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1. Úvod 

Tématem této bakalářské práce je hodnocení finančního zdraví zvolené obchodní 

společnosti. 

Jejím cílem je zpracovat finanční analýzu podniku Dalz agro-trading, s.r.o., její 

zhodnocení a navržení opatření pro zlepšení jeho fungování. Tato společnost byla zvolena, 

protože autorka měla přístup k informacím o chodu podniku a veřejně dostupným účetním 

výkazům za požadovaný časový úsek. V práci jsou podrobně rozebrány výsledky společnosti 

za období let 2014, 2015, 2016, 2017 a náhled do roku 2018, poněvadž k datu vypracování této 

práce ještě nebyly ještě dostupné auditované výsledky hospodaření společnosti. 

Po úvodu, který slouží k uvedení tématu bakalářské práce a vymezení jejího cíle, je dané 

téma následně teoreticky charakterizováno. Jsou zde uvedeny definice finanční analýzy, její 

cíle, uživatelé, historie a zdroje. Následně jsou detailně popsány metody finanční analýzy, které 

jsou využity v praktické části této práce. Konkrétně se jedná o ukazatele absolutní, poměrové, 

bonitní a bankrotní modely.  

Druhá kapitola je věnována základní charakteristice vybraného podniku, kterým je 

obchodní firma Dalz agro-trading, s. r. o. Dále jsou uvedeny základní údaje o společnosti, 

historie podniku a organizační struktura.  

  Následuje praktická část práce, která obsahuje výpočty a prezentaci jednotlivých 

výsledků finanční analýzy daného podniku. Vyhodnoceny jsou ty finanční ukazatele, které byly 

popsány a vysvětleny v teoretické části této práce. Dále jsou uvedeny doporučení a návrhy, 

navazující na jednotlivé prozkoumané jevy z aplikační části a je tedy celkově zhodnoceno 

finanční zdraví společnosti, což je zároveň cílem této práce. 

V závěru a zároveň poslední kapitole této práce je finální shrnutí finanční situace 

společnosti a shrnutí celé práce jako celku. 
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2. Teoretická východiska analýzy finančního zdraví 

Finanční zdraví podniku zkoumané finanční analýzou patří k nedílné části řízení 

společnosti jako celku. Slouží jako zpětná vazba veškerých finančních aktivit, poukáže, zda 

byly splněny cíle, které si podnik nastavil či ne. Finanční analýza je často charakterizována 

nejen jako nástroj pro zhodnocení finančního zdraví podniku ale i jako nástroj, který z běžně 

dostupných informací umožní získat další informaci, která není běžně dostupná (Kalouda 

2017).  

Za zdravý podnik je společnost považována tehdy, jestliže je finančně stabilní, je 

schopná hradit své závazky, není omezována ve svém rozhodování jinými subjekty a je schopna 

tím pádem zajistit svoji další existenci a zhodnocování vložených prostředků (Kubíčková, 

Jindřichovská 2015). 

2. 1. Historie finanční analýzy  

Lze říci, že finanční analýza vznikla velmi krátkou dobu po vzniku peněz, protože bylo 

velmi potřebné uvažovat, jak a co nejvhodněji s penězi hospodařit. Moderní pojetí finanční 

analýzy vzniklo nejpravděpodobněji v USA. Jednalo se ale na počátku jen o teorie, nikoli  

o praktické využití analýzy. To, že rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou velmi kvalitním zdrojem 

informací pro zpracování analýzy se ukázalo až postupem času. Na jejich základě totiž bylo 

možné odstranit související podniková rizika. Analýza finančních ukazatelů totiž přinášela 

velmi důležité informace pro celou řadu finálních uživatelů. Zpočátku management podniku 

chtěl zjistit, zda je podnik schopen přežít. Během dalších let se požadavky uživatelů analýzy 

značně zvýšily. Požadavky rostly hlavně díky vývoji výpočetní techniky, protože se vyvinuly 

další postupy a metody, jak získat detailnější výsledky o hospodaření společnosti. Ovšem  

v dnešní době je finanční analýza poměrně obvyklým a důležitým způsobem detailního 

hodnocení finančního zdraví podniku. 

2. 2. Uživatelé finanční analýzy 

Předmětem zájmu mnoha subjektů (jak už externích, tak i interních) jsou informace  

o finanční situaci podniku. Tyto informace jsou důležité nejen pro podnikové manažery, ale  

i banky, akcionáře, či jiné věřitele, kteří se společností přijdou do styku. (Synek, Kislingerová, 

2015) 
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2. 2. 1. Interní uživatelé 

Výsledky finanční analýzy využívají převážně manažeři pro operativní i strategické 

řízení společnosti. Tyto informace slouží jako zpětná vazba pro dané procesy i pro budoucí 

rozhodování při volbě vhodného financování majetkové struktury podniku či získávání 

finančních zdrojů nebo rozdělování disponibilního zisku a podobně. Finanční analýza 

umožňuje manažerům přijmout pro příští období správný podnikatelský záměr díky odhalení 

silných a slabých stránek podnikového hospodaření (Grünwald, Holečková 2007). 

Dalšími interními uživateli jsou zaměstnanci společnosti, kteří využívají výsledky 

analýzy pro posouzení celkové stability nejen společnosti jako celku, ale i svého dosavadního 

zaměstnání. 

2. 2. 2. Externí uživatelé 

Mezi základní externí uživatele finanční analýzy patří především věřitelé a akcionáři  

a vlastníci, kteří do podniku vkládají kapitál.  

Věřitelé, kteří drží úvěrové cenné papíry, využívají výsledky analýzy pro zhodnocení 

schopnosti splácet emitované dluhy i úroky a pro rozhodování o dalších investicích (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015). 

Banky se o výsledky zajímají z důvodu rozhodování o poskytnutí úvěru a stanovení 

podmínek pro jeho poskytnutí, dále posuzování, zda podnik bude schopen úvěr splácet a pro 

měření rizika s úvěrem spojeného (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

Dodavatelé (obchodní věřitelé) zkoumají výsledky, aby zhodnotili, zda podnik bude 

schopen hradit své závazky vzhledem ke krátkodobé prosperitě podniku.  

