním. 

2.12.8 Ukazatele struktury 

Ukazatele struktury vystihují podíl dílčích částí na celku. Dělí se na strukturu 

druhovou (např. podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním na celkovém počtu 

zaměstnanců), prostorovou (např. objem výroby určitého výrobku na celkové produkci) 

a časovou (např. podíl svátků v kalendářním roce).  
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2.12.9 Ukazatele finanční a nefinanční 

U těchto ukazatelů se používá také označení monetární pro finanční ukazatele 

a nemonetární pro nefinanční ukazatele. Monetární ukazatele obsahují např. ROI, 

ROE, EPS aj., tedy tradičně používané ukazatele ve finanční analýze. Nemonetární 

ukazatele obsahují např. podíl nových výrobků, tržní podíl, kvalitu, spokojenost 

zákazníků aj. (Synek, 2009) 

2.13. Změny v účetnictví 

Od 1. 1. 2016 v českém účetnictví podnikatelů mnoho změn. Hlavním důvodem pro 

tyto změny byla snaha o modernizace stávajících účetních postupů a snaha 

o přiblížení českého účetnictví s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. 

K nejdůležitějším změnám došlo v kategorizaci účetních jednotek, v oblasti 

jednoduchého účetnictví a také v položkách výkazů účetních jednotek. Významné 

změny se tedy týkaly také pojmů, které již byly vysvětleny výše, ovšem výkazy 

a veškeré informace obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. byly prozatím 

sestavovány dle starých účetních předpisů. Pro teoretické účely tedy budou v této 

podkapitole krátce nastíněny změny, které od počátku roku 2016 nastaly. 

2.13.1. Kategorizace účetních jednotek 

Účetní jednotky se nově člení na mikro, malé, střední a velké účetní jednotky. 

Podmínky, dle kterých je daná obchodní korporace zařazena do určité skupiny, jsou 

uvedeny v obr. 2.3. Současně dochází k změně v povinnosti ověření účetní závěrky 

auditorem, kdy povinně ověřují velké a střední ÚJ a dále ty, které mají povinnost danou 

zvláštní předpisem. Zařazení ÚJ do dané kategorie je dle překročení či nepřekročení 

stanovených kritérií. Veškeré informace ohledně kategorií, povinnosti auditu, 

sestavování výkazů aj., je přehledně zobrazeno v obrázku 2.3 (Skácelová, 2015). 
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Obr. 2.3 Přehled kategorizace a povinností účetních jednotek.  

 

Zdroj: http://www.fucik.cz/publikace/novela-zakona-o-ucetnictvi-ucinnost-od-1-1-2016/ 
 

2.13.2. Účetní závěrka 

U účetní závěrky došlo k změnám v obsahu, ale také v účelu účetní závěrky. Novela 

221/2015 Sb., zákona o účetnictví říká, že účetní závěrka obsahuje informace, které 

jsou základem pro ekonomické rozhodování jejich uživatelů. Co se týče obsahu, 

součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Nově je součástí 

účetní závěrky také přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 

kapitálu, to platí však jen pro velké a střední ÚJ.  

Co se týče zveřejňování účetní závěrky, jsou povinni toto učinit ty ÚJ, které se 

zapisují do veřejného rejstříku a to tak, jak byla sestavena nebo tak, jak byla ověřena 

auditorem. Malé a mikro ÚJ nemají nově povinnost zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. 

Samotné zveřejnění musí auditované ÚJ provést do 30 dnů po ověření účetní závěrky 

auditorem, ale nejpozději do dvanácti měsíců od rozvahového dne dané účetní 

závěrky, druhá podmínka taktéž platí pro ÚJ zapsané do veřejného rejstříku. 

Mění se také rozsah sestavování rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Rozvahu 

sestavují v plném rozsahu střední a velké ÚJ a malé a mikro ÚJ, které mají povinnost 

auditu. Zbylé ÚJ mohou sestavovat rozvahu ve zkráceném rozsahu. U výkazu zisku 

a ztráty je do podobné, v plném rozsahu sestavují střední a velké ÚJ, malé a mikro ÚJ 

s povinným auditem a ty ÚJ, které jsou obchodní korporace. Zbylé ÚJ mohou 

sestavovat ve zkráceném rozsahu. 
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2.13.3. Výroční zpráva 

Výroční zprávu musí zpracovávat ty ÚJ, které musí ověřit účetní závěrku auditorem. 

Od roku 2016 musí výroční zpráva kromě stávajících informací také obsahovat 

informace o nabytí vlastních akcií. U mikro, malých a střední ÚJ není povinnost uvádět 

nefinanční informace. 

2.13.4. Příloha k účetní závěrce  

Přílohu k účetní závěrce v plném rozsahu sestavují střední a velké ÚJ, a malé 

a mikro ÚJ, které mají povinný audit. Novinky se také týkají obsahu přílohy, kdy 

v příloze musí být uvedeny významné události, které nastaly až po rozvahovém dni. 

Musí být popsány důsledky těchto událostí a ekonomické dopady (Skálová, 2015). 

2.13.5 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 

V rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty došlo ke změnám v uspořádání a označování 

položek, k novému obsahu položek v účetních výkazech a také ke zrušené některých 

položek. 

V rozvaze došlo hned k několika změnám. Zřizovací výdaje již nejsou součástí 

dlouhodobého nehmotného majetku. Od nového roku budou věcně a časově 

zaúčtovány přímo do nákladů a stávající zřizovací náklady se postupně doodepíší 

v položce ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. Došlo také ke změně v položkách 

pasiv, kdy v samotných oddílech se nyní vykazují položky vlastní kapitál, rezervy, 

závazky a časové rozlišení pasiv. 

Ve výkazu zisku a ztráty také došlo k několika změnám. Zásoby vytvořené vlastní 

činností se již nebudou účtovat ve výnosech, ale ve prospěch nákladů a budou se 

vykazovat v položce změna stavu zásob vlastní činnosti. Dále dochází k zrušení 

vykazování mimořádných nákladů a výnosů a nově se účtují do ostatních finančních 

výnosů (nákladů). Novela se týká také přijatých darů, nově se budou vykazovat 

v položce jiné provozní výnosy (Daňaři online, 2015). 
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3. Charakteristika obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. 

Obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. vznikla 4. června 1993 zápisem do 

obchodního rejstříku z transformovaného zemědělského družstva Štěpánkovice, pod 

názvem AGROLAND, společnost s ručením omezeným. Od 4. července 2014 používá 

současný titul. Zabývá se zemědělskou výrobou, a to především rostlinnou výrobou 

obilovin, cukrovky a řepky olejné, výrobou osiv, a to potravinářské pšenice 

a sladovnického ječmene a produkcí osiv - licentace (AGROLAND, s.r.o., 2015). 

Obchodní korporace každoročně provádí služby nakladači a speciálními stroji pro 

zabezpečení cukrovarnické kampaně v Moravskoslezských cukrovarech a.s., závod 

Opava, a to od roku 1993. V roce 2000 obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. 

vyhrála konkurz na dopravu a manipulaci veškeré cukrové řepy. Cukrovarnické 

kampaně se zaměstnanci obchodní korporace účastní většinou od října do února, a to 

dle úrody daného roku (Výroční zpráva, 2013). 

3.1. Základní údaje 

AGROLAND, spol. s r.o. je společností s ručením omezeným, je zapsána 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10751 od 

4. června 1993. Identifikační číslo, pod kterým vystupuje v obchodním rejstříku, je 

496 09 378. 

Základní kapitál obchodní korporace činí 100 000 Kč. Od 7. července 2014 má 2 

členy statutárního orgánu a současně také dozorčího orgánu, kteří za obchodní 

korporaci jednají samostatně, a to pana Bernarda Židka a pana Ing. Josefa Slivku. Oba 

jednatelé mají 40 % podíl, dále v obchodní korporaci vystupuje s 20 % podílem pan 

Karel Grigarčík jako společník. Sídlo a vedení obchodní korporace je ve 

Štěpánkovicích na ulici Svobody 559 (Justice.cz, 2015). 

Obchodní korporace měla do roku 2004 účetním obdobím kalendářní rok, od 

1. 1. 2004 používá hospodářský rok, a to v rozmezí 12 po sobě jdoucích měsíců 

v období od 1. 5. do 30. 4. První účetní období, které mělo formu hospodářského roku, 

bylo prodlouženo na 16 měsíců. Důvodem přechodu bylo to, že obchodní korporace 

na konci kalendářního roku dostává veškeré dotace, které nelze během chvíle 

rozumně investovat. Dalším důvodem byl vstup ČR do EU, kdy bylo možné poprvé 

získávat dotace také od Evropské unie, přičemž banky na tento krok nebyly dostatečně 
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připravené a nebyly schopny v krátké době půjčit finanční prostředky (např. na opravu 

majetku). Rozvahový den je 30. 4. daného roku (Výroční zpráva, 2004). 

Od března roku 2007 má obchodní korporace pětinový podíl na obchodní korporaci 

Hlučínská obchodní s ručením omezeným se sídlem v Hlučíně, jejíž základní kapitál 

je 2 650 000 Kč a je plně splacen. Hlučínská obchodní neprováděla podnikatelskou 

činnost do roku 2010. K dubnu 2012 získal AGROLAND, spol. s r.o. podíl na zisku ve 

výši 899 tis. Kč, v dubnu 2013 to bylo 243 tis. Kč, v dalších letech Hlučínská obchodní 

s.r.o. vykazovala ztrátu, nevznikl tedy ani podíl na zisku. 

Obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. od roku 2013 vlastní obchodní 

korporaci LATMUS s.r.o. se sídlem ve Štěpánkovicích, a to tak, že je 100 % 

vlastníkem, základní kapitál LATMUS s.r.o. činí 200 000 Kč a je taktéž plně splacen. 

Obchodní korporace započala svou podnikatelskou činnost v roce 2013 a ke konci 

roku evidovala zisk ve výši 694 tis. Kč a v roce 2014 to bylo zisk ve výši 257 tis. Kč.  

Na obrázku 3.1 je vyobrazeno aktuální logo obchodní korporace 

AGROLAND, spol. s r.o. a na obr. 3.2 je znázorněno aktualizované logo obchodní 

korporace, které je v současné době pouze na hlavní budově ve Štěpánkovicích. 

 

Obr. 3.1 Logo obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o.  

 

Zdroj: http://www.agrolandsro.cz/images/logo2.jpg 

 

Obr. 3.2 Aktualizované logo obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o.  

 

Zdroj: obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. 
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3.2. Historie zemědělství v oblasti Hlučínska 

Pro oblast Hlučínska je zemědělství charakteristické už od nepaměti. Obec 

Štěpánkovice, nynější sídlo obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o., byla vždy 

ryze zemědělskou obcí. V oblasti Hlučínska začaly vznikat, jako ukázka kolektivizace 

zemědělství, tzv. JZD (jednotné zemědělské družstvo). Drobným zemědělcům byla 

nedobrovolně odňata půda, která poté sloužila zmíněnému JZD. Ve Štěpánkovicích 

došlo k ustavení JZD v roce 1954. Samotné JZD bylo předchůdcem současné 

obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. (Plaček, 2007).  

3.3. Živočišná výroba 

V minulosti se obchodní korporace věnovala i živočišné výrobě, a to výrobě mléka, 

vepřového masa a hovězího masa. Rozhodnutím valné hromady v roce 2007 došlo ke 

snížení živočišné výroby. AGROLAND, spol. s r.o. dochoval zvířata určená 

k zpeněžení na maso, u zvířat, která byla vedená v majetku obchodní korporace, došlo 

k prodeji. K celkovému útlumu živočišné výroby došlo v říjnu roku 2007, z důvodu 

nízkých výkupních cen (Výroční zpráva, 2006). 

V posledním účetním období, tj. od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2006, kdy obchodní 

korporace ještě prováděla živočišnou výrobu, dosahovala velmi dobrých výsledků, a to 

hlavně díky celkovému ozdravění stáda, dlouhodobému šlechtění a nákupu 

černostrakatého holštýnského plemene. V této době obchodní korporace vlastnila 

stádo 100 dojnic, s průměrnou dojností 10 litrů mléka na jednu dojnici, toto mléko se 

vždy prodávalo v nejvyšších kvalitativních třídách. Co se týče vepřového masa, 

obchodní korporace vlastnila stádo 50 prasnic, které dokázaly ročně vyprodukovat až 

400 ks jatečních vepřů a dosahovali průměrného přírůstku 70 dkg za den. U hovězího 

dobytka měli stádo 50 kusů, na kterém prováděli výkrm s průměrným přírůstkem 

0,80 dkg za den (Výroční zpráva, 2005). 

3.4. Předmět podnikání 

Předmětem podnikání obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. jsou 

zemědělská výroba, zámečnictví, dopravní služby speciálními vozidly, pronájem 

a půjčování věcí movitých, silniční motorová doprava osobní a nákladní, vnitrostátní 
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a mezinárodní doprava provozována vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti a výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  

V zemědělské výrobě se zaměřují na výrobu technických plodin, obzvlášť na řepku 

ozimou, cukrovou řepu a na obiloviny. Výrobní zaměření koresponduje s klimatickými 

a půdními podmínkami. Obchodní korporace nabízí osiva vysoké kvality, jakožto 

licencovaný výrobce. Každoročně také využívá nabídky fondu tržní regulace a dodává 

potravinářskou pšenici v nejvyšší kvalitě do státních zásob. V příloze č. 3 a č. 4 je 

ukázka pěstovaných plodin, konkrétně na cukrové řepy a řepky olejné. 

Velikost příjmů z činnosti je ovlivněna zvláště klimatickými podmínkami a jinými vlivy 

počasí. V oblasti Štěpánkovic se v posledních letech střídají období mokra 

a obrovského sucha. Tyto skutečnosti neblaze ovlivňují úrodu, a tím i tržby z produkce. 

Předpokládaný výnos z obhospodařovaných hektarů by v blízké budoucnosti měl 

spíše stagnovat, jelikož obchodní korporace neuvažuje o rozšíření orné půdy. 

Problémy s likviditou neregistruje a nemá žádné závazky po splatnosti.  