U dlouhodobých dodavatelů se jejich zájem soustřeďuje na dlouhodobou stabilitu, zajištění 

trvalých obchodních kontaktů a odbytu (Grünwald, Holečková, 2007). 

Odběratelé (zákazníci) se zaměřují především na udržení dlouhodobého obchodního 

vztahu a aby v případě finančních problémů nebo bankrotu dodavatele neměli potíže s vlastním 

udržením výroby (Grünwald, Holečková, 2007). 

Mezi další skupiny uživatelů patří například konkurenční podniky, které srovnávají 

jejich dosažené výkony a výsledky, dále státní orgány, jenž prověřují daňové povinnosti  

a statistiky a také veřejnost, která se zajímá o podniky ve svém okolí. 
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2. 3. Zdroje finanční analýzy 

Pro přesné, komplexní a věrohodné vypracování finanční analýzy je potřeba mít 

k dispozici pravdivé informace o společnosti. Jako základní zdroje jsou považovány účetní 

výkazy daného podniku, mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow a příloha 

v účetní závěrce. 

 

2. 3. 1. Rozvaha 

Rozvaha, někdy také nazývána jako bilance, je základní stavový výkaz, který poskytuje 

přehled o finanční situaci podniku. Obsahuje údaje nejen o stavu a struktuře majetku (aktiva), 

ale také závazků (pasiva) společnosti k určitému datu. Nejčastěji je však rozvaha sestavována 

ke konci daného účetního období, tj. ke konci kalendářního, případně hospodářského roku, 

pokud však nedošlo v průběhu roku k výjimečným situacím jako je rozštěpení, fúze, prodej a 

jiné události, ke kterým by společnost měla povinnost sestavit mimořádnou účetní závěrku.  

Rozvaha je založena na bilančním principu, tzn., že součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. 

V rámci finanční analýzy lze zkoumat jednotlivé složky majetku a zdroje financování a sledovat 

jejich vývoj v čase (Hakalová, 2010). 

 

2. 3. 1. 1. Aktiva 

Majetkové složení podniku představují aktiva. Položky jsou v rozvaze členěny  

a uspořádány sestupně podle doby využitelnosti a vázanosti v podnikovém cyklu. Aktiva se dělí 

na stálá, kam patří dlouhodobý majetek, a na oběžná, kam se zpravidla zařazují pohledávky, 

zásoby a další. Dále jsou v aktivech zahrnuty další dvě položky, časové rozlišení a pohledávky 

za upsaný kapitál. Základní struktura aktiv je uvedena níže. 
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AKTIVA 

AKTIVA CELKEM 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 

Stálá aktiva 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Oběžná aktiva 

Zásoby 

Pohledávky 

Krátkodobý finanční majetek   

Peněžní prostředky 

Časové rozlišení 

Tabulka č. 1 – struktura aktiv rozvahy, zdroj: vlastní zpracování. 

2. 3. 1. 2. Pasiva 

Pasiva představují zdroje, ze kterých jsou aktiva v podniku financována a jsou v rozvaze 

členěna na základě závazkového charakteru na vlastní a cizí. Kromě tohoto členění je možné 

pasiva rozlišovat také dle jejich původu na zdroje interní a externí, či při respektování časového 

hlediska rozdělit pasiva na krátkodobá a dlouhodobá. Ty zdroje, které byly vloženy  

do podnikání vlastníky nebo byly vytvořeny hospodařením podniku jsou považovány za vlastní 

kapitál společnosti. Za cizí kapitál jsou považovány zdroje, které byly podniku vypůjčeny  

od jiných právnických či fyzických osob na předem určitou dobu. Základní struktura pasiv  

je uvedena v tabulce níže. 

 
Tabulka č. 2 – struktura pasiv rozvahy, zdroj: vlastní zpracování. 
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2. 3. 2. Výkaz zisku a ztráty 

Smyslem výkazu zisku a ztráty je především informovat o výsledku hospodaření za dané 

období. Jsou v něm zachyceny vztahy mezi výnosy, kterých podnik dosáhl a náklady 

souvisejícími s jejich vytvořením. Výnosy představují hodnotu peněz, které podnik nabyl  

ze své činnosti a náklady jsou naopak hodnotou peněz, které podnik použil na spotřebu vstupů  

v daném období. Slouží tedy jako důležitý podklad pro hodnocení ziskovosti. Vzhledem 

k rozdělení výkazu na tři části podle oblasti hospodaření na provozní, finanční a mimořádnou 

činnost může společnost posoudit, která oblast byla nejvíc zisková. Nejpodstatnější položkou 

je ale výsledek hospodaření z provozní činnosti (která obsahuje výnosy a náklady související 

s chodem společnosti), představuje tedy schopnost firmy vytvořit kladný výsledek hospodaření 

celkově (Růčková, 2015). Náhled struktury VZZ je uveden v tabulce níže.

 

Tabulka č. 3 – struktura výkazu zisku a ztráty, zdroj: vlastní zpracování. 
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2. 3. 3. Výkaz cash flow 

Výkaz peněžních toků neboli Cash flow sleduje zejména příjem (přítok) a výdej (odtok) 

peněžních prostředků a jejich ekvivalentů podniku za dané období. Cílem výkazu je objasnit 

tyto pohyby a prozkoumat faktory, které je způsobily. Pro každou společnost je hlavním cílem 

dosáhnout ziskovosti, velmi často je pro některé ale ještě důležitější ideálně co nejvyšší stav 

peněžních prostředků. Metody sestavení výkazu cash flow jsou přímou metodou, nepřímou 

metodou nebo jejich kombinací. Jeho struktura se dělí do tří základních oblastí, a to z provozní, 

investiční a finanční činnosti (Dluhošová, 2010). Základní struktura výkazu o peněžních tocích 

je uvedena níže v tabulce. 

 

Tabulka č. 4 – struktura výkazu o peněžních tocích, zdroj: vlastní zpracování. 

2. 3. 4. Provázanost jednotlivých výkazů 

Všechny tři výše zmíněné výkazy spolu navzájem souvisejí. Tyto vazby lze zachytit 

v tříbilačním systému, jehož nejdůležitějším prvkem je rozvaha a ty následné bilance se z ní 

odvozují. Jedny z nejdůležitějších vazeb jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Obrázek č. 1 - provázanost mezi účetními výkazy, zdroj: Růčková, 2015. 

 

2. 4. Metody finanční analýzy 

Jelikož je finanční analýza velmi důležitou součástí řízení podniku, slouží tedy jako 

proces sběru, zhodnocení a interpretací finančních údajů v daném období. V dnešní době je 

prováděno nespočet analýz, které jsou závislé na potřebách jejich uživatelů. Hlavním cílem tedy 

je zhodnotit minulou a současnou situaci podniku a odhadnout její další vývoj do budoucna. 

Pro zpracování finanční analýzy se obecně používají dvě skupiny metod, a to buď metody 

elementární, nebo vyšší metody. Hojně využívány ve společnostech jsou využívány metody 

elementární, protože jejich využití není náročné na softwarové vybavení ani hluboké znalosti 

této problematiky. Elementární metody finanční analýzy lze rozčlenit hned do několika skupin. 

Ty pak jako celek znamenají komplexní rozbor hospodaření podniku (Růčková, 2015). 

Vzhledem k jejich četnosti jsou vyobrazeny nejčastější z nich na obrázku níže: 
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Obrázek č.2 – elementární metody finanční analýzy, zdroj: Růčková, 2015. 

 

2. 4. 1. Analýza stavových ukazatelů  

Pokud se hovoří o stavových, absolutních či extenzivních ukazatelích, je zde primárně 

využívána horizontální a vertikální analýza. Cílem této analýzy je rozbor minulé situace 

hospodaření podniku a následné zjištění příčin tohoto vývoje a s tím související budoucí 

vyhlídky společnosti (Grünwald, Holečková, 2007). 

2. 4. 1. 1. Horizontální analýza  

Horizontální analýza (dále také nazývána jako analýza trendů, nebo analýza po řádcích) 

slouží především k analýze vývojových trendů. Jsou zde využívány především data z účetních 

výkazů, tedy rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výročních zpráv. Jsou zde sledovány změny 

absolutních hodnot obvykle s retrospektivou 3–10 let. Pro tuto analýzu je velmi důležité, aby 

byly kvalitně a dostatečně zpracovány časové řady, aby následně nedocházelo k nepřesnostem 

v prezentaci výsledků. Nejčastějším výstupem této analýzy je časový trend daného ukazatele, 

který se obvykle využívá pro stanovení budoucího vývoje. 

 



15 

 

2. 4. 1. 2. Vertikální analýza  

 Vertikální analýza (někdy nazývaná jako analýza komponent, nebo analýza po 

sloupcích) pracuje s vnitřní strukturou vybraných ukazatelů. Jsou zde tedy porovnávány 

jednotlivé položky účetních výkazů k celkové sumě aktiv nebo pasiv. Tato analýza slouží ke 

zjednodušení srovnání výkazů s předchozími obdobími a konkurenčními podniky v daném 

oboru (Růčková, 2015). 

 

2. 4. 2. Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou považovány za základní nástroj finanční analýzy. Jejich 

analýza je označována jako jádro finanční analýzy a její metodiky, a tudíž je se samotnou 

finanční analýzou velmi často ztotožňována (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). Důvodem může 

být zajisté ta skutečnost, že analýza vychází výhradně ze základních údajů standartních účetních 

výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty a popřípadě přehledu o peněžních tocích), což znamená, 

že využívá veřejně dostupné informace. 

Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je označována jako jedna 

z nepoužívanějších metod protože umožňuje získání rychlého přehledu o finanční stabilitě a 

výkonnosti podniku. Výsledky nám poskytují informace, kde případně hledat oblasti a příčiny 

finančních problémů podniku. Díky této analýze nacházíme směr, který vede k hlubší analýze 

podnikových procesů.  

 

2. 4. 2. 1. Ukazatele likvidity  

Růčková (2011) definuje likviditu jako schopnost podniku rychle a bez velké ztráty 

hodnoty přeměnit danou složku na peněžní hotovost.  

Definice všech typů likvidit je v zásadě stejná. Měří se objem toho, co musí podnik platit 

(jmenovatel ukazatele) s tím, čím to může zaplatit (čitatel výrazu).  

Likvidita je velmi podstatná z hlediska posouzení finanční rovnováhy podniku, protože 

jen dostatečně likvidní firma je schopna dostát svým závazkům.  

Nedostatek likvidity znamená, že společnost nedokáže využít její vytvořený zisk, nebo 

není schopna hradit své závazky. Bohužel tato situace může znamenat platební neschopnost 
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podniku a může vést až k jejímu bankrotu. Naopak ale příliš vysoká míra likvidity je také 

nepříznivá například pro vlastníky podniku. Mají totiž vázány finanční prostředky v aktivech 

společnosti, a tudíž nepřispívají k výraznému zhodnocování finančních prostředků. 

Nejideálnější je nalézt tak vyváženou likviditu, která zaručí platební schopnost podniku  

a zároveň dostatečné zhodnocení jeho prostředků.  

 

Do ukazatele okamžité nebo také hotovostní likvidity (často také nazývané likviditou 

1. stupně) vstupují z rozvahy jen ty nejlikvidnější položky. Tento ukazatel je považován za 

nejpřesnější, jelikož hodnotí schopnost uhrazení krátkodobých závazků podniku v daném 

okamžiku.  