Zemědělskou výrobu obchodní korporace provozuje na 1 100 ha orné půdy. Tato 

půda je od soukromých osob a od pozemkového fondu. Za pronájem orné půdy má 

AGROLAND, spol. s r.o. s vlastníky uzavřené smlouvy o pronájmu na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou tří let. Za 1 ha pronajaté orné půdu platí AGROLAND, spol. s r.o. 

pronajímateli v průměru 2 000 Kč ročně (Výroční zpráva, 2014). 

Dle AGROLAND, spol. s r.o., (2015, online) „vedle hlavní zemědělské činnosti se 

obchodní korporace specializuje na logistiku do Opavského Cukrovaru. Poskytuje 

komplexní služby, co se týká vyorávky, nákladky, čištění a dopravy cukrovky. Dále 

provozuje autodopravu a práce s těžkými mechanizmy.“ V příloze č. 4 je zobrazena 

vyorávka cukrové řepy pomocí vyorávače Ropa Tiger. 

3.5. Aktivity v oblasti životního prostředí  

Za dobu své působnosti obchodní korporace používá k ochraně své produkce 

výhradně schválené chemické ochranné prostředky, k hnojení produkce používá 

taktéž schválené hnojící prostředky. V roce 2012 byl zakoupen nový postřikovač pro 

přesnější aplikaci ochranných prostředků a hnojiv, v roce 2013 byl zakoupen 

pokrokový pásový traktor, který zlepšuje zpracování osiva s nižším tlakem na půdu. 
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Obchodní korporace spolupracuje s obecním úřadem Štěpánkovic v oblasti 

protierozních opatření, kdy vytipovala zóny s největší hrozbou záplavových událostí 

a založila zde trávní porost jako protierozní opatření (Výroční zpráva, 2013).  

3.6. Zaměstnanci 

V posledních pěti letech obchodní korporace eviduje přibližně stejný počet 

zaměstnanců, průměrný přepočtený počet zaměstnanců je znázorněn v grafu 3.1. 

Údaje jsou čerpány z jednotlivých výročních zpráv. Účetní jednotka používá 

hospodářský rok v období od 1. 5. do 30. 4. jak je uvedeno výše, proto jsou pro 

zjednodušení použity na ose x jednotlivé roky a to tak, že hospodářský rok od 

1. 5. 2014 do 30. 4. 2015 je označen jako 2014 a dále. Z grafu lze vyčíst, že počet 

zaměstnanců je skutečně téměř konstantní a pohybuje se do 30 osob včetně řídících 

členů. Jednatelé obchodní korporace jsou jako ostatní pracovníci v pracovním poměru 

a jejich odměny vyplývají z tohoto pracovního vztahu (Výroční zprávy, 2010 - 2014).   

 

Graf 3.1 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 

 

Sumární výše osobních nákladů zaměstnanců a členů řídících orgánů je zachycena 

v grafu č. 3.2. Pro zjednodušení je použito na ose x stejného principu jako v grafu 

č. 3.1, částky nákladů jsou v tisících Kč. Pro příklad měsíčních průměrných osobních 

nákladů na jednoho zaměstnance byl vybrán hospodářský rok od 1. 5. 2013 - 

30. 4. 2014. V tomto období v obchodní korporaci bylo celkem 25 zaměstnanců a 3 

řídící členové orgánu. Průměrné měsíční osobní náklady na jednoho zaměstnance 

v tomto období činily 37 577 Kč a na jednoho řídícího člena orgánu 73 659 Kč. 
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Graf 3.2 Sumární výše osobních nákladů zaměstnanců a členů řídících orgánů v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 2010 - 2014 

 

V rámci pracovněprávních vztahů poskytuje jako zam. benefit svým zaměstnancům 

příspěvek na penzijní pojištění a na životní pojištění (Výroční zpráva, 2014). 

Každým rokem také obchodní korporace přijímá na letní sezónní práce studenty 

a důchodce z okolí. Tito pracovníci pracují na dohodu o provedení práce, počet hodin 

na jednoho pracovníka tedy nepřesáhne 300 hodin. Pracovní náplní brigádníků jsou 

zejména práce na poli, které zahrnují selekci obilí, vytrhávání přerostlých plevelů 

a plevelné řepy.  

3.7. Účetní metody a zásady 

Jako většina obchodních korporací na území České republiky, se i obchodní 

korporace AGROLAND, spol. s r.o. řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

vyhláškou 500/2002 Sb., a českými účetními standardy. Jednotlivé informace 

o aplikaci obecných účetních zásad, použití účetních metod, způsoby oceňování 

a odpisování majetku u daných součástí majetku jsou uvedeny níže. 

Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM) a dlouhodobý nehmotný majetek (dále 

jen DNM) jsou evidovány v pořizovací ceně, rovněž materiál a zboží jsou účtovány 

v pořizovacích cenách.7 DHM a DNM, jehož pořizovací cena je nižší než 10 000 Kč, 

není vykazován v rozvaze a účtuje se v roce pořízení do nákladů. Nemovitý majetek 

                                            
7 Zahrnuje cenu pořízení, skladovací poplatky při dopravě, dopravné, překládku a clo. 
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obchodní korporace je zatížen zástavním právem ve prospěch Komerční banky z titulu 

poskytnutí úvěru na nákup techniky. DHM je rovněž zatížen zástavním právem ve 

prospěch obchodní korporace Deutsche Leasing z titulu poskytnutí úvěru na jeho 

pořízení. 

O pronajatém majetku účtuje tak, že leasingové splátky zahrnuje rovnoměrně do 

nákladů po dobu trvání pronájmu (dle splátkového kalendáře), po skončení nájmu 

a uplatnění možnosti odkupu, je předmět leasingu zařazen v kupní ceně majetku. 

V tabulce 3.1 jsou uvedeny metody a doby odpisování se zřetelem na skupinu 

majetku. Doby odpisování a odpisová skupina se řídí přílohou k zákonu o daních 

z příjmů, veškerý majetek se odepisuje pomocí daňových odpisů a jsou tedy plně 

v kompetenci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Metodu odpisování 

u jednotlivých druhů majetku si účetní jednotka zvolila sama dle svého uvážení 

a používá jak rovnoměrný, tak zrychlený způsob odpisování. Doby odpisování 

u majetku v druhé odpisové skupině jsou vyšší než minimální a konečné rozhodnutí 

o době odpisování formuje vedení obchodní korporace s ohledem na druh majetku, 

jeho cenu a předpokládanou dobu použití. 

 

Tab. 3.1 Metody a doby odpisování 

Majetek Metoda Odpisová sk. Doba odpisování 

Budovy Lineární 5 30 let 

Ostatní stavby Lineární 4 20 let 

Stroje a zařízení Zrychlené 2 4 – 6 let 

Výpočetní technika (včetně 
kancelářského vybavení) 

Zrychlené 2 4 – 6 let 

DHM (v ocenění 10 – 40 tis. Kč) Lineární 1 2 roky 

Software Zrychlené 2 4 roky 

DNM (v ocenění 10 – 60 tis. Kč) Lineární 1 2 roky 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 

 

Obchodní korporace také tvoří opravné položky, a to k pohledávkám a k zásobám. 

Opravné položky k pohledávkám jsou vytvářeny netto způsobem, tj. do nákladů se 

účtuje částka ve výši rozdílu hodnoty opravných položek na počátku a konci účetního 

období. Opravné položky k pohledávkám se tvoří na základě analýzy platební 

schopnosti zákazníků vytvořenou obchodní korporací AGROLAND, spol. s r.o. 

Opravné položky k zásobám se tvoří v případě, kdy ocenění, které je použité 

v účetnictví, je na přechodnou dobu vyšší než současná tržní hodnota příslušných 

zásob. 
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K přepočtu údajů v cizích měnách (EURO) na českou měnu (CZK) se používá 

oficiální devizový denní kurz ČNB, v průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných 

kursových ziscích či ztrátách.  

Každoročně obchodní korporace získává dotace především ze SZIF (Státní 

zemědělský intervenční fond) – dotace na plochu, dotace na meziplodiny, dotace na 

cukr atd. Dále pak zemědělci při nákupu stroje s financováním pomocí úvěru, mohou 

požádat PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.) o dotaci na úroky. 

U této instituce se také žádá podpora na pojištění plodin. 

Obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. také obdržela dotaci na částečnou 

úhradu nákladu na pořízenou investici – kotelna na peletky, dotace pochází 

z MASHLUČÍNSKO (Místní akční skupina Hlučínsko). 

V posledních třech letech, tyto dotace přesáhly vždy 10 000 000 Kč. V období od 

1. 5. 2012 – 30. 4. 2013 to bylo 10 437 tis. Kč, v období 1. 5. 2013 – 30. 4. 2014 to 

bylo 10 851 tis. Kč a v období 1. 5. 2014 – 30. 4. 2015 již 12 348 tis. Kč (Výroční 

zprávy, 2010 - 2014). 

3.8. Tržby z prodeje 

Obchodní korporace dosahuje tržeb z prodeje z různých činností. V posledních pěti 

letech to bylo konkrétně ze čtyř činností, a to tržby za vlastní výrobky, tržby za služby 

v zemědělské činnosti, tržby za služby manipulace s nákladem a tržby za provozování 

čerpacích stanic. Na grafu 3.3 je zachycen vývoj jednotlivých tržeb dle druhů činnosti 

za posledních pět hospodářských let. Údaje v grafu jsou v tis. Kč a údaje na ose x jsou 

použity pro zjednodušení stejným principem jako u grafu 3.1 a 3.2. Z grafu lze vyčíst, 

že nejvýznamnější činností v rámci tržeb jsou služby v zemědělské činnosti, které 

v průběhu let měly rostoucí charakter. Jedná se o výrobu technických plodin, obzvláště 

řepky ozimé, cukrové řepy a obilovin. Druhou nejznačnější částí tržeb jsou tržby za 

vlastní výrobky, které se každoročně pohybují okolo 40 000 tis Kč., dále pak tržby za 

provozování čerpacích stanic a nejmenší část tržeb tvoří tržby za služby manipulace 

s nákladem. 
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Graf 3.3 Vývoj tržeb dle jednotlivých činností v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 2010 - 2014 

3.9. SWOT analýza  

SWOT analýza je univerzální analytická technika, která se zaměřuje na hodnocení 

vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují úspěšnost obchodní korporace nebo 

určitého konkrétního záměru. Analýza spočívá v identifikaci jednotlivých faktorů, a to 

Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), dále Opportunities (příležitosti) 

a v poslední řadě také Threats (hrozby). Obchodní korporace by měla co nejvíce 

odstraňovat slabé stránky a naopak posilovat silné stránky, v úvahu však musí vzít 

možná rizika a hrozby. 

Mezi silné stránky obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. patří: 

 diverzifikovaná zemědělská produkce,  

 velikost obhospodařované půdy – je jedinou zemědělskou obchodní 

korporací ve Štěpánkovicích a obhospodařuje cca 1 100 ha orné půdy, 

 rostoucí zájem veřejnosti o kvalitní a bio výrobky,  

 majetková účast na obchodních korporacích LATMUS, s.r.o. a Hlučínská 

obchodní s.r.o., 

 stálost odběratelů, 

 tradice v Opavském regionu, 

 dlouhodobá smlouva cukrovarnické kampaně v Moravskoslezských 

cukrovarech a.s., 

 kvalifikovaní zaměstnanci a moderní pracovní stroje. 
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Naopak slabé stránky obchodní korporace jsou: 

 nedostatek kapitálu v zemědělské produkci, což brání obchodní korporaci 

dostatečně se rozvíjet a s tím související vysoké bankovní úvěry, 

 nízká úroveň příjmů v zemědělství – v národním hospodářství nejnižší, 

 stoupající ceny vstupů, 

 velký časový interval mezi vynaloženými náklady a tržbami za výrobky, 

 otevření zemědělského trhu ČR po roce 1990 (žádná ochrana českých 

zemědělců, přebytek z EU převeden na český trh, což znamenalo likvidaci 

mnoha farem), 

 nedostatečné dotace oproti zahraničí (Francie, Německo aj.).  

 

Mezi příležitosti patří: 

 poměrně vysoké dotace do zemědělství, 

 specializace na určitý druh plodin, 

 opětovné zavedení živočišné výroby, 

 rozšíření o další podnikatelské činnosti, které souvisejí se zemědělstvím 

např. agroturistika. 

 

A jako poslední hrozby obchodní korporace jsou: 

 stále klesající poptávka po zemědělské produkci (stát nepodporuje 

živočišnou výrob ve vztahu ke konkurenci, tedy dovozu ze zahraničí, prodejní 

ceny tuzemských výrobků, jsou pod výrobními náklady), 

 závislost na klimatických změnách, 

 dovoz plodin ze zahraničí, 

 snižující se výkupní ceny obilovin a řepky. 

 

Ze SWOT analýzy plyne, že obchodní korporace má velké množství silných stránek, 

kde jako nejdůležitější se jeví dlouhodobá spolupráce s Moravskoslezskými cukrovary 

a.s., z toho vyplývající stálost odběratelů a také fakt, že obchodní korporace se snaží 

udržovat svůj majetek – konkrétně pracovní stroje, a neustále je modernizuje. 

Největší slabou stránkou je velký časový nesoulad mezi příjmy a výdaji. Odtud plyne 

nutnost krýt tento nesoulad provozními úvěry, které nesou nákladové úroky. 
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Obchodní korporace by se měla zaměřit hlavně na uskutečnění příležitostí – snažit 

se získat více dotací, obnovit živočišnou výrobu a zavést ve Štěpánkovicích 

agroturistiku – např. vybudováním statku, kde se budou napodobovat tradiční 

venkovské práce a zvyky.  

Nejtěžší pro obchodní korporaci je výskyt rizik, a to obzvláště vysoká závislost na 

klimatických podmínkách. V oblasti Štěpánkovic se v posledních letech střídají období 

mokra a obrovského sucha, další velkou hrozbu představuje dovoz levnějších plodin 

ze zahraničí.  

3.10. Budoucnost zemědělství a obchodní korporace  

Tak jako v každém podnikání, i v zemědělství je budoucnost nejistá. Největším 

problémem každého zemědělce je počasí. Střídá se období vlhka a sucha, na která se 

lze jen těžko připravit. To se potvrdilo v roce 2015, kdy extrémní dlouhotrvající sucho, 

mělo za příčinu pokles zisku českého zemědělství více než o polovinu. Nejhorší jsou 

na tom zemědělci, produkující mléko a maso. Těm nepomohlo k vyšším výsledkům 

velké sucho, a také snižující se cena mléka a masa (ČTK, 2016). 