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
       (1.1) 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat okolo 0, 2 – 0,5, jde však 

o poměrně nestabilní ukazatel, a proto slouží jen jako doplnění úrovně likvidity podniku.  

 

Dalším ukazatelem likvidity je pohotová likvidita, ta bývá nazývána jako likvidita  

2. stupně. Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku vypořádat se se závazky, aniž by byl 

nucen prodat své zásoby, které jsou považovány za nejméně likvidní zdroj oběžných aktiv, 

avšak je nutné upravit tento ukazatel o nedobytné pohledávky (Vochozka, 2011). 

Obecně u tohoto ukazatele platí, že hodnota čitatele výrazu by měla být v poměru 1:1, 

nebo 1,5:1, tak aby podnik byl schopen hradit své závazky. V případě, že by poměr byl vyšší, 

bude to příznivější pro věřitele, vedení podniku a akcionáře. Velký objem finančních prostředků 

vázaných ve formě pohotových aktiv přináší jen minimální nebo žádný úrok. Nadměrná výše 

oběžných aktiv vede k neproduktivnímu využívání prostředků vložených do podniku, a tak 

negativně ovlivňuje jejich celkovou výnosnost.  

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
       (1.2) 

 

Běžnou likviditou rozumíme likviditu 3. stupně a její pomocí lze zanalyzovat, kolikrát 

je možné pokrýt krátkodobé závazky oběžnými aktivy. Doporučená hodnota ukazatele je 

v rozmezí 1,5 – 2,5. V případě, že by hodnota byla 1, tak by se majetek rovnal krátkodobým 
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závazkům. Při ukazateli menším než 1 by podniková likvidita byla značně riziková, protože by 

obrat krátkodobých závazků byl vyšší než obrat oběžných aktiv. Naopak zase příliš vysoká 

hodnota vypovídá o příliš vysoké hodnotě čistého pracovního kapitálu a drahém financování 

(Knápková, Pavelková, 2010). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
       (1.3) 

 

V souvislosti s analýzou likvidity by neměl být opomenut ukazatel, který čistý pracovní 

kapitál (zkráceně ČPK). Jedná se o rozdílový ukazatel, který vyjadřuje oběžná aktiva, která 

jsou kryta dlouhodobými zdroji, tzv. finanční rezervu v případě nouze. 

 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦   (1.4) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 Č𝑃𝐾 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
        (1.5) 

 

V případě, že je ČPK kladný, podnik je překapitalizován, to znamená, že dlouhodobé zdroje 

jsou vyšší než stálá aktiva a část oběžných aktiv je financována z dlouhodobých zdrojů. 

Naopak, když je ČPK záporný, podnik je podkapitalizován a to charakterizuje, že část stálých 

aktiv je financována z krátkodobých zdrojů. 

 

Existují různé hranice, mezi kterými by se měly jednotlivé stupně likvidity pohybovat. 

Jejich přesné stanovení však záleží na strategii společnosti. Z pohledu věřitele platí, že čím větší 

výsledná hodnota daného ukazatele, tím je větší pravděpodobnost, že společnost bude schopna 

uhradit své závazky. Pro objektivní hodnocení je však ale důležité pracovat s údaji za delší 

časové období a vždy hodnotit všechny ukazatele. Srovnáním ukazatelů likvidity lze zjistit, 

která položka oběžných aktiv nejvíce ovlivňuje likviditu celé společnosti (Špička, 2017). 

2. 4. 2. 2. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, nebo také jinak nazývány ukazatele výnosnosti, návratnosti apod., lze 

charakterizovat jako měřítko schopnosti generovat zisk použitím investovaného kapitálu,  

tj. schopnosti podniku vytvářet nové zdroje. Je tedy formou vyjádření míry zisku, která v tržní 
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ekonomice slouží jako důležité kritérium pro alokaci kapitálu (Knápková, Pavelková 2010). 

Rentabilita je počítána jako poměr hospodářského výsledku a majetku, respektive kapitálu 

zapojeného do podnikání. Majetkem můžou být celková aktiva, kapitál či tržby. Ukazatele 

rentability vyjadřují, kolik Kč zisku podnik vytvořil z 1 Kč jeho majetku (Špička, 2017). 

Výpočty se liší dle toho, jakou formu zisku pro výpočet použijeme. Tyto formy zisku vychází 

přímo z výkazu zisku a ztrát a jsou následující: 

- EBIT, představující provozní zisk před úhradou úroku a daní používající se při srovnání 

podniků s rozdílným úrokovým zatížením a daňovým prostředím 

- EBT, který znamená provozní zisk před zdaněním používaný při srovnávání 

v rozdílném daňovém prostředí  

- EAT, kterým se vyznačuje zisk po zdanění neboli čistý zisk, je nejpoužívanější pro 

hodnocení výkonnosti podniku (Sedláček, 2011). 

 

Rentabilita kapitálu (nebo také rentabilita aktiv) odráží celkovou výnosnost kapitálu, aniž 

by bylo zkoumáno, jakým způsobem byla financována. Tento ukazatel tedy hodnotí, jak je 

vložený kapitál do společnosti výkonný neboli kolik procent čistého zisku připadá na jedno 

procento vlastního kapitálu. Jsou zde využívány různé formy zisku, například díky využití 

formy EBIT v čitateli, lze zjistit, jak je podnik výkonný bez vlivu zadlužení a daňového zatížení. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
          (1.6) 

 

Dalším ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu (ROE), která je charakterizována 

výnosností kapitálu vloženého akcionáři a vlastníky podniku. V případě, že tento ukazatel roste, 

může to znamenat navýšení hospodářského výsledku, snížení úročení cizího kapitálu, nebo též 

snížení podílu vlastního kapitálu. U rentability vlastního kapitálu počítáme s čistým ziskem a 

výsledek nám vyjadřuje, kolik čistého zisku přináší jedna koruna investovaného kapitálu. 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
          (1.7) 

 

Ukazatel rentabilita dlouhodobých zdrojů je používán k hodnocení významu 

dlouhodobého dlouhodobých investic. Vyjadřuje, jaký efekt přináší dlouhodobé investice. 
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Nejdůležitější je určit výnosnost vlastního kapitálu, který je propojen s dlouhodobými zdroji. 