Největší hrozbu, kterou v roce 2016 čeká obchodní korporaci 

AGROLAND, spol. s r.o., ale také všechny ostatní korporace zaměřující se na 

pěstování cukrovky, je možný konec kvót a minimální ceny cukrové řepy. V roce 2016 

má dojít k jejich zániku, čímž se českým zemědělcům zvětší konkurence. Zatím není 

jisté, co se stane s trhem a hlavně cenou bez kvót. Již od roku 1968 existují pro 

Evropskou Unii kvóty, které určují množství vyrobeného cukru a minimální cenu. 

Každoročně je stanovena určitá kvóta, která se rozděluje mezi jednotlivé korporace, 

kdy Moravskoslezské cukrovary, a.s. mají druhou největší kvótu v ČR (94 tis. tun, 

cca 25 % z celé ČR). Moravskoslezské cukrovary patří k největším odběratelům 

obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o., s čímž souvisí velká nejistota ohledně 

budoucího vývoje (Novinky.cz, 2014). 

Další z budoucích hrozeb představuje možné zrušení dotací pro zemědělce 

produkující řepku, pšenici či kukuřici. Budoucnost dotací pro zemědělství je v živočišné 

výrobě a víceletých plodinách (ovoce a zelenina). Vizí pro budoucnost zemědělství je 

vytvořit dlouhodobou strategii s přesným rozdělením dotací. Zemědělci by tedy přesně 

věděli dlouhodobé cíle a záměry státu, bez ohledu na to, která politická strana bude 

vládnout (Hospodářské noviny, 2016). 
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Velkou hrozbou je politické riziko, kdy např. embargo vůči Rusku zasáhlo celé 

odvětví zemědělství, zejména producenty mléka a mléčných výrobků, ovoce, ale také 

výrobce zemědělské techniky. V neposlední řadě je také velkou hrozbou migrace do 

Evropy. 

Z těchto informací lze usuzovat, že pro obchodní korporaci AGROLAND, spol. s r.o. 

není nic jisté. Dlouhodobější plánování s tímto scénářem není nic jednoduchého. 

Nejlepším východiskem by bylo, zaměření se na novou plodinu, která bude přinášet 

zisk. V současné době obchodní korporace nemá v plánu větší investici a snaží se 

doplácet závazky vniklé v minulých letech.  
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4. Finanční a eko. analýza v obchodní korporaci AGROLAND, 

spol. s r.o. 

Praktická část diplomové práce bude zaměřena především na finanční 

a ekonomickou analýzu obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o., kdy pro 

provedení analýzy jsou použity postupy uvedené v teoretické části diplomové práce. 

Základní informace o obchodní korporaci již byly zmíněny v předešlé kapitole. Zdroje, 

z kterých byla čerpána data pro finanční analýzu, jsou výroční zprávy za jednotlivé 

účetní období (1. 5. – 30. 4.). Veškeré hodnoty použité pro jednotlivé výpočty jsou 

v tisících Kč, pokud není stanoveno jinak. Pro zjednodušení se pro účely této práce 

v textu, tabulkách a grafech využívá pro označení daného účetního období pouze rok, 

a to tak, že např. účetní období od 1. 5. 2013 – 30. 4. 2014, se označuje jako rok 2013 

a dále. 

Analýza je provedena za pět po sobě jdoucích účetních období, a to od roku 2010 

do roku 2014, tj. od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2015, rozvahy a výkazy zisku a ztráty jsou 

uvedeny v přílohách 5 - 14. Účetní závěrku za období od 1. 5. 2015 – 30. 4. 2016 

nebylo možné pro účely práce získat, jelikož hospodářský rok obchodní korporace 

končí až v dubnu roku 2016. 

U všech vypočtených ukazatelů následuje komentář, který vysvětluje a komentuje 

výsledné hodnoty ukazatelů. V případě výrazně negativních výsledků obsahuje 

komentář také návrhy na vylepšení či napravení dané situace. Celkové hodnocení 

finanční a ekonomické situace obchodní korporace je provedeno pomocí souhrnných 

indexů. Veškeré výsledky jsou zpracovávány do tabulek a grafů, aby vhodně 

znázornily danou situaci. Všechny hodnoty položek převzatých z rozvahy jsou v netto 

hodnotách a jsou zaokrouhleny matematicky. Vybrané ukazatele jsou porovnány 

s podobnou obchodní korporací v Moravskoslezském kraji za období 2010 – 2013. 

Podobnost je na základě předmětu podnikání, velikosti obhospodařované půdy, počtu 

zaměstnanců, určení účetního období i zisku za účetní období. 

4.1. Horizontální a vertikální analýza obchodní korporace 

Pomocí ukazatelů z kapitoly 2.7 Procentuální rozbor, byla vypracována horizontální 

a vertikální analýza vybraných položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Analýza byla 

provedena za pět po sobě jdoucích obdobích, a to v letech 2010 – 2014, tj. od 
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1. 5. 2010 do 30. 4. 2015. Pro analýzu byly vybrány položky, které se vyskytují ve 

zkrácené verzi účetních výkazů, položky které se v analýze nevyskytují (dlouhodobý 

nehmotný majetek, dlouhodobé pohledávky, rezervy aj.), obchodní korporace 

nevykazuje.  

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza vybraných položek aktiv byla provedena pomocí vzorců (2.4) 

a (2.5). Výsledkem analýzy je meziroční absolutní a relativní změna dané položky. 

Zdrojem dat pro horizontální analýzu je rozvaha obchodní korporace. Nejprve budou 

analyzovány aktiva, což je majetek obchodní korporace. Aktivem je taková položka, 

která v budoucnu přinese ekonomický prospěch. V tab. 4.1 je ve zkrácené verzi 

rozvaha, jen položky aktiv, a v tab. 4.2 je výsledek horizontální analýzy aktiv.  

 

Tab. 4.1 Aktiva za účetní období 2010 – 2014 v tis. Kč 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktiva celkem 88 242 108 743 130 235 120 392 130 800 

Dl. Aktiva 45 542 53 763 74 407 64 653 61 612 

DHM 44 592 52 813 48 060 36 989 29 362 

DFM 950 950 26 347 27 664 32 250 

Oběžná aktiva 40 139 54 098 54 977 54 832 68 421 

Zásoby 13 897 14 641 16 204 15 228 15 625 

Kr. pohledávky 9 300 9 832 7 411 7 124 14 377 

KFM 16 942 29 625 31 362 32 480 38 419 

Časové rozlišení 2 561 882 851 907 767 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy obchodní korporace 2010 - 2014 

 

Tab. 4.2 Horizontální analýza aktiv za účetní období 2010 – 2014  

 
Absolutní změna v tis. Kč Relativní změna v % 

10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 - 14 10 – 11 11 - 12 12 – 13 13 – 14 

Aktiva celkem 20 501 21 492 -9 843 10 408 23,2 19,8 -7,6 8,6 

Dl. Aktiva 8 221 20 644 -9 754 - 3 041 18,1 38,4 -13,1 -4,7 

DHM 8 221 -4 753 -11 071 -7 627 18,4 -9 -23 -20,6 

DFM 0 25 397 1 317 4 586 0 2673,4 5 16,6 

Oběžná aktiva 13 959 879 -145 13 589 34,8 1,6 -0,3 24,8 

Zásoby 744 1 563 -976 397 5,4 10,7 -6 2,6 

Kr. pohledávky 532 -2 421 -287 7 253 5,7 -24,6 -3,9 101,8 

KFM 12 683 1 737 1 118 5 939 74,9 5,9 3,6 18,3 

Časové rozlišení -1 679 -31 56 -140 -65,6 -3,5 6,6 -15,4 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy obchodní korporace 2010 - 2014 

 

Celková aktiva obchodní korporace mají kolísavou tendenci a v průběhu let většinou 

rostla. Výjimkou bylo účetní období 2013, kdy celková aktiva zaznamenala relativní 

změnu o -7,6 %. Důvodem poklesu hodnoty aktiv mohl být fakt, že v minulých letech 

obchodní korporace nakoupila nové stroje pro svou činnost, což zapříčinilo zvýšení 
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hodnoty aktiv, na 130 235 tis. Kč, a v dalším účetním období byly uplatněny odpisy za 

tyto zařízení (pro stroje a zařízení je využíváno zrychlené odpisování, kdy jsou odpisy 

v prvních letech vyšší). Tento fakt je tedy vidět i u vývoje DHM – první odpis 

postřikovače, pořízeného na začátku roku 2012 (účetní obd. 2011), se projevil v sumě 

DHM v následujícím hospodářském roce, kdy byla hodnota DHM 64 653 tis. Kč, totéž 

platí pro pořízený kypřič. Celkově se tedy aktiva v období 2010 – 2014 zvýšila o 44 %, 

a to zejména díky nákupu dvou nových pracovních strojů. Pro lepší přehlednost je 

vývoj aktiv zobrazen v grafu 4.1. 

Důvodem vysokého nárůstu dlouhodobého finančního majetku mezi roky 2011 

a 2012 byl přijatý dlouhodobý úvěr od odběratele ve výši 25 309 tis. Kč. Následně byl 

tento úvěr poskytnut dceřiné společnosti LATMUS s.r.o., která jej použila na pořízení 

aktiv. Dlouhodobý nehmotný majetek v rozvaze není uveden, jelikož nehmotný 

majetek v pořizovací ceně do 10 000 Kč, obchodní korporace účtuje přímo do nákladů. 

K dalším položkám, u kterých došlo k výrazné změně, patří krátkodobý finanční 

majetek a krátkodobé pohledávky. U krátkodobých pohledávek došlo k největší změně 

mezi roky 2011 a 2012. Hlavní příčinou změny je snížení hodnoty daň. pohledávek ke 

státu, a to o 2 318 tis. Kč, velký nárůst o 7 253 tis. Kč mezi roky 2013 a 2014 je 

zapříčiněn vysokým nárůstem pohledávek z obchodních vztahů. U KFM došlo 

k největším poklesu -65,6 %, mezi roky 2010 a 2011. Důvodem bylo zvýšení zůstatku 

na bankovních účtech, a to již v roce 2010, důvodem mohl být přijatý dlouhodobý 

bankovní úvěr, který byl použit na nákup stroje až po rozvahovém dni hospodářského 

roku 2010. 

 

Graf 4.1 Vývoj aktiv obch. korporace AGROLAND, spol. s r.o. v letech 2010 - 2014 v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 2010 – 2014 
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4.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza vybraných položek pasiv byla provedena pomocí vzorců (2.4) 

a (2.5). Výsledkem analýzy je meziroční absolutní a relativní změna dané položky. 

Zdrojem dat pro horizontální analýzu je rozvaha. V této části jsou analyzována 

pasiva neboli zdroje financování majetku obch. korporace. V tab. 4.3 je ve zkrácené 

verzi rozvaha, jen položky pasiv, a v tab. 4.4 je výsledek horizontální analýzy pasiv. 

 

Tab. 4.3 Pasiva za účetní období 2010 – 2014 v tis. Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy obchodní korporace 2010 – 2014 

 

Tab. 4.4 Horizontální analýza pasiv za účetní období 2010 - 2014 

 
Absolutní změna v tis. Kč Relativní změna v % 

10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 - 14 10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 

Pasiva celkem 20 501 21 492 -9 843 10 408 23,2 19,8 -7,6 8,6 

Vlastní kapitál 13 679 6 897 11 732 -3 041 32,3 12,3 18,7 -4,1 

Základní kapitál  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy -1 0 552 -433 0 0 22,3 -14,3 

Fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 

VH minulých let 4 057 13 683 7 395 11 241 12,1 36,3 14,4 19,1 

VH BO 9 623 -6 786 3 785 10 516 158,8 -43,3 42,6 82,9 

Cizí zdroje 6 166 12 617 -18 748 -10 912 13,6 24,5 -29,2 -24 

Dl. Závazky 935 20 850 -14 206 -12 943 7,2 149,8 -40,9 -62,9 

Kr. závazky 4 052 -9 615 12 868 3 718 31,8 -57,2 178,9 18,5 

Bankovní úvěry 1 179 1 382 -17 410 -1 687 6 6,6 -78,3 -34,9 

Časové rozlišení 656 1 978 -2 827 -4 127,4 168,9 -89,8 -1,2 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy obchodní korporace 2010 – 2014 

 

Vývoj pasiv je stejný jako u aktiv – na základě dodržení základního principu 

podvojného účetnictví = tvz. bilanční rovnici (2.2). Vývoj pasiv je tedy taktéž kolísavý. 

Celkově se pasiva v období 2010 – 2014 zvýšila o 44 %. Pro lepší přehlednost, je vývoj 

pasiv zobrazen v grafu 4.2. Nejvíce ovlivnil hodnotu pasiv nárůst VH běžného období 

mezi lety 2010 a 2011 (o 9 623 tis. Kč), dále naopak téměř 50 % pokles mezi roky 

2011 a 2012 (o – 6 786 tis. Kč) a další nárůst této položky mezi roky 2013 a 2014, kdy 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Pasiva celkem 88 242 108 743 130 235 120 392 130 800 

Vlastní kapitál 42 309 55 988 62 885 74 617 95 941 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 

Kapitálové fondy 2 471 2 470 2 470 3 022 2 589 

Fondy ze zisku 20 20 20 20 20 

VH minulých let 33 660 37 717 51 400 58 795 70 036 

VH BO 6 058 15 681 8 895 12 680 23 196 

Cizí zdroje 45 418 51 584 64 201 45 453 34 541 

Dl. závazky 12 983 13 918 34 768 20 562 7 619 

Kr. závazky 12 754 16 806 7 191 20 059 23 777 

Bankovní úvěry 19 681 20 860 22 242 4 832 3 145 

Časové rozlišení 515 1 171 3 149 322 318 
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hlavním důvodem bylo zejména vysoké navýšení tržeb za výrobky a služby, a to téměř 

o 34 000 tis. Kč. Celkově se výsledek hospodaření běžného období od roku 2010 do 

roku 2014 zvýšil o 241 %, což je velmi pozitivní. 