Nejčastěji je možno se setkat s tímto ukazatelem u mezipodnikového srovnávání. 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
       (1.8) 

 

Rentabilitu tržeb (ROS) je možno vnímat z hlediska efektivnosti jako velmi důležitý 

ukazatel, který je vhodný k mezipodnikovému srovnávání a srovnání v čase. Udává podíl 

čistého zisku, který připadá na 1 Kč tržeb. Pro výpočet se využívá několik verzí vzorce, které 

se opět liší kategorií zisku, který do vzorce vstupuje. Pro využití ukazatele v mezipodnikovém 

srovnání bychom měli použít hrubý zisk před zdaněním a odečtením nákladových úroků 

(EBIT), z důvodu vyloučení vlivu rozdílného úrokového zatížení cizího kapitálu jednotlivých 

firem (Dluhošová, 2011).  

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
           (1.9) 

 

Rentabilita nákladů, která je považována jako doplňkový ukazatel k rentabilitě tržeb 

charakterizuje poměr zisku a celkových nákladů podniku. Udává tedy, kolik Kč podniku přinese 

vykazovaná Kč nákladů. Zde jsou preferovány nižší hodnoty, protože čím je nižší hodnota, tím 

je větší hospodářský výsledek společnosti. 

𝑅𝑂𝐶 =  1 − 𝑅𝑂𝑆                    (1.10) 

 

2. 4. 2. 3. Ukazatele aktivity 

Jako ukazatele aktivity lze označit souhrnně nazývané ukazatele relativní vázanosti 

kapitálu v různých formách aktiv, ať už krátkodobých či dlouhodobých. Tyto ukazatele měří 

schopnost podniku využívat a hospodařit se svými zdroji. Při neúčelném přebytku aktiv vznikají 

podniku zbytečné náklady a tím dochází ke snižování zisku. Naopak pokud jich má nedostatek, 

pak přichází o mnoho potencionálně výhodných příležitostí pro podnikání a s tím souvisí  

i snížení výnosů, které by mohl získat (Sedláček, 2011). Při výpočtu těchto ukazatelů je velmi 

důležité si uvědomit možné nedostatky. Například aktiva nebo pasiva jsou zkoumány jako stav 

k poslednímu dni účetního období, ale naopak tržby jsou kumulované a jejich výše se mění 

v průběhu období (Smejkal, 2013). 
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Počet obratů nebo také rychlost obratu udává, kolikrát se majetek (nebo jeho části) 

přemění za sledované období (zpravidla rok) na peněžní prostředky, tedy kolikrát proběhne celý 

koloběh majetku. Doba obratu, pak vyjadřuje dobu trvání jednoho koloběhu ve dnech 

(Vochozka, 2011). 

Ukazatel obrat aktiv udává, kolikrát za rok pokryjí tržby společnosti jeho aktiva. Dle 

tvrzení, se kterým přichází Dluhošová (2010) lze říci, že čím je ukazatel vyšší, tím efektivněji 

je využíván majetek podniku. Jeho minimální hodnota by měla být 1, záleží však na odvětví, 

ve kterém společnost podniká. Naopak nízká hodnota tohoto ukazatele svědčí o neúměrné 

majetkové vybavenosti podniku a jeho neefektivním využití (Knápková, Pavelková, 2010).  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                   (1.11) 

 

Obrat zásob je ukazatelem aktivity, který podniku udává přehled o tom, jak často je 

každá položka zásob v průběhu roku prodána a znovu naskladněna. Ačkoli jsou zásoby dalším 

možným zdrojem likvidity, tak jsou považovány za oběžná aktiva s nejmenší likvidností, jinak 

řečeno nejmenší schopností být zpeněžena pro úhradu závazků společnosti. Obecně platí, čím 

vyšší obrat zásob, tím lépe pro podnik.  Čím vyšší tato hodnota je, tím spíš lze tvrdit, že podnik 

nemá nelikvidní zásoby, jež by zbytečně vázaly finanční prostředky. Není smysluplné 

stanovovat univerzální doporučené hodnoty pro výsledky tohoto ukazatele protože výše zásob 

je determinována odvětvím a technologií výroby (Špička, 2017). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
                   (1.12) 

 

Hospodářská aktivita podniku je sledována i pomocí dalších ukazatelů, jako je např. 

doba obratu zásob. Doba obratu zásob vyjadřuje délku období (průměrný počet dnů), ve 

kterém jsou aktiva ve formě zásob v podniku vázány. Všeobecně platí, že čím kratší je doba 

obratu zásob, a tím pádem je i vyšší obrat zásob, tím lepší je situace v podniku (Růčková, 2015). 

Čím nižší hodnota ukazatele je, tím intenzivněji jsou zásoby využívány (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015).  

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 / 360
                  (1.13) 
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Doba obratu pohledávek uvádí, kolik dní v průměru trvá od fakturace prodeje k přijetí 

úhrady od zákazníka, jinak řečeno za jak dlouho jsou splaceny námi vystavované faktury. 

Doporučovanou hodnotou je zajisté běžná doba splatnosti faktur, neboť každá faktura má své 

datum splatnosti. V případě, že je doba obratu pohledávek delší než běžná doba splatnosti 

faktur, znamená to ze strany partnerů společnosti nedodržování obchodně úvěrové politiky 

(Růčková, 2015). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 / 360
                 (1.14) 

 

Doba obratu závazků říká, jak rychle společnost splácí své závazky dodavatelům. 