Základní kapitál a fondy ze zisku byly ve sledovaném období neměnné. Základní 

kapitál společnosti je tedy po celou analyzovanou dobu ve výši 100 tis. Kč, a fondy ze 

zisku ve výši 20 tis. Kč. Kapitálové fondy zaznamenaly nárůst mezi roky 2012 a 2013 

a v dalším období naopak pokles. Důvodem nárůstu o 552 tis. Kč je vznik položky 

oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků z důvodu přecenění finanční účasti 

dceřiné společnosti LATMUS, kdy došlo k zvýšení ocenění o 552 tis. Kč. Pokles 

o 433 tis. Kč byl zapříčiněn snížením hodnoty položky oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků. 

K výrazným meziročním změnám došlo také u položek dlouhodobých 

a krátkodobých závazků. U dlouhodobých závazků byly důvodem meziročních změn 

výkyvy jiných závazků, u krátkodobých závazků bylo důvodem změn kolísání závazků 

z obchodních vztahů. Prudký pokles položky bankovních úvěrů a vysoký nárůst 

krátkodobých závazků, byl způsoben změnou zařazení většiny bankovních úvěrů, 

které se od roku 2013 klasifikovali jako úvěry, poskytované leasingovými společnostmi, 

a to v celkové hodnotě 10 369 tis. Kč. Důvodem tohoto kroku bylo zjištění auditorů, že 

tyto půjčky nejsou od přímé bankovní instituce a všechny jsou splatné do jednoho roku. 

Velký pokles dlouhodobých závazků v posledním sledovaném období, byl zapříčiněn 

splácením většiny dlouhodobých úvěrů. 

 

Graf 4.2 Vývoj pasiv v obch. korporaci AGROLAND, spol. s r.o. v letech 2010 - 2014 v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 2010 - 2014 
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4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty je provedena pomocí vzorců (2.4) a (2.5). 

Výsledkem analýzy je meziroční absolutní a relativní změna dané položky. 

Zdrojem dat pro horizontální analýzu je výkaz zisku a ztráty obchodní korporace. 

Výkaz zisku a ztráty poskytuje přehled o nákladech a o výnosech, které obchodní 

korporace získala z provozování činnosti za určité. V tab. 4.5 je ve zkrácené verzi 

výkaz zisku a ztráty, a v tab. 4.6 je výsledek horizontální analýzy. Pokud není 

stanoveno jinak, obchodní korporace nevykazuje žádné mimořádné náklady a výnosy 

a tedy žádný mimořádný výsledek hospodaření. 

 

Tab. 4.5 Výkaz zisku a ztráty za účetní období 2010 – 2014 v tis. Kč 

  2010 2011 2012 2013 2014 

I. Výkony 94 750 115 903 113 175 123 978 157 968 

1. T za prodej vl. výrobků a sl. 91 114 115 533 112 221 124 557 157 928 

B. Výkonová spotřeba  73 310 85 662 87 471 94 010 114 371 

+ Přidaná hodnota 21 440 30 241 25 704 29 968 43 597 

C. Osobní náklady 11 686 12 791 13 850 13 888 15 165 

D. Daně a poplatky 210 162 137 136 125 

E. Odpisy DHNM 9 746 10 604 13 164 12 200 12 328 

III. T z prodeje DHM a mat. 15 574 20 537 29 639 17 349 16 797 

F. ZC prodaného DM a mat. 14 979 16 573 25 525 15 353 14 909 

G. ZS rezerv a OP v prov. oblasti 1 800 815 74 -5 465 -108 

IV. Ostatní provozní výnosy 10 988 10 558 11 345 11 951 13 067 

H. Ostatní provozní náklady 1 126 1 123 1 439 6 945 2 158 

* Provozní VH 8 455 19 268 12 499 16 211 28 884 

X. Výnosové úroky 4 7 242 900 886 

N. Nákladové úroky 1 421 1 552 1 602 1 741 1 036 

XI. Ostatní finanční výnosy 795 1 100 101 42  20  

O. Ostatní finanční náklady 95 124 208 69 63 

*  Finanční VH -717 330 -1 573 -591 -193 

Q. Daň z příjmů za BČ 1 680 3 917 2 031 2 940 5 495 

** VH za BČ 6 058 15 681 8 895 12 680 23 196 

*** VH za účetní období 6 058 15 681 8 895 12 680 23 196 

 VH před zdaněním 7 738 19 598 10 926 15 620 28 691 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztráty obchodní korporace 2010 – 2014 
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Tab. 4.6 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za účetní období 2010 - 2014 

 Absolutní změna v tis. Kč Relativní změna v % 

10–11 11-12 12–13 13-14 10–11 11-12 12–13 13-14 

Výkony 21 153 -2 728 10 803 33 990 22,3 -2,4 9,5 27,4 

T za prod. VV a S  24 419 -3 312 12 336 -3 041 26,8 -2,9 11 -2,4 

Výkonová spotřeba 12 352 1 809 6 539 20 361 16,8 2,1 7,5 21,7 

Přidaná hodnota 8 801 -4 537 4 264 13 629 41 -15 16,6 45,5 

Osobní náklady 1 105 1 059 38 1 277 9,5 8,3 0,3 9,2 

Daně a poplatky -48 -25 -1 -11 -22,9 -15,4 -0,7 -8,1 

Odpisy DHNM 858 2 560 -964 128 8,8 24,1 -7,3 1 

T z pro. DHM a mat. 4 963 9 102 -12 290 -552 31,9 44,3 -41,5 -3,2 

ZC prod. DM a mat. 1 594 8 952 -10 172 -444 10,6 54 -39,9 -2,9 

Ost. prov. výnosy -430 787 606 1 116 -3,9 7,5 5,3 9,3 

Ost. prov. náklady -3 316 5 506 -4 787 -0,3 28,1 382,6 -68,9 

Provozní VH 10 813 -6 769 3 712 12 673 127,9 -35,1 29,7 78,2 

Výnosové úroky 3 235 658 -14 75 3357,1 271,9 -1,6 

Nákladové úroky 131  50 139 -705 9,2 3,2 8,7 -40,5 

Ost. fin. výnosy 305 -999 -59 -22 38,4 -90,8 -58,4 -52,4 

Ost. fin. náklady 29 84 -139 -6 30,5 67,7 -66,8 -8,7 

Finanční VH 1 047 -1 903 982 398 -146 -576,7 -62,4 -67,3 

Daň z příjmů za BČ 2 237 -1 886 909 2 555 133,2 -48,1 44,8 86,9 

VH za BČ 9 623 -6 786 3 785 10 516 158,8 -43,3 42,6 82,9 

VH za účetní období 9 623 -6 786 3 785 10 516 158,8 -43,3 42,6 82,9 

VH před zdaněním 11 860 -8 672 4 694 13 071 153,3 -44,2 43 83,7 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztráty obchodní korporace 2010 – 2014 

 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost se v období 2010 – 2014 celkově zvýšil 

o 241 %, pro lepší přehlednost je vývoj výsledku hospodaření a jeho hlavních složek 

zobrazen v grafu 4.3. Z grafu je zjevné, že vývoj výsledku hospodaření téměř kopíruje 

vývoj provozního VH. Rozdíl mezi provozním VH a VH za účetní období tvoří daň 

a povětšinou záporný finanční VH. Samotný vývoj výsledku hospodaření je kladný 

a má rostoucí tendenci, výjimkou byl rok 2012, kdy VH oproti roku 2011 klesl o 43,3 %. 

Důvodem poklesu bylo zejména zvýšením hodnoty položky ZC prodaného DM a 

materiálu, a to konkrétně prodaného materiálu, kdy zůstatek na tomto účtu se 

meziročně zvýšil o 8 872 tis. Kč. Dalším důvodem mohla být výrazná ztráta z finanční 

činnosti, která byla zapříčiněna výrazně nižším podílem na zisku od obchodní 

korporace Hlučínská obchodní s r.o., a to o 656 tis. Kč (pokles o 270 %).  

Největší část běžného výsledku hospodaření tvoří výkony – konkrétně tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb. Konkrétní složení položky výkony již byly 

analyzovány v grafu 3.3. V sledovaném období měly spíše rostoucí tendenci, kromě 

roku 2012, kdy zaznamenaly mírný pokles o 2,3 %.  

Osobní náklady meziročně rostly, rostoucí tendence osobních nákladů je 

pravděpodobně zapříčiněna zvyšováním jak minimální, tak průměrné nominální mzdy. 
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K výraznějším změnám dále došlo u položky ostatní provozní náklady, kdy v roce 2013 

výrazně vzrostly, o 5 506 tis. Kč a v roce 2014 opět klesly o 4 787 tis. Kč. Na tomto 

účtu se účtuje o pojistném majetkového pojištění, pojištění ze zákona o odpovědnosti 

za škody aj. K velmi prudkému vzrůstu o 3357,1 % došlo u položky výnosové úroky 

v roce 2012, a postupně i v dalších letech, kdy důvodem mohl být poskytnutý 

dlouhodobý úvěr dceřiné společnosti s úrokem 3,5 %. 

Hodnota finančního výsledku hospodaření je kromě roku 2011 záporná. Důvodem 

je to, že obchodní korporace většinu svých movitých věcí financuje z dlouhodobých 

úvěrů či leasingů, s čímž souvisí nákladové úroky, které tvoří největší část finančního 

výsledku hospodaření. 

Výše daně z příjmů právnické osoby byla ve sledovaném období konstantní, a to ve 

výši 19 %. Vývoj hodnoty daně z příjmů se odrážel od výše výsledku hospodaření. 

Celkově je pozitivní, že obchodní korporace ve sledovaném úseku vždy dosahovala 

zisku, přičemž hodnota meziročně rostla. 

Podíl osobních nákladů k přidané hodnotě vyjadřuje produktivitu lidského kapitálu, 

de facto jakou část přidané hodnoty pohltí platy zaměstnanců. Na jednu korunu 

vyplacených mezd ve sledovaném období připadá průměrně 0,46 přidané hodnoty. 

 

Graf 4.3 Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 - 2014 v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztráty obchodní korporace 2010 – 2014 
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4.1.4 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza přináší pohled na položky finančních výkazů, vzhledem k určité 

veličině, zde k celkovým aktivům daného roku. Výsledkem je tedy procentuální podíl 

k celkové bilanční sumě. Vertikální analýza vybraných položek aktiv byla provedena 

pomocí vzorce (2.7). 

Zdrojem dat pro vertikální analýzu je taktéž rozvaha obchodní korporace, konkrétně 

pro tuto část strana aktiv (tab. 4.1), v tab. 4.7 je výsledek vertikální analýzy aktiv.  

 

Tab. 4.7 Vertikální analýza aktiv za účetní období 2010 – 2014 v % 

 
Procentuální podíl na bilanční sumě 

2010 2011  2012 2013 2014 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Dl. Aktiva 51,6 49,4 57,1 53,7 47,1 

DHM 50,5 48,6 36,9 30,7 22,4 

DFM 1,1 0,9 20,2 23 24,7 

Oběžná aktiva 45,5 49,7 42,2 45,5 52,3 

Zásoby 15,7 13,5 12,4 12,6 11,9 

Kr. pohledávky 10,5 9 5,7 5,9 11 

KFM 19,2 27,2 24,1 27 29,4 

Časové rozlišení 2,9 0,8 0,7 0,8 0,6 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy obchodní korporace 2010 – 2014 

 

Dlouhodobá i oběžná aktiva mají ve sledovaném období přibližně stejný podíl na 

celkových aktivech, kdy hodnota podílu se pohybuje okolo 50 %. Grafické znázornění 

podílů nejvýznamnějších položek aktiv představuje graf 4.4. 

Největší podíl na celkových aktivech má DHM, přičemž hodnota podílu meziročně 

klesá. U zemědělských korporací je typické, že velkou část dlouhodobého majetku je 

tvoří pozemky a stavby. AGROLAND, spol. s r.o. však většinu pozemků využívá pouze 

jako nájemník, pozemky tvoří průměrně jen 5 % a stavby 8% dlouhodobého majetku. 

Největší položkou DHM tedy tvoří samostatné movité věci, nejčastěji stroje. Klesající 

vývoj hodnoty DHM je zapříčiněn snižováním hodnoty movitých věcí = odpisy. DFM je 

tvořen zejména podíly a úvěry, kdy vysoký nárůst podílu k celkovým aktivům v roce 

2012, byl zapříčiněn vznikem podílu na dceřiné společnosti LATMUS s.r.o. a 

poskytnutím úvěru ve výši 25 309 tis. Kč téže korporaci. 

Co se týče oběžných aktiv, největší část tvoří KFM, který je tvořen penězi a účty 

v bankách. Zásoby tvoří přibližně 13 % celkových aktiv, největší podíl na zásobách má 

nedokončená výroba a polotovary. Krátkodobé pohledávky zastupují zhruba 10 % 

celkových aktiv, přičemž největší část krátkodobých pohledávek tvoří pohledávky 

z obchodních vztahů. 
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V zemědělském odvětví je spíše charakteristické vyšší procento dlouhodobého 

majetku k oběžnému majetku (75:25). Vyšší hodnota oběžného majetku bude nejspíš 

znamenat vyšší hodnotu likvidity zkoumané obchodní korporace (FADN CZ, 2013). 

 

Graf 4.4 Podíl jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech v letech 2010 - 2014  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 2010 – 2014 

 

4.1.5 Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza přináší pohled na položky finančních výkazů, vzhledem k určité 

veličině, zde k celkovým pasivům daného roku. Vertikální analýza vybraných položek 

aktiv byla provedena pomocí vzorce (2.7). 

Zdrojem dat pro vertikální analýzu je taktéž rozvaha obchodní korporace, konkrétně 

pro tuto část strana pasiv (tab. 4.3), v tab. 4.8 je výsledek vertikální analýzy pasiv.  

 

Tab. 4.8 Vertikální analýza pasiv za účetní období 2010 – 2014 v % 

 

Procentuální podíl na bilanční sumě 

2010 2011 2012 2013 2014 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 47,9 51,5 48,3 62 73,3 

Základní kapitál 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kapitálové fondy 2,8 2,3 1,9 2,5 2 

Rez. a ost. fondy 0 0 0 0 0 

VH minulých let 38,1 34,7 39,5 48,8 53,5 

VH BO 6,9 14,4 6,8 10,5 17,7 

Cizí zdroje 51,5 47,4 49,3 37,8 26,4 

Dl. Závazky 14,7 12,8 26,7 17,1 5,8 

Kr. závazky 14,5 15,5 5,5 16,7 18,2 

Bankovní úvěry 22,3 19,2 17,1 4 2,4 

Časové rozlišení 0,6 1,1 2,4 0,3 0,2 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy obchodní korporace 2010 - 2014  
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Z výsledků analýzy lze vyčíst, že obchodní korporace na počátku sledovaného 

období měla podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů zhruba na stejné úrovni. Postupně 

se však podíl začínal měnit a v posledních dvou letech používá k financování majetku 

hlavně vlastních zdrojů, a to zejména ze zisku minulých let. K lepší orientaci 

v položkách, a jednotlivých podílech, slouží graf 4.5. Položky, které tvoří jen nepatrnou 

část celkových pasiv, byly pro lepší přehlednost vynechány. 

Vlastní kapitál tvoří průměrně 50 % celkových pasiv, v posledních dvou obdobích to 

bylo však už přes 60 % a v minulém účetním období dokonce přes 70 %. Neměnnou 

položkou vlastního kapitálu tvoří základní kapitál ve výši 100 tis. Kč a rezervní a ostatní 

fondy ve výši 20 tis. Kč, což je důvodem 0 % podílu (nezaokrouhleně cca 0,02 %). 

Největší část vlastního kapitálu tvoří nerozdělený zisk minulých let, který má rostoucí 

trend. 

Jak již bylo řečeno, podíl cizího kapitálu meziročně klesá, v minulém období se 

dostal na hranici 26 % vhledem k celkovým pasivům. Cizí zdroje tvoří v přibližně stejné 

poměru dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Důvodem 

prudkého poklesu podílu bankovních úvěrů a prudkého vzrůstu krátkodobých závazků 

bylo překlasifikování úvěrů na leasingy. 

V roce 2013 byla pro ostatní korporace v zemědělském odvětví typická vyšší 

hodnota vlastního kapitálu než cizích zdrojů (75:25). Obchodní korporace 

AGROLAND, spol. s r.o. je dle dosažených výsledků tomuto podobná (FADN CZ, 

2013). 

 

Graf 4.5 Podíl jednotlivých položek pasiv na celkových pasivech v letech 2010 - 2014  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 2010 – 2014 
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4.1.6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza přináší pohled na položky finančních výkazů, vzhledem k určité 

veličině, zde k celkovým výnosům daného roku. Vertikální analýza vybraných položek 

výnosů byla provedena pomocí vzorce (2.7). 

Zdrojem dat pro vertikální analýzu je výkaz zisku a ztráty obchodní korporace, 

(tab. 4.5), v tab. 4.9 je výsledek vertikální analýzy výnosů. 

 

Tab. 4.9 Vertikální analýza výnosů za účetní období 2010 – 2014 v % 

 Procentuální podíl na celkových výnosech 

2010 2011 2012 2013 2014 

Výnosy celkem 100 100 100 100 100 

T za prodej vl. výrobků a sl. 74,6 77,5 72,5 80,6 83,7 

Změna stavu zásob vl. činnosti 3 0,2 0,6 -0,4 0 

T z prodeje DHM a mat. 12,8 13,8 19,2 11,2 8,9 

Ostatní provozní výnosy 9 7,1 7,3 7,7 6,9 

Tržby z prodeje CP a podílů 0 0 0 0,3 0 

Výnosy z DFM 0 0,6 0,2 0 0 

Výnosové úroky 0 0 0,2 0,6 0,5 

Ostatní finanční výnosy 0,7 0,7 0,1 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztráty obchodní korporace 2010 – 2014 

 

Z výsledků vertikální analýzy vyplývá, že výnosy obchodní korporace jsou převážně 

tvořeny z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Podíl na celkových výnosech 

neklesl pod 70 %. Nejvyšší hodnota tržeb, vzhledem k výnosům, byla v loňském 

účetním období. K lepší orientaci v položkách, a jednotlivých podílech, slouží graf 4.6. 

Položky, které tvoří jen nepatrnou část celkových výnosů, byly pro lepší přehlednost 

vynechány. 

Další položkou, která dosahuje vyššího podílu, je položka tržby z prodeje DHM 

a materiálu, která v sledovaném období byla průměrně okolo 13 %. Třetí významnější 

položkou jsou ostatní provozní výnosy, jejichž hodnota se pohybovala okolo 8 %. 

U některých položek obchodní korporace zaznamenala výnos jen v některých letech, 

a to konkrétně u položky tržby z prodeje cenných papírů a podílů v roce 2013, 

a u výnosů z dlouhodobého finančního majetku v letech 2011 – 2012. Ostatní položky 

ve sledovaném období nepřekročily 1 % podílu a jsou téměř zanedbatelné. Výjimkou 

je ještě položka změna stavu zásob ve vlastní činnosti v roce 2010, kdy byl podíl 

k celkovým výnosům 3 %. 
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Graf 4.6 Podíl jednotlivých položek výnosů na celkových výnosech v letech 2010 - 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztráty obchodní korporace 2010 – 2014 

 

Po vertikální analýze výnosů, následuje vertikální analýza nákladů, jako základna 

jsou zde použity celkové náklady. Analýza vybraných položek nákladů byla taktéž 

provedena pomocí vzorce (2.7). 

Zdrojem dat pro vertikální analýzu je výkaz zisku a ztráty obchodní korporace, 

(tab. 4.5), v tab. 4.10 je výsledek vertikální analýzy nákladů. 

 

Tab. 4.10 Vertikální analýza nákladů za účetní období 2010 – 2014 v % 

 Procentuální podíl na celkových nákladech 

2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady celkem 100 100 100 100 100 

Spotřeba materiálu a energie 22,5 21,5 19,8 22,3 18,4 

Služby 40,7 42,8 40,1 44 50,7 

Osobní náklady 10,1 9,6 9,5 9,8 9,2 

Daně a poplatky 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Odpisy DHNM 8,4 8 9 8,6 7,4 

ZC prodaného DM a mat. 12,9 12,4 17,5 10,8 9 

ZS rezerv a OP v prov. oblasti 1,6 0,6 0,1 -3,8 -0,1 

Ostatní provozní náklady 1 0,8 1 4,9 1,3 

Prodané CP a podíly 0 0 0 0,1 0 

ZS rezerv a OP ve fin. oblasti 0 0 0,2 0 0 

Nákladové úroky 1,2 1,2 1,1 1,2 0,6 

Ostatní finanční náklady 0,1 0,1 0,1 0 0 

Daň z příjmů za BČ 1,4 2,9 1,4 2,1 3,3 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztráty obchodní korporace 2010 – 2014 

 

Ve sledovaném období dosahuje největšího podílu položka služby. Procentuální 

podíl neklesl pod 40 %, přičemž nejvyššího podílu služby dosáhly v roce 2014, a to 

přes 50 % z celkových nákladů. Graf 4.7 přináší grafický přehled všech významných 
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položek a jednotlivých podílů. Položky, které tvoří jen nepatrnou část celkových 

nákladů, byly pro lepší přehlednost vynechány. 

Druhou výraznou položkou v celkových nákladech představuje spotřeba materiálu 

a energie, v průměrné hodnotě 21 %. Další významnou položkou je zůstatková cena 

prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, která je většinou z více jak 95 % 

tvořena náklady na prodaný materiál. Celkově položka v sledovaném období dosáhla 

přibližně 12 %. Značnou část nákladů také tvoří osobní náklady (průměrně 9,5 %) 

a odpisy DHNM (průměrně 8 %). Ostatní položky netvoří značnou část celkových 

nákladů a jejich hodnota se pohybuje od 2,9 % do -3,8 %. 

 

Graf 4.7 Podíl jednotlivých položek nákladů na celkových nákladech v letech 2010 - 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztráty obchodní korporace 2010 – 2014 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů se řadí mezi nejpoužívanější metody, používané 

k rozborům účetních výkazů. Využívá totiž údajů ze základních účetních výkazů, tedy 

veřejně dostupných informací. Poměrový ukazatel vyjadřuje poměr jedné či více 

účetních položek k jiné účetní položce. Poměrové ukazatele se dělí na ukazatele 

finanční stability a zadluženosti, ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele 

aktivity (obratu) a ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu. 
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4.2.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Tato skupina ukazatelů posuzuje rovnováhu mezi vlastním a cizím kapitálem. 

Obecně platí, že vlastní kapitál je vždy dražší než cizí. Již u vertikální analýzy pasiv 

(kapitola 4.1.5) bylo zjištěno, že obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. více 

využívá vlastního kapitálu (Růčková, 2015). 

Pro finanční analýzu, z hlediska finanční stability a zadluženosti, obchodní 

korporace byly využity ukazatele a jejich vzorce z kapitoly 2.8.1, konkrétně: podíl 

vlastního kapitálu na aktivech (2.8), stupeň krytí stálých aktiv (2.9), podíl stálých aktiv 

(2.10), podíl oběžných aktiv (2.11) a podíl zásob (2.12), finanční páka (2.13), ukazatel 

celkové zadluženosti (2.14), ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (2.15), úrokové 

krytí (2.16), úrokové zatížení (2.17) a ukazatel úvěrové zadluženosti (2.18). Výsledky 

jednotlivých ukazatelů jsou vyjádřeny v tabulce 4.11. 

 

Tab. 4.11 Ukazatele finanční stability a zadluženosti v letech 2010 - 2014 

Položka 
Období 

2010 2011 2012 2013 2014 

Podíl VK na aktivech 47,95% 51,49% 48,29% 61,98% 73,35% 

Stupeň krytí stálých aktiv 164,62% 168,83% 161,13% 154,69% 173,19% 

Podíl stálých aktiv 51,61% 49,44% 57,13% 53,7% 47,1% 

Podíl oběžných aktiv 45,49% 49,75% 42,21% 45,54% 52,31% 

Podíl zásob 15,75% 13,46% 12,44% 12,65% 11,95% 

Finanční páka 2,086 1,942 2,071 1,613 1,363 

Celková zadluženost 51,47% 47,44% 49,30% 37,75% 26,41% 

Dlouhodobá zadluženost 14,71% 12,8% 26,7% 17,08% 5,82% 

Běžná zadluženost 14,45% 15,45% 5,52% 16,66% 18,18% 

Zadluženosti VK 107,35% 92,13% 102,09% 60,92% 36% 

Úrokové krytí 644,55% 1362,76% 782,02% 997,19% 2869,4% 

Úrokové zatížení 15,51% 7,34% 12,79% 10,03% 3,49% 

Úvěrové zadlužení 1,25 0,79 1,01 0,19 0,09 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 - 2014 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech udává, do jaké míry je obchodní korporace 

schopná vlastními zdroji krýt svůj majetek. U analyzované korporace lze vidět kladná 

hodnota ukazatele a také pozitivní vývoj ukazatele, což vede k vyšší finanční stabilitě. 

Hodnota ukazatel stupně krytí stálých aktiv by měla být alespoň 100 %, což je dle 

tabulky 4.10 splněno. Opět zde lze pozorovat pozitivní vývoj a nejvyšší hodnota 

ukazatele je dokonce přes 173 %. Obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. 

splňuje podstatu ukazatele, že všechna stálá aktiva jsou financována dlouhodobým 

kapitálem.  

Podílové ukazatele stálých aktiv a oběžných aktiv dosahují zhruba stejných 

hodnot. Teoreticky výhodnější je však vyšší podíl oběžných aktiv než stálých aktiv. 
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Ovšem v souvislosti s hodnotou VK, kdy VK by měl uhradit hodnotu stálých aktiv a část 

oběžných aktiv, lze usuzovat, že vztah mezi stálými a oběžnými aktivy není až tak 

negativní, jelikož ve třech sledovaných obdobích z pěti, je podíl VK na pasivech vyšší 

než podíl stálých aktiv. Lepší přehled vztahu mezi stálými aktivy, oběžnými aktivy 

a vlastním kapitálem poskytuje graf 4.8. 

 

Graf 4.8 Vztah stálých aktiv, oběžných aktiv a vlastního kapitálu v letech 2010 - 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty a výsledků poměrové 

analýzy v letech 2010 – 2014 

 

Finanční páka je další z důležitých ukazatelů, který charakterizuje, jaká část 

majetku je financována z cizích zdrojů. Optimální je stabilní hodnota ukazatele 

s hodnotou okolo 2. Analyzovaná obchodní korporace na počátku sledovaného období 

tuto podmínku splňovala, ovšem posléze hodnota ukazatele začala klesat, což 

znamená, že se také snižuje zadluženost v korporaci. 

Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje podíl cizích zdrojů na celkových aktivech. 

Zde je vidět klesající trend s průměrnou hodnotou okolo 43 %, což je vcelku pozitivní. 

Hodnota dlouhodobé a běžné zadluženosti v průběhu let kolísala. 

Zadluženost vlastního kapitálu vyjadřuje, jak je vlastní kapitál zadlužen. Hodnota 

ukazatele by se měla pohybovat mezi 80 – 120 %. V sledovaném období hodnota 

ukazatele postupně klesala, až se dostala dokonce na 36 %. Tato hodnota není 

efektivní, jelikož znamená, že obchodní korporace více využívá vlastních zdrojů jako 

cizích. 

Úrokové krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Obchodní korporace dosahuje 

každoročně velmi dobrých výsledků, což značí dobrou finanční situaci. Úrokové 

zatížení je převrácenou hodnotou úrokového krytí a vyjadřuje podíl úroků na zisku. 

Maximální hodnota by měla být do 100 %, což analyzovaná korporace s přehledem 
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dosahuje. Doba splacení úvěru vyjadřuje, jak dlouho se budou splácet dané úvěry 

z EATu a odpisů. Doporučená hodnota se pohybuje do 5 let, což obchodní korporace 

splňuje, znamená to tedy, že si může vzít další úvěr. 

Celkové hodnocení finanční situace obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o., 

z hlediska ukazatelů finanční stability a zadluženosti je velmi pozitivní. Velká většina 

vypočtených ukazatelů dosahuje optimálních hodnot stanovených v odborné literatuře. 

Jediný ukazatel, který dosahuje podprůměrných hodnot, je ukazatel zadluženosti 

vlastního kapitálu, ovšem jen v posledních dvou obdobích. Obchodní korporace by 

se měla zamyslet nad možností více využívat cizí zdroje, jelikož jak již bylo několikrát 

zmíněno, vlastní kapitál je vždy dražší než cizí zdroje.  