Mezi dobou splatnosti pohledávek a závazků platí tzv. pravidlo solventnosti, podle kterého by 

měla být doba obratu závazků podniku delší než doba obratu pohledávek za odběrateli. V 

opačném případě by se mohl podnik díky opožděnému placení svých závazků dostat velice 

rychle do finančních problémů. 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 / 360
                (1.15) 

2. 4. 2. 4. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti jsou využívány jako indikátory rizika, které podnik podstupuje 

při dané struktuře a poměru vlastního kapitálu a cizích zdrojů.  Dále měří také schopnost 

podniku znásobit zisk využitím vlastního kapitálu a porovnává, v jaké míře jsou aktiva 

financována cizím kapitálem. Je zřejmé, že čím více je podnik zadlužený, tím nese větší riziko, 

protože musí být schopen hradit své závazky (Knápková, Pavelková, 2010).  

Zadluženost ale nemusí být pouze negativní charakteristikou podniku. Růst jeho 

zadluženosti může pomoci k celkové rentabilitě a tím pádem i k nárůstu vyšší tržní hodnoty 

podniku, nicméně současně navyšuje riziko finanční nestability (Sedláček, 2011).  

 

Ukazatel celkové zadluženosti (debt ratio) vyjadřuje celkovou zadluženost společnosti, 

jinak řečeno míru věřitelského rizika. Jsou zde porovnávány celkové závazky společnosti a jeho 

celková aktiva. 
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𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                 (1.16) 

 

Jako doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika je koeficient samofinancování 

(equity ratio), kde je porovnáván vlastní kapitál k celkovým aktivům. Ukazatel tedy vyjadřuje 

proporci, v níž jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů. Hodnota součtu těchto 

ukazatelů by měla být přibližně 1. (Růčková a Roubíčková, 2012) 

 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                (1.17) 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity ratio) je ukazatelem, pomocí 

kterého jsou udávány do poměru cizí zdroje a vlastní kapitál. Doporučený poměr těchto vstupů 

je 1ku1. V případě že je bráno v potaz finanční riziko, tak za bezpečnou míru zadlužení je 

považováno 40 % cizího kapitálu. (Vochozka, 2011)  

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
              (1.18) 

 

Mezi další ukazatele analýzy zadluženosti lze také zařadit tzv. finanční páku, jinak 

řečeno majetkový koeficient. Tento ukazatel je charakterizován jako poměr celkových aktiv a 

vlastního kapitálu. Princip finanční páky spočívá v tom, že díky použití cizího kapitálu dochází 

ke zvyšování rentability vlastního kapitálu. Pro podnik je výhodnější využití cizího kapitálu 

v případě, že je úroková míra nižší než výnosnost aktiv, protože nám zvýší výnosnost vlastního 

kapitálu. 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                  (1.19) 

 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky, jinak řečeno 

vyjadřuje, kolikrát může poklesnout hodnota zisku, aby byl podnik stále schopen udržet cizí 

zdroje na požadované úrovni (Vochozka, 2011). Čím vyšší je hodnota úrokového krytí, tím je 
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finanční situace podniku lepší. Doporučenou hodnotou je trojnásobek a výše (Růčková, 2015). 

V dnešní době je tento ukazatel již velmi rozšířený a respektovaný.  

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
                (1.20) 

 

Ukazatel úrokového zatížení charakterizuje, jak velká část celkového vytvořeného 

efektu připadá úrokům. Tento ukazatel je hojně využíván v souvislosti s vývojem rentability 

společnosti. Důležitým faktorem je zde výnosnost vložených prostředků a úrokové míry, není 

tedy v tomto případě žádoucí snižování úrokového zatížení. 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =  
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
                (1.21) 

 

2. 4. 3. Predikční modely  

Predikční modely, jinak řečeno také souhrnné modely hodnocení finanční situace 

podniku jsou využívány k hodnocení finanční pozice podniku, Na rozdíl od samostatných 

skupiny se nesoustředí jen na analyzování dílčích oblastí, ale pokouší se zhodnotit výkonnost  

a situaci společnosti komplexně pomocí jednoho čísla. Nicméně vypovídající schopnost těchto 

ukazatelů bývá zpravidla nižší. Jsou vhodné jako orientační podklad pro další hodnocení či 

rychlé srovnání několika společností. 

 

Tyto modely jsou rozděleny na dvě následující skupiny: 

- bankrotní modely, kterými je hodnocena budoucí možnost bankrotu podniku, 

- bonitní modely, hodnotící finanční zdraví obchodního podniku a předpoklad pro 

zlepšení či zhoršení jeho úrovně. 

 

U bankrotních modelů se hodnotí, jak již bylo zmíněno výše, zdali v dohledné době 

daného podniku hrozí jeho bankrot. Tyto modely vycházejí ze skutečnosti, že u daného podniku 

se vyskytují problémy s rentabilitou kapitálu, likviditou a výší ČPK (Knápková, 2017).  

Do skupiny bankrotních ukazatelů patří:  

- Tafflerův model, 
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- model IN, 

- Altmanovo Z-skóre.  

 

Bonitní modely analyzují finanční zdraví obchodních společností pomocí bodového 

ohodnocení za předem stanovené oblasti hospodaření a následně zařazují danou společnost na 

základě jejich výsledků do daných kategorií členěných podle dosažených výsledků (Knápková, 

2017).  

Do skupiny bonitních modelů patří:  

- Kralickuv Quicktest, 

- modifikovaný Quicktest, 

- Tamariho model. 

 

2. 4. 3. 1. Index IN 05 

Tento model byl sestaven manžely Neumaierovými, který na základě matematicko-

statistických modelů a praktických zkušeností měl za účel vyhodnocení finančního zdraví 

českých společností v jejich specifickém prostředí. Model byl s hledem na změny společnosti 

modifikován, můžeme se tedy setkat se staršími modely IN01, IN99 a zmíněným IN05, který 

zohledňuje českou ekonomiku a účetnictví. Index 05 můžeme vypočítat následovně: 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∙  
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
+ 0,04 ∙  

𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ∙  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21 ∙  

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09 ∙

 
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦+𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
                 (1.22) 

 

V současné době jsou skupiny a jejich hranice následující:  

IN05 < 0,9   Pokud výsledek indexu je pod touto hranicí tak podnik s 97% 

pravděpodobností spěje k bankrotu a s pravděpodobností 76 % 

nebude vytvářet žádnou hodnotu.  