V grafu 4.9 je zpracované srovnání vybraných ukazatelů s podobnou obchodní 

korporací v odvětví v Moravskoslezském kraji za období 2010 – 2013. Podobných 

výsledků jako konkurence, obchodní korporace dosahuje u ukazatele finanční páky 

a ukazatele celkové zadluženosti, kde lze vidět pozitivní klesající trend. Podíl VK na 

aktivech má AGROLAND, spol. s r.o. jen o něco málo nižší. Velký rozdíl však lze vidět 

u úrokového krytí, kdy porovnávaná korporace dosahuje mnohem lepších výsledků. 

 

Graf 4.9 Porovnání ukazatelů finanční stability s podobnou korporací v letech 2010 - 2013  

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty obchodní korporace a Justice.cz        

2010 – 2013 
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4.2.2 Ukazatele rentability 

Nejdůležitější z ukazatelů finanční analýzy, ukazatele rentability, hodnotí schopnost 

obchodní korporace zhodnocovat vložené prostředky a vytvářet nové zdroje nejčastěji 

zisk. Pro finanční analýzu z hlediska rentability obchodní korporace byly využity 

ukazatele a jejich vzorce z kapitoly 2.8.2, konkrétně: rentabilita aktiv (ROA) (2.20), 

rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) (2.22), rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

(2.23) a rentabilita tržeb (ROS) (2.24). Výsledky jednotlivých ukazatelů jsou vyjádřeny 

v tabulce 4.12 (Růčková, 2015). 

 

Tab. 4.12 Ukazatele rentability v letech 2010 - 2014 

Položka 
Období 

2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilita aktiv ROA 10,38% 19,45% 9,62% 14,42% 22,73% 

Rentabilita dl. zdrojů ROCE 15,46% 24,90% 11,23% 17,66% 28,31% 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 14,32% 28,01% 14,14% 16,99% 24,18% 

Rentabilita tržeb ROS 6,65% 13,57% 7,93% 10,18% 14,69% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 – 2014 

 

Všechny čtyři ukazatele rentability mají podobný vývoj. Z poměrně nižších hodnot 

v roce 2010, k celkovému nárůstu v roce 2011, strmý pád v roce 2012, mírný vrůst 

v roce 2013 a prudký nárůst hodnot ukazatelů v roce 2014. Přehledný obraz těchto 

změn lze vidět v grafu 4.10. Z grafu 4.10 lze také vidět, jak jsou ukazatelé rentability 

ovlivnění výší čistého zisku a téměř kopírují jeho vývoj. 

Klíčový ukazatel rentability ROA vyjadřuje poměr mezi ziskem a celkovými aktivy. 

Hodnota ROA by měla být menší než hodnota ROE, měla by mít rostoucí trend 

a hodnota by neměla klesnout pod 8 %. První z kritérií je splněno, jelikož ve všech 

letech sledovaného období, je hodnota ROA nižší než hodnota ROE. Ovšem vývoj je 

spíše kolísavý, největší pokles v roce 2012 byl způsoben zvýšením hodnoty celkových 

aktiv (získání podílu v dceřiné společnosti LATMUS) a současně výrazným snížením 

EBITu (vyšší ztráta z finanční činnosti a vyšší zůstatek na účtu prodaného materiálu). 

Třetí kritérium je také splněno, jelikož ve sledovaném období hodnota ROA neklesla 

pod 8 %. Ukazatel ROA vyjadřuje kolik Kč zisku, vytvoří 1 Kč vloženého kapitálu. 

Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2014, kdy 1 Kč vloženého kapitálu vytvořila 

téměř 23 haléřů zisku. 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu vyjadřuje, výnosnost dlouhodobých zdrojů 

(vlastních i cizích). Vykazuje podobný vývoj jako ukazatel ROE, s tím rozdílem, že 

u ukazatele ROCE se počítá i s dlouhodobými dluhy. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) znázorňuje výnosnost vloženého kapitálu 

vlastníky a akcionáři, tedy výnosnost vlastního kapitálu. Doporučená hodnota by měla 

přesahovat hranici 10 %, což sledovaná korporace s přehledem splňuje. Průměrná 

hodnota ve sledovaném období byla 19 %. 

Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje podíl ziskové přirážky na celkových tržbách. Čím 

vyšších hodnot ukazatel dosahuje, tím lepší je finanční situace. Doporučená hodnota 

se pohybuje okolo 10 %, je však závislá na daném odvětví a proto se pohybuje i mezi 

2 – 50 %. Důležité tedy je, dosahovat zejména kladných hodnot, což 

AGROLAND, spol. s r.o. splňuje, a průměrně na jednu korunu tržeb připadá zisk ve 

výši 11 haléřů. 

Celkové hodnocení finanční situace obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o., 

z hlediska ukazatelů rentability, je vcelku pozitivní. Většina uvedených ukazatelů 

dosahuje doporučených hodnot a meziročně roste (až na rok 2012). Pro zvýšení 

hodnoty ukazatele ROS by bylo možností zvýšit ziskovou přirážku, což je ovšem těžko 

aplikovatelné. V oblasti zemědělského podnikání existuje silná konkurence, zejména 

ze zahraničí a zvýšení ziskové přirážky a tím i cen, by mohlo znamenat naopak úpadek 

obchodní korporace. 

 

Graf 4.10 Vývoj ukazatelů rentability vzhledem k výši zisku v letech 2010 - 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 – 2014 

 

V grafu 4.11 je zpracované porovnání ukazatelů rentability s podobnou obchodní 

korporací v odvětví v Moravskoslezském kraji za období 2010 – 2013. Z grafů lze 

vyčíst, že obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. dosahuje obdobných či vyšších 

výsledků jako srovnávaná korporace, což značí dobré lepší postavení oproti 

srovnávané korporaci. Výjimkou je ukazatel ROS, kdy jak již bylo řečeno, 
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AGROLAND, spol. s r.o. má nižší ziskovou přirážku než srovnávaná korporace. Tento 

fakt se ovšem musí brát s nadhledem, jelikož srovnávaná korporace na 100 % 

neodpovídá analyzované korporaci. 

 

Graf 4.11 Porovnání ukazatelů rentability s podobnou korporací v letech 2010 – 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty obchodní korporace a Justice.cz        

2010 – 2013 

 

4.2.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity posuzují platební schopnost tedy schopnost obchodní korporace 

uhrazovat své závazky. Pro finanční analýzu, z hlediska likvidity, obchodní korporace 

byly využity ukazatele a jejich vzorce z kapitoly 2.8.3, konkrétně: ukazatel celkové 

likvidity (2.27), pohotová likvidita (2.28), okamžitá likvidita (2.29), podíl pohledávek na 

OA (2.30) a podíl zásob na OA (2.31). Výsledky jednotlivých ukazatelů jsou vyjádřeny 

v tabulce 4.13 (Růčková, 2015). 

 

Tab. 4.13 Ukazatele likvidity v letech 2010 - 2014 

Položka 
Období 

2010 2011 2012 2013 2014 

Celková likvidita 1,41 2,39 2,53 2,52 2,68 

Pohotová likvidita 0,92 1,74 2,49 1,82 2,07 

Okamžitá likvidita 0,6 1,31 2,01 1,49 1,51 

Podíl pohledávek na OA 23,17% 18,17% 13,48% 12,99% 21,01% 

Podíl zásob na OA 34,62% 27,06% 29,47% 27,77% 22,84% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 – 2014 
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Ukazatel celkové likvidity znázorňuje schopnost přeměny oběžného majetku na 

peněžní prostředky a tímto uhradit krátkodobé závazky. Výsledná hodnota by se měla 

pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. S malými odchylkami v některých letech tento poměr 

korporace splňuje a znamená to, že AGROLAND, spol. s r.o. by byl schopen při 

přeměně oběžného majetku na peněžní prostředky uhradit všechny své závazky. 

Pohotová likvidita odstraňuje nedostatky ukazatele celkové likvidity, z oběžných 

aktiv jsou vybrány pouze pohotové prostředky. Dle doporučení by se výsledná hodnota 

měla pohybovat mezi 1,0 – 1,5. Sledovaná korporace překročila doporučenou hodnotu 

ve 4, z 5 sledovaných období, a to hlavně z důvodu velkého podílu krátkodobého 

finančního majetku, zejména na účtech v bankách. Tento jev je výhodný pro věřitele, 

ovšem AGROLAND, spol. s r.o. by se měl zamyslet, nad lepším investováním 

finančních prostředků, jelikož peníze na bankovním účtu nepřinášejí téměř žádné 

výnosy. 

Okamžitá likvidita operuje pouze s krátkodobým finančním majetkem. Doporučená 

hodnota se uvádí v rozmezí od 0,2 – 0,7. Zde se jen potvrzuje vysoký podíl peněžních 

prostředků na oběžném majetku. Vývoj všech tří druhů likvidit znázorňuje graf 4.12. 

Celkově má obchodní korporace skvělou likviditu, což je výtečným znamením pro 

věřitele, jelikož je pravděpodobná vysoká návratnost finančních prostředků. Ovšem 

držba velkého množství krátkodobého finančního majetku nejenom, že snižuje 

hodnotu rentability, ale také vlastně nic nepřinášejí. Je tedy vhodné uložit volné 

peněžní prostředky do výnosnějších forem aktiv. 

 

Graf 4.12 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2010 – 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 – 2014 
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4.2.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity odpovídají na otázku, jak efektivně obchodní korporace využívá 

investovaných finančních prostředků. Nejčastěji se ukazatele aktivity vyjadřují pomocí 

počtu obrátek nebo doby obratu ve dnech různých položek, přičemž platí, že doba 

obratu je obrácenou hodnotou obrátky a naopak. Pro finanční analýzu, z hlediska 

aktivity, obchodní korporace byly využity ukazatele a jejich vzorce z kapitoly 2.8.4, 

konkrétně: obrátka celkových aktiv (2.33), doba obratu aktiv (2.34), doba obratu zásob 

(2.35), doba obratu pohledávek (2.36) a doba obratu závazků (2.37). Výsledky 

jednotlivých ukazatelů jsou vyjádřeny v tabulce 4.14 (Růčková, 2015). 

 

Tab. 4.14 Ukazatele aktivity v letech 2010 - 2014 

Položka 
Období 

2010 2011 2012 2013 2014 

Obrátka celkových aktiv 1,03 1,06 0,86 1,03 1,21 

Obrátka celkových aktiv srovnání 0,6 0,77 0,66 0,66 - 

Doba obratu aktiv 348,65 338,84 417,79 347,96 298,16 

Doba obratu aktiv srovnání 602,83 467,56 542,4 549,56 - 

Doba obratu zásob 54,91 45,62 51,98 44,01 35,62 

Doba obratu pohledávek 36,75 30,64 23,77 20,59 32,77 

Doba obratu závazků 50,39 52,37 23,07 57,98 54,2 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 – 2014 

 

Obrátka celkových aktiv vyjadřuje, jak korporace využívá svých aktiv, přičemž čím 

vyšší je hodnota, tím efektivněji je majetek využíván. Doporučená hodnota se pohybuje 

od 1,6 – 3. V tabulce 4.14 lze vidět, že obrátka se stále pohybuje okolo 1, a minimální 

hranice nedosahuje, to znamená, že majetek není využíván efektivně. Ovšem při 

srovnání s obdobnou korporací lze vidět, že pro zemědělství jsou nižší hodnoty obrátky 

typické a AGROLAND, spol. s r.o. dosahuje uspokojivých výsledků. 

Doba obratu aktiv určuje, jak dlouho trvá obnovit aktiva z tržeb. Optimální jsou co 

nejnižší hodnoty. V analyzované společnosti se v letech 2010 - 2013 aktiva průměrně 

obnovila za 363 dní. Opět je to však vhodné srovnat s konkurencí, která dosahuje 

mnohem vyšších výsledků, konkrétně průměrně 540 dnů. 

Dobra obratu zásob vyjadřuje, jak dlouho jsou zásoby v podniku, před jejich 

spotřebou či prodejem. Hodnota ukazatele se meziročně snižuje, průměrně se 

pohybovala okolo 46 dní. 

Dobra obratu pohledávek a doba obratu závazků spolu souvisejí. Je vhodné, aby 

DO závazků byla vždy vyšší než DO pohledávek. Je to z důvodu toho, že je výhodnější 

dřív získávat peníze od odběratelů, než rychleji platit dodavatelům. 
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AGROLAND, spol. s r.o. tuto podmínku dodržel ve všech obdobích, kromě roku 2012, 

kde ovšem došlo jen k minimálnímu překročení. 

Celkově finanční situace obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o., z hlediska 

ukazatelů aktivity, je vcelku uspokojivá. Jedinou výjimku tvoří aktiva, kde nebylo 

dosaženo optimálních hodnot. Ale jak již bylo řečeno, v tomto odvětví je to spíše 

charakteristické a oproti konkurenci bylo dosaženo ještě vcelku příznivých hodnot. 

4.2.5 Ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu 

Ukazatele kapitálového trhu vycházejí z údajů z účetnictví a z údajů na kapitálovém 

trhu. Jelikož obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. nemá právní formu akciové 

společnosti s akciemi, které jsou volně obchodovatelné na kapitálových trzích, nelze 

tyto ukazatele vypočítat (Dluhošová, 2010). 

4.3 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace obchodní korporace, 

Nejčastěji se k výpočtu používají čisté pohotové prostředky, což je rozdíl mezi 

pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Nejčastěji se využívá 

ukazatel čistého pracovního kapitálu, od něhož jsou dále odvozeny další ukazatele 

likvidity. Pro finanční analýzu, z hlediska rozdílových ukazatelů, obchodní korporace 

byly využity ukazatele a jejich vzorce z kapitoly 2.9, konkrétně: čistý pracovní kapitál 

(2.44), dále pak odvozené ukazatele likvidity: poměrový ukazatel likvidity (2.46), 

ukazatel překapitalizování (2.47) a ukazatel podkapitalizování (2.48). Výsledky 

jednotlivých ukazatelů jsou vyjádřeny v tabulce 4.15 (Dluhošová, 2010). 

 

Tab. 4.15 Rozdílové ukazatele a odvozené ukazatele likvidity v letech 2010 - 2014 

Položka 
Období 

2010 2011 2012 2013 2014 

Čistý pracovní kapitál 11 669 31 471 39 407 33 073 42 931 

Ukazatel překapitalizování 0,93 1,04 0,85 1,15 1,56 

Ukazatel podkapitalizování 1,02 1,32 1,03 1,2 1,58 

Poměrový ukazatel likvidity 29,07% 58,17% 71,68% 60,32% 62,75% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 – 2014 

 

Čistý pracovní kapitál reprezentuje tu část oběžného majetku, která je finančně 

krytá z dlouhodobých zdrojů. V tabulce 4.14 lze vidět, že hodnota ČPK má rostoucí 

trend a veškeré hodnoty jsou kladné. To, že se hodnoty ČPK zvyšují, znamená, že se 

zlepšuje schopnost obchodní korporace hradit své finanční závazky. Při porovnání 
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s konkurenční korporací lze vidět, že AGROLAND, spol. s r.o. dosahuje přibližně 

stejných výsledků. Pro lepší orientaci je porovnání zpracováno v grafu 4.13. 

  

Graf 4.13 Porovnání ČPK s konkurencí v letech 2010 – 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty obchodní korporace a Justice.cz        

2010 – 2013 

 

Ukazatel překapitalizování jak vlastní kapitál kryje dlouhodobý majetek. Hodnota 

ukazatele by měla být mezi 0,7 - 1. Z výsledků je patrné, že AGROLAND, spol. s r.o. 

byl v některých letech mírně překapitalizován.  

Ukazatel podkapitalizování vyjadřuje míru finanční samostatnosti. Hodnota 

ukazatele nesmí klesnout pod 1, jelikož by mohl být ohrožen vývoj podniku, ale ne 

vyšší jako 1,2, jelikož bude korporace překapitalizovaná. Výsledky jen potvrzují, 

překapitalizování majetku, zejména v posledních dvou letech. 

Celkové hodnocení ukazatele ČPK a jeho odvozených vzorců je uspokojivé. ČPK 

vychází v kladných hodnotách s rostoucím trendem. Další dva ukazatele označili 

analyzovanou obchodní korporaci jako překapitalizovanou. AGROLAND, spol. s r.o. 

kryje z vlastního kapitálu i část oběžného majetku. Ovšem je potřebné si uvědomit, že 

překapitalizace je mnohem méně nebezpečná jak podkapitalizování. Překapitalizování 

je jen potvrzení již dříve zjištěného fakta, že AGROLAND, spol. s r.o. nedostatečně 

využívá cizích zdrojů. 
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4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Souhrnné ukazatele se zaměřují na analýzu finanční situace obchodní korporace 

pomocí jednoho modelu. Souhrnné modely jsou využívaný zejména z důvodu toho, 

aby předešly rozporuplným závěrům. Spolu s tím však souvisí i snížená vypovídací 

schopnost, jelikož jsou modely značně zjednodušené. Rozlišují se bankrotní a bonitní 

modely a pyramidové soustavy ukazatelů. 

4.4.1 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 

Princip modelu spočívá v rozkladu ukazatele ROE na dílčí části a tím zjistit 

vzájemné vazby a vztahy. Rozklad byl proveden na základě vzorce (2.49), uvedeného 

v kapitole 2.10.1. Jednotlivé části a výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.16.   

 

Tab. 4.16 Jednotlivé položky ukazatele ROE v letech 2010 - 2014 

Položka 
Období 

2010 2011 2012 2013 2014 

Daňové břemeno 78,29% 80,01% 81,41% 81,18% 80,85% 

Rentabilita aktiv 10,38% 19,45% 9,62% 14,42% 22,73% 

Zisková marže 0,1 0,18 0,11 0,14 0,19 

Obrat aktiv 1,03 1,06 0,86 1,03 1,21 

Složená finanční páka 1,76 1,8 1,81 1,45 1,62 

Úrokové břemeno 0,84 0,93 0,87 0,9 0,97 

Finanční páka 2,09 1,94 2,07 1,61 1,36 

ROE 14,32% 28,01% 14,14% 16,99% 24,18% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 – 2014 

 

Pro názornější ukázku, jak jednotlivé komponenty přispěly k celkové změně 

hodnoty ROE, je vybrána meziroční změna ROE o 41,17 % mezi lety 2013 a 2014. 

V tabulce 4.17 lze vidět, že ukazatel ROE se meziročně (2013/2014) vzrost z 16,99 % 

na 24,18 %. Diference neboli celková změna, činí 7,19 procentní bodů a relativní 

vyjádření změny je o 42,32 % (index 142,32 %). Nejvíce se na změně ukazatele ROE 

podílela rentabilita aktiv, a to 9,27 procentními body, posléze daňové břemeno                 

-0,08 procentními body a složená finanční páka -2 procentními body. I přes pokles 

daňového břemena a složené finanční páky způsobila rentabilita aktiv výrazný vzrůst 

ROE. 

Dále pak lze sledovat i to, jak zisková marže a obrat aktiv ovlivnily růst ROA a jak 

úrokové břemeno a finanční páka ovlivnily hodnotu finanční páky. Rentabilitu aktiv 

nejvíce ovlivnila zisková marže, a to 5,49 procentními body a obrat aktiv 

2,82 procentními body. Pokles složené finanční páky zapříčinila finanční páka -23,29 
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procentními body, úrokové břemeno eliminovala již tak velký pokles o 9,71 procentních 

bodů. 

 

Tab. 4.17 Logaritmický rozklad ROE v letech 2013 - 2014 

Položka 
Období 

Diference Index 
Podíl na 
změně 

ukazatele 

Hodnota 
podílu 2013 2014 

Daňové břemeno 81,18% 80,85% -0,33% 99,59% ROE -0,08% 

Rentabilita aktiv 14,42% 22,73% 8,31% 157,60% ROE 9,27% 

Zisková marže 0,14 0,19 0,05 135,05% ROA 5,49% 

Obrat aktiv 1,03 1,21 0,17 116,7% ROA 2,82% 

Složená finanční páka 1,45 1,32 -0,14 90,64% ROE -2% 

Úrokové břemeno 0,9 0,97 0,07 107,27% SFP 9,71% 

Finanční páka 1,61 1,36 -0,25 84,50% SFP -23,29% 

ROE 16,99% 24,18% 7,19% 142,32%   

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 – 2014 

 

4.4.2 Bonitní modely 

Bonitní modely využívají teoretické poznatky, které jsou doplněné o empirické 

znalosti finančních analytiků, a odpovídají na otázku, zda je obchodní korporace 

zdravá. Pro analyzování finanční situace je v této práci aplikován Kralickův rychlý test 

a Index bonity (Holečková, 2008). 

 

Kralickův rychlý test (Quick test)  

Skládá se ze čtyř ukazatelů, pomoci níž se hodnotí finanční situace obchodní 

korporace. Mezi ukazatele patří kvóta vlastního kapitálu, doba splácení dluhu z CF, 

rentabilita tržeb měřená cash flow a rentabilita aktiv. Posléze se k výsledkům 

jednotlivých ukazatelů přiřazují body, dle tabulky 2.4 z kapitoly 2.10.2, a výsledná 

hodnota je aritmetickým průměrem získaných bodů. Hodnoty jednotlivých ukazatelů 

a jim přiřazené body jsou v tabulce 4.18. 

 

Tab. 4.18 Kralickův test – hodnoty a hodnocení za období 2010 – 2014  

 
Výsledné hodnoty Přiřazené body 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Kvóta VK 48% 51% 48% 62% 73% 4 4 4 4 4 

DS dluhu z CF 2,58 1,9 2,9 2,34 0,98 4 4 4 4 4 

CF v tržbách 19% 23% 20% 16% 22% 4 4 4 4 4 

ROA 10% 19% 10% 14% 23% 2 4 2 3 4 

Průměr      3,5 4 3,5 3,75 4 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 – 2014 
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Ve všech analyzovaných letech dosáhla obchodní korporace minimálně 3 bodů, což 

značí bonitní korporaci s velmi dobrou finanční situací.  

Index bonity  

Výpočet indexu bonity je dle vzorce (2.50). Ve vzorci je několik ukazatelů (v tabulce 

značeno x1 – x6) a každému z nich je přiřazená jiná váha. Čím vyšší je výsledek 

ukazatele, tím lepší je finanční situace obchodní korporace. Výsledné hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 4.19 (Sedláček, 2011). 

 

Tab. 4.19 Index bonity za období 2010 – 2014 

Položka 
Období 

2010 2011 2012 2013 2014 

X1 0,35 0,51 0,34 0,55 1,03 

X2 1,94 2,11 2,03 2,65 3,79 

X3 0,07 0,14 0,07 0,11 0,18 

X4 0,06 0,14 0,08 0,1 0,15 

X5 0,15 0,13 0,14 0,12 0,1 

X6 1,07 1,07 0,87 1,03 1,21 

Výsledek 1,83 3,2 1,88 2,74 4,5 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 – 2014 

 

Obchodní korporace vykazuje ve všech letech dobrou finanční situaci. V roce 2011 

a 2014 se dostala do kategorie extrémně dobrá. 

 

4.4.3 Bankrotní modely 

Bankrotní modely nesledují zdraví obchodní korporace, nýbrž zda v dohledné době 

zbankrotuje a tím umožnit varování před případným úpadkem. Pro analyzování 

finanční situace je v této práci aplikováno Altmanovo Z-score a Taflerův bankrotní 

model (Holečková, 2008). 

 

Altmanovo Z-score 

Pro výpočet Z-score byla využit vzorec uvedený v kapitole 2.10.2 (2.51). Altmanovo 

Z-score nebo tzv. rovnice důvěryhodnosti, hodnotí finanční situaci na základě 5 

poměrových ukazatelů. Výsledné skóre vyšší než 2,9 předpovídá dobrou finanční 

situaci, výsledek v rozmezí 1,2 až 2,9 představuje „šedou zónu“ a hodnoty nižší než 

1,2 poukazují na velké ohrožení pro obchodní korporace s vážnými finančními 

problémy. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.20 (Blaha, Jindřichovská, 2006). 
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Tab. 4.20 Altmanovo Z-score za období 2010 – 2014  

Položka 
Období 

2010 2011 2012 2013 2014 

X1 0,13 0,29 0,3 0,27 0,33 

X2 0,45 0,49 0,46 0,59 0,71 

X3 0,1 0,19 0,1 0,14 0,23 

X4 0,93 1,09 0,98 1,64 2,78 

X5 1,03 1,06 0,86 1,03 1,21 

Výsledek 2,22 2,74 2,18 2,87 3,92 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 – 2014  
 

Z tabulky 4.20 je patrné, že v téměř celém sledovaném období obchodní korporace 

patřila do tzv. šedé zóny, kdy nelze činit závěry o zkoumané korporaci. Pouze 

v posledním zkoumaném období se hodnota indexu přehoupla přes 2,9 a dosahovala 

tedy uspokojivých výsledků. Jestliže korporace patří do šedé zóny, je vhodné se 

soustředit na celkový vývoj ukazatele. AGROLAND, spol. s r.o. má pozitivní vývoj 

v čase, což je pozitivní signál. Při bližším zkoumání hodnot z šedé zóny lze pozorovat, 

že ukazatele v roce 2011 a 2013 téměř dosahovaly kýžených 2,9. 

  

Taflerův bankrotní model  

Opět posuzuje finanční situaci korporace dle různých ukazatelů, tentokrát čtyř, a to 

dle vzorce z kapitoly 2.10.2 (2.52). Obchodní korporace s výslednou hodnotou 

ukazatele větší než 0,3 mají nízkou pravděpodobnost bankrotu, s hodnotou ukazatele 

do 0,2 lze s vysokou pravděpodobností očekávat bankrot. Výsledné hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 4.20 (Sedláček, 2011). 

 
Tab. 4.21 Taflerův bankrotní model za období 2010 – 2014  

Položka 
Období 

2010 2011 2012 2013 2014 

R1 0,27 0,87 0,7 0,72 1,13 

R2 0,88 1,05 0,86 1,21 1,98 

R3 0,32 0,21 0,12 0,18 0,19 

R4 1,03 1,06 0,86 1,03 1,21 

Výsledek 0,48 0,8 0,64 0,74 1,08 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy a výkazu zisku a ztráty 2010 – 2014  
 

Dle dosažených hodnot lze konstatovat, že ve sledovaném období nehrozil bankrot 

a zároveň je obchodní korporace bonitní. 
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4.5 Shrnutí fin. analýzy obchodní korporace AGROLAND, spol. 

s r.o. 

Horizontální analýza upozornila na kolísavou tendenci celkových aktiv. V průběhu 

sledovaného období většinou rostla, výjimkou byl rok 2013. Tento pokles byl 

zapříčiněn zúčtováním odpisů v roce 2012 pořízeného stroje. Celkově se za sledované 

období aktiva obchodní korporace zvýšila o 44 %. Dlouhodobá aktiva se měnila hlavně 

z důvodu již výše zmíněných odpisů a dlouhodobého finančního majetku. Ten se 

výrazně změnil mezi roky 2011 a 2012, kdy byl přijat dlouhodobý úvěr od odběratele, 

který byl následně poskytnut dceřiné společnosti LATMUS s.r.o. Vývoj oběžného 

majetku byl nejvíce ovlivněn změnami krátkodobého finančního majetku, konkrétně 

kolísáním zůstatku na bankovním účtu. 

Jelikož je samozřejmě v této obchodní korporaci dodržena základní bilanční 

rovnice, vývoj pasiv se vyvíjel stejně kolísavě jako aktiva. Největší výkyvy způsobily 

změny položky výsledek hospodaření běžného období, dlouhodobých závazků 

a krátkodobých závazků. Vývoj vlastního kapitálu byl nejvíce ovlivněn již zmíněným 

výsledkem hospodaření běžného období. Vlastní kapitál obchodní korporace také 

obsahuje 2 položky, které se za analyzované období nezměnily, a to základní kapitál 

a fondy ze zisku. Cizí zdroje se měnily průměrně o 20 %, což zapříčinily zejména 

změny dlouhodobých a krátkodobých závazků a bankovních úvěrů. Prudký pokles 

položky bankovních úvěrů a vysoký nárůst krátkodobých závazků, byl způsoben 

změnou zařazení většiny bankovních úvěrů, které se od roku 2013 klasifikovali jako 

úvěry, poskytované leasingovými společnostmi. Důvodem tohoto kroku bylo zjištění 

auditorů, že tyto půjčky nejsou od přímé bankovní instituce a všechny jsou splatné do 

jednoho roku. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty odhalila, že obchodní korporace 

v sledovaném období vždy dosáhla zisku, ovšem celkově výsledek hospodaření spíše 

kolísal. Celkově se výsledek hospodaření za sledované období (2010 – 2014) zvýšil 

o 241 %. Nejvyšší výnosovou položkou byly výkony, konkrétně tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb, naopak nejvyšší položkou nákladů byla výkonová 

spotřeba, konkrétně služby. Obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. 

nevykazovala v žádném roce sledovaného období mimořádný výsledek hospodaření. 