IN05 v intervalu 0,9 – 1,6  Při tomto výsledku se podnik nachází v „šedé zóně “, má tedy 

50% pravděpodobnost bankrotu a 70% pravděpodobnost tvorby 

nějaké hodnoty.   
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IN05 > 1,6  Výsledná hodnota nad touto hranicí charakterizuje, že podnik 

nezbankrotuje s 92% pravděpodobností bude tvořit hodnotu na 95 

%. 

3. Charakteristika vybrané obchodní společnosti 

3. 1. Základní informace o společnosti  

Obchodní firma: 

DALZ agro-trading, s.r.o. 

zapsáno 10. října 2007 

Datum vzniku a zápisu do Obchodního rejstříku: 

10. října 2007 

Sídlo: 

Střední novosadská 767/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc 

zapsáno 3. prosince 2013 

 

Identifikační číslo: 

27814246 

 

Právní forma: 

Společnost s ručením omezeným 

 

Předmět podnikání: 

- Zemědělská výroba dle § 2e odst. 3 zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství: a) rostlinná 

výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, 

okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické 

užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního 

důvodu, popřípadě provozovaný bez pozemků, b) výroba osiv a sadby, školkařských 

výpěstků a genetického materiálu rostlin, c) úprava, zpracování a prodej vlastní 

produkce zemědělské výroby. 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
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Statutární orgán: 

Jednatel  

JÜRG ULRICH BERNER, dat. nar. 7. ledna 1967 

3280 Murten, Merlachfeld 2, Švýcarská konfederace 

Den vzniku funkce: 21. června 2010 

zapsáno 3. prosince 2013 

Jednatel zastupuje společnost samostatně. 

 

Společník: 

Calcium agro AG 

3186 Düdingen, Alfons-Aeby-Strasse 10, Švýcarská konfederace 

Registrační číslo: CHE-107.974.955 

zapsáno 5. června 2014 

vymazáno 1. října 2018 

Společník: 

Swiss Grana Group AG 

3012 Bern, Erlachstrasse 5, Švýcarská konfederace 

Registrační číslo: CHE-114.319.715 

Právní forma: akciová společnost 

zapsáno 1. října 2018 

Základní kapitál: 

200 000,- Kč 

 

Ostatní skutečnosti: 

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

zapsáno 25. března 2015 

Počet zaměstnanců: 

7 
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  DALZ agro-trading (dále jen DALZ) je společnost s ručením omezeným, která vznikla  

v roce 2007. Sídlo společnosti je v Olomouci. Jednatelem společnosti je Ing. Jürg Ulrich Berner 

a jejím nynějším jediným společníkem je mateřská společnost Swiss Grana Group se sídlem ve 

Švýcarsku.  

  Společnost je součástí skupiny Grana Group, ke které se připojila v roce 2007  

a později byla rozšířena o společnosti Calcium agro AG (která dříve byla mateřskou společností 

firmy DALZ), Silo Olten AG ze Švýcarska a Grana agro GmbH z Německa. Tato skupina 

působila na mezinárodních zemědělských trzích s obilím, krmivem pro zvířata, olejnatých 

semen a hnojiv do října 2018. Od 1. října 2018 se organizační struktura skupiny změnila tak, že 

Calcium agro AG a Silo Olten skupinu opustili a jejich místa obsadila společnost Swiss Grana 

Group AG, která se zároveň stala nynější mateřskou společností firmy DALZ. Pro lepší přehled 

jsou níže uvedeny obě organizační struktury skupiny. 

 

3. 1. 1. Nynější organizační struktura společnosti 

 V následující podkapitole je uvedeno schéma s nynější organizační strukturou skupiny 

Granagroup po změně v roce 2018. 

 

Obrázek č. 4, aktuální organizační struktura, zdroj: vlastní zpracování. 
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3. 1. 2. Původní organizační struktura společnosti 

 Níže je uvedeno schéma původní organizační struktury společnosti před její změnou 

v roce 2018. 

 

Obrázek č. 5 – původní organizační struktura společnosti, zdroj: vlastní zpracování. 

 

3. 1. 3. Vnitřní organizační struktura společnosti 

 Vnitřní organizační struktura společnosti Dalz agro-trading, s. r. o. je uvedena na 

schématu níže. 

 

Obrázek č. 6 – vnitřní organizační struktura společnosti, zdroj: vlastní zpracování.  
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3. 2. Předmět podnikání 

  Hlavním předmětem činnosti společnosti je velkoobchod se zemědělskými komoditami, 

tudíž je DALZ čistě obchodní společností, protože neprodukuje žádnou komoditu. Veškeré 

komodity jsou nakupovány přímo od zemědělců či obchodních firem nejen v České republice, 

ale také na Slovensku, v Maďarsku, Polsku nebo Rumunsku. Společnost zboží dále prodává 

svým zákazníkům, mezi které patří zpracovatelské firmy a mlýny v Německu, Rakousku, Itálii 

a Švýcarsku. Jistou síť partnerů tvoří makléři, kteří za provizi pomáhají společnosti uzavírat jak 

nákupní, tak prodejní transakce v celé oblasti jejího působení na trhu.  

  Jelikož je mezinárodní obchod komplikovaný z daňového hlediska, tak je společnost 

DALZ registrována k dani z přidané hodnoty nejen v České republice, ale i na Slovensku  

a v Maďarsku. Dříve vedení společnosti také zvažovalo registraci v Německu, jelikož se ale  

v této zemi nachází sesterská společnost Grana agro GmbH, byly přenechány obchody na území 

Německa právě jí. Společnost garantuje svým zákazníkům udržitelnost zboží v souladu 

s certifikacemi ISCC a GMP. 