Finanční výsledek hospodaření většinou dosahoval ztráty z důvodu existence 

nákladových úroků. 
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Z vertikální analýzy aktiv vyšlo najevo, že nejvyšší podíl na celkových aktivech má 

dlouhodobý hmotný majetek, konkrétně movité věci nejčastěji zemědělské stroje. Podíl 

dlouhodobých a oběžných aktiv na celkových aktivech byl ve sledovaném období vždy 

zhruba okolo 50 %. Na oběžných aktivech měl nejvyšší podíl krátkodobý finanční 

majetek, konkrétně penězi na bankovních účtech. 

Vertikální analýza pasiv upozorňuje na velký podíl vlastního kapitálu na celkových 

pasivech, což se posléze projevilo i v některých finančních ukazatelích. Největší 

položkou celkových pasiv i vlastního kapitálu byla položka výsledek hospodaření 

minulých let, u cizího majetku dosahují nejvyššího podílu krát. a dlouhodobé závazky. 

Z vertikální analýzy výnosů lze pozorovat, že největší podíl na celkových výnosech 

mají tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Vertikální analýza nákladů poukázala 

na nejvyšší podíl vzhledem k nákladům u služeb. Vysokého procenta dosahuje také 

položka spotřeba materiálu a energie. 

Jako další v pořadí byla provedena finanční analýza za pomocí poměrových 

ukazatelů. Byly vybrány ukazatele finanční stability a zadluženosti, ukazatele 

rentability, ukazatele likvidity a ukazatele aktivity. Dle ukazatelů finanční stability 

a zadluženosti analyzovaná korporace má velmi dobrou finanční situaci. Většina 

vypočtených ukazatelů dosáhla teoreticky stanovených optimálních hodnot. Ukazatel, 

který se nepohybuje v optimu, je ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, a to jen 

v roce 2013 a 2014. Důvodem podprůměrných výsledků je to, že obchodní korporace 

více využívá vlastních zdrojů jako cizích zdrojů. Dalším ukazatelem mírně mimo 

optimum byla finanční páka, která se v průběhu sledovaného období snižovala, což 

značí snižování zadluženosti v korporaci. Bylo také provedeno srovnání s konkurenční 

obchodní korporací, a to konkrétně u ukazatelů finanční páky, podíl vlastního kapitálu 

na aktivech, celkového zadlužení a úrokového krytí. Obchodní korporace AGROLAND, 

spol. s r.o. dosahuje podobných výsledků jako konkurence u ukazatele finanční páky 

(průměrně 1.8) a u celkového zadlužení (průměrně 43 %). Podíl vlastního kapitálu na 

aktivech je nižší než u konkurenční korporace a úrokové krytí je v porovnání 

s konkurencí na mnohem lepší úrovni. 

Vývoj ukazatelů rentability je hodně podobný vývoji zisku, růst zisku následovaly 

i ukazatele rentability, při poklesu zisku ukazatelé taktéž klesaly. Hodnoty ukazatelů 

ROA, ROE a ROCE dosahují ve všech obdobích doporučených hodnot. Taktéž je 

splněna podmínka, že hodnota ROE je ve všech obdobích vyšší, než hodnota ROA. 

Ukazatel ROS dosahuje poměrně nízkých hodnot, důvodem je nižší zisková přirážka. 
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Zvýšení ziskové přirážky, by však nemuselo znamenat napravení problému, jelikož se 

zvýšením ziskové přirážky souvisí i zvýšení cen, což by mohlo znamenat snížení 

poptávky po produktech obchodní korporace. 

Všechny tři ukazatele likvidity mají vysoké výsledky. Vysoká hodnota likvidity je 

dobré znamení pro možné budoucí věřitele. S vysokou likviditou však souvisí problém 

velké držby peněžních prostředků, které by mohly přinášet výnos, umístěním do jiné 

výnosnější formy aktiv. 

Obrátka celkových aktiv vycházela pod doporučenými hodnotami, což značí vysoký 

stav majetku. Ovšem při srovnání s konkurenční korporací lze vidět, že hodnota 

obrátky také vychází podobně a pro zemědělství jsou tedy nižší hodnoty obrátky aktiv 

typické. To stejné platí pro dobu obratu aktiv, kdy opět AGROLAND, spol. s r.o. 

dosahuje vyšších než doporučených hodnot, ale zase nižších výsledků než 

konkurence. Doba obratu zásob se pohybuje okolo 46 dní a meziročně se snižuje, což 

je uspokojivé. Doba obratu pohledávek, byla až na jedno období nižší než doba obratu 

závazků. 

Jelikož AGROLAND, spol. s r.o. není akciovou společností, není možné vypočítat 

ukazatele s využitím údajů z kapitálového trhu. 

K finanční analýze pomocí rozdílových ukazatelů se používá zejména analýza 

čistého pracovního kapitálu. Hodnota čistého pracovního kapitálu je kladná 

s rostoucím trendem. To jen potvrzuje fakt, že společnost nemá problém hradit své 

finanční závazky. Při konkurenčním srovnání bylo dosaženo opět velmi podobných 

výsledků. 

Z pyramidového rozkladu ukazatele ROE vyšlo najevo, že ve vybraném období 

2013 – 2014, nejvíce ovlivnila hodnotu ROE rentabilita aktiv, a to o 9,27 procentním 

bodů.  

Z bonitních modelů byl vybrán Kralickův rychlý test a Index bonity. Kralickův rychlý 

test potvrdil, že AGROLAND, spol. s r.o. měl ve sledovaném období velmi dobrou 

finanční situaci. Index bonity také potvrdil dobrou finanční situaci a rok 2011 označil 

dokonce jako extrémně dobrý rok, z hlediska finanční situace. 

Z bankrotních modelů bylo vybráno Altmanovou Z-score a Taflerův model. Dle 

Altmanova Z-score patřila obchodní korporace v období 2010 – 2012 do šedé zóny, 

což znamená, že nelze činit závěry o zkoumané korporaci. Ovšem kladný vývoj 

hodnoty ukazatele je pozitivní známkou. Obchodní korporaci, ve sledovaném období, 

dle Taflerova modelu nehrozil bankrot a byla bonitní. 



89 
 

5. Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na provedení finanční analýzy obchodní korporace 

AGROLAND, spol. s r.o. Cílem diplomové práce byla podrobná charakteristika finanční 

a ekonomické analýzy, zahrnující základní informace o finanční a ekonomické analýze, 

o předmětu analyzování, o zdrojích dat pro finanční analýzu, přes uživatele, základní 

metody a souhrnné indexy používané k finanční analýze. V praktické části je cílem 

vytvořit finanční a ekonomickou analýzu obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o., 

pomocí ukazatelů a indexů popsaných v teoretické části diplomové práce, a dále 

zhodnotit finanční situaci dané obchodní korporace, případně navrhnout opatření ke 

zlepšení finanční situace. Prakticky jsou zde aplikovány finanční ukazatele, přičemž 

výsledné hodnoty daných ukazatelů posuzují finanční zdraví obchodní korporace.  

Finanční analýza byla provedena na základě dat z účetních výkazů, a to v období 

od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2015 (2010 – 2014). Finanční analýza byla provedena na bázi 

teoretického základu v druhé kapitole této práce, konkrétně na základě ukazatelů 

finanční analýzy a elementárních metodách. Pro účely diplomové práce byla vybrána 

horizontální a vertikální analýza rozvahových ukazatelů a ukazatelů zisku a ztráty, 

analýza pomocí poměrových ukazatelů, konkrétně ukazatelé finanční stability 

a zadluženosti, ukazatele rentability, aktivity a likvidity a analýza pomocí rozdílových 

ukazatelů, konkrétně analýza čistého pracovního kapitálu. Pro souhrnné hodnocení 

finanční situace byly využity bankrotní a bonitní model a pyramidový rozklad ROE. 

Dle ukazatelů finanční stability a zadluženosti má AGROLAND, spol. s r.o. velmi 

dobrou finanční situaci. Jediným problém v této oblasti je větší využívání vlastních 

zdrojů než cizího kapitálu, z čehož plyne neefektivnost ve formě využívání dražšího 

vlastního kapitálu, než levnějších cizích zdrojů. Bylo také provedeno srovnání 

s konkurenční obchodní korporací, a to konkrétně u ukazatele finanční páky, podílu 

vlastního kapitálu na aktivech, celkového zadlužení a úrokového krytí. Obchodní 

korporace AGROLAND, spol. s r.o. dosahuje podobných výsledků jako konkurence 

u ukazatele finanční páky a u celkového zadlužení. Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

je nižší než u konkurenční korporace a úrokové krytí je v porovnání s konkurencí na 

mnohem lepší úrovni. 

Vývoj ukazatelů rentability je hodně podobný vývoji zisku, růst zisku následovaly 

i ukazatele rentability, při poklesu zisku ukazatelé taktéž klesaly. Ukazatel ROS 

dosahuje poměrně nízkých hodnot, důvodem je nižší zisková přirážka. Zvýšení ziskové 
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přirážky, by však nemuselo znamenat napravení problému, jelikož se zvýšením 

ziskové přirážky souvisí i zvýšení cen, což by mohlo znamenat snížení poptávky po 

produktech obchodní korporace. 

AGROLAND, spol. s r.o. má vysoké hodnoty likvidity, což by mohlo být dobré 

získávání nových finančních prostředků. S vysokou likviditou však souvisí problém 

velké držby peněžních prostředků, které by mohly přinášet výnos, umístěním do jiné 

výnosnější formy aktiv. 

Ukazatelé aktivity prozradili nižší hodnoty obrátky celkových aktiv, což značí vysoký 

stav majetku. Ovšem při srovnání s konkurenční korporací bylo zjištěno, že hodnota 

obrátky také vychází podobně a pro zemědělství jsou tedy nižší hodnoty obrátky aktiv 

typické.  

Na základě bonitních modelů byla obchodní korporace klasifikována jako bonitní. 

Z hlediska bankrotních modelů nehrozil obchodní korporaci ve sledovaném období 

bankrot, a tedy potvrdily bonitu korporace. 

Finanční analýza obchodní korporace AGROLAND, spol. s r.o. dopadla velmi 

dobře. Analyzovaná korporace ve většině provedených rozborů dosáhla výborných 

výsledků. V globálním hledisku se dá říci, že pokud jeden ukazatel poukázal na nějaký 

nedostatek, další ukazatel to jen potvrdil.  

Hlavním doporučením plynoucím z finanční analýzy je odčerpání volných finančních 

prostředků a jejich investice do výhodnějších forem aktiv. Dalším doporučením je snížit 

podíl vlastního kapitálu a snažit se více využívat cizích zdrojů. Bohužel ani finanční 

analýza nedokáže zcela odpovědět na otázku, zda obchodní korporace bude schopná 

dále provozovat svou činnost. Největší existenční hrozba se týká zrušení kvót pro 

pěstování cukrové řepy. Zrušení kvót může zapříčinit drastické snížení výkupních cen 

cukrové řepy a už vůbec není jisté, co se stane s trhem. Dalším velkým otazníkem je 

získávání dotací, které se má od roku 2020 vztahovat jen na živočišnou výrobu a na 

víceleté plodiny. 

S výsledky finanční a ekonomické analýzy byla obchodní korporace 

AGROLAND, spol. s r.o. seznámena a zaručeně přispěje k lepšímu vývoji a lepší 

finanční situaci do budoucna. 
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Seznam zkratek 

a.s.   akciová společnost 

běž.  běžného 

BO   běžné období 

CF   Cash flow 

CZ   Cizí zdroje 

CZK  česká koruna 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČR   Česká republika 

daň.  daňových 

DFM  dlouhodobý finanční majetek 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

dl.    dlouhodobý 

DM   dlouhodobý majetek 

DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

DO   doba obratu  

dr.   doktor 

DS   doba splácení 

EAR  Earnings at risk (nerozdělený zisk) 

EAT  Earnings after taxes (zisk po zdanění) 

EBIT  Earnings before interest and taxes (zisk před zdaněním a úroky) 

EBITDA  Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 

   Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace 

EBT  Earnings before taxes (zisk před zdaněním) 

eko.  ekonomická   

EPS  Earnings per share (výnos na akcii) 

EU   Evropská Unie 

EVA  Economic value added (ekonomická přidaná hodnota) 

fin.   finanční 

ha   hektar   

Ing.   inženýr 

JZD  jednotné zemědělské družstvo 

Kč   korun českých 
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kg   kilogram 

kr.   krátkodobý  

ks   kus 

nákl.  nákladových 

OA   oběžná aktiva 

obd.  období 

obch.  obchodní 

obr.   obrázek 

ost.   ostatní 

prof.  profesor  

prov.  provozní 

rez.   rezervní 

ROA  Return on assets (rentabilita aktiv) 

ROCE  Return on capital employes (rentabilita vlastního kapitálu)  

ROE  Return on Equity (rentabilita vlastního kapitálu) 

ROS  Return on sales (rentabilita tržeb) 

SFP  složená finanční páka  

sl.   služeb 

spol. s r.o.  společnost s ručením omezeným 

spol.  společnost 

T   tržby 

t   tuna 

tab.   tabulka    

tis.   tisíce 

ÚJ    účetní jednotka 

ÚO   účetní období 

USD  americký dolar 

VH   výsledek hospodaření 

VK   Vlastní kapitál 

vl.    vlastní 

VZZ  výkaz zisku a ztráty 

WACC  Weighted average cost of capital (průměrné náklady kapitálu) 

zam.  zaměstnanecký 

ZC   zůstatková cena 
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