 Cílem systému ISCC je doložení úspor produkce skleníkových plynů v celém výrobním 

a produkčním řetězci biokapalin a bioplynů oproti fosilním palivům a stanovit úspory emisí 

skleníkových plynů dle kritérií udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny. Zjednodušeně 

vysvětleno, při pěstování (zahrnující všechny s tím související činnosti, jako přípravu půdy, 

osetí, následné udržování a hnojení, sklizeň, posklizňovou úpravu, skladování a dopravu ke 

zpracovateli) energetických plodin musí být v celém tomto řetězci dosaženo nižší produkce 

skleníkových plynů (CO2), než při využívání fosilních paliv. 

  Program GMP+ zajišťuje bezpečnost krmiv pro zvířata, která dále vstupují do 

potravinového řetězce. Certifikace GMP je informací, že partneři zapojení do mezinárodního 

potravního řetězce zaručují spolehlivost, kvalitu, udržitelnost a bezpečnost. Znamená to, že 

splňují všechny lokální i nadnárodní zákonné předpisy v oblasti výroby krmiv. 

 
Obrázky č. 7 a 8, loga certifikací GMP+ a ISCC, zdroj www.dalz.ch 

 

http://www.dalz.ch/
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  Jelikož společnost působí na mezinárodním trhu, využívá ve své praxi obchodní doložky 

„Incoterms“, které má vždy zakotveny v kupních a prodejních smlouvách. 

Zkratka „Incoterms“ vychází z anglického termínu „International Commercial Terms“, 

což v překladu znamená mezinárodní obchodní podmínky. Jedná se o pravidla mezinárodního 

obchodu, které fungují již od roku 1936. Jedná se celkem o 11 pravidel, z nichž společnosti 

DALZ agro-trading, s. r. o. využívá celkem 4, které budou vysvětleny níže. 

 

  První používaná doložka je FCA, vycházející z termínu Free Carrier (vyplaceno 

dopravci). Pro splnění podmínek má prodávající povinnost doručit zboží přepravci kupujícího 

na předem dohodnuté místo a zároveň má prodávající povinnosti také zboží celně odbavit. Ve 

chvíli, kdy je zboží obdrženo přepravcem kupujícího, přechází vlastnické právo na zboží na 

kupujícího. Společnost DALZ používá tuto doložku v 99 % při nákupu zboží od dodavatele. 

Na místo nakládky (určenou dodavatelem) dorazí přepravce, jehož plátcem je DALZ  

a v okamžiku, kdy přepravce převezme zboží od dodavatele, tak se společnost v tu chvíli stává 

majitelem zboží a dále si s ním nakládá podle své potřeby. V omezených případech je tato 

doložka využívána při prodeji zákazníkovi, kdy si zákazník vyzvedává zboží na místě, které je 

zákazníkem určeno a v tu chvíli se stává majitelem zboží zákazník. 

  Další používanou doložkou je CPT, která vychází z termínu Carriage Paid (přeprava 

placena do). V tomto případě má prodávající stejné podmínky jako u FCA doložky jen 

s rozdílem, že je plátcem přepravy do místa doručení včetně zajištění celního odbavení zboží 

v případě vývozu mimo EU. Vlastnické právo na zboží z prodávajícího na kupujícího je ve 

chvíli kdy přepravce kupujícího obdrží zboží. V praxi je tato doložka společností DALZ 

využívána ve většině případů při prodeji zboží zákazníkovi. Zboží je doručeno (případně i celně 

odbaveno) na zákazníkem určené místo, kde si zboží zákazník nebo jeho přepravce převezmou. 

Plátcem přepravy na předem určené místo je společnost DALZ. 

  Doložka DAP, vycházející z pojmu Delivered at place (s dodáním na místo) udává 

povinnost prodávajícímu zodpovídat za veškeré rizika a náklady spojené s přepravou na předem 

určenou adresu. Prodávající se tedy stává plátcem přepravy až na místo vykládky. Vlastnické 

právo na zboží z prodávajícího na kupujícího přechází ve chvíli, kdy zboží doručeno na adresu 

vykládku a připraveno na vyložení. V praxi společnost využívá stejně, jako je popsáno výše, 

tedy v případě, kdy zákazníkovi dodává zboží přímo na místo vykládky a až tam přebírá 

vlastnické právo ke zboží zákazník. 
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  Poslední využívanou doložkou je DDP, která vychází z pojmu Delivered Duty Paid 

(s dodáním clo placeno). V tomto případě všechny povinnosti, náklady a rizika spojená 

s přepravou přebírá opět prodávající. Dále také prodávající zajišťuje, aby zboží bylo připraveno 

k vyložení a plní povinnosti, které se týkají dovozu a vývozu zboží z EU a hradí veškeré 

poplatky s tím spojené. Společnost využívá tuto doložku jen výjimečně, ale v případě jejího 

využití přebírá veškeré povinnosti výše uvedené, včetně celního odbavení a úhrady nákladů 

s tím spojených. 

  Nejvíce využívanými doložkami ve společnosti jsou FCA při nákupu zboží od 

dodavatele a DAP při prodeji zboží zákazníkovi. 

 

 

4. Zhodnocení finančního zdraví vybrané obchodní 

společnosti 

 

 Tato podkapitola se věnuje finanční analýze společnosti Dalz agro-trading, s.r.o.  

Je složená z absolutních i relativních ukazatelů, které byly teoreticky nastíněny v teoretické 

části práce. Základ tvoří zdroje informací, mezi které patří rozvaha a výkaz zisku a ztráty  

za období let 2014-2018, kdy data z roku 2018 jsou jen orientační, protože v době zpracování 

této práce nebyla ještě účetní závěrka schválená auditorem. První část tvoří horizontální  

a vertikální analýza. Analýza poměrových ukazatelů je zhodnocena v další části kapitoly. Mezi 

zpracované ukazatele patří ukazatele aktivity, rentability, likvidity a zadluženosti. A jako 

poslední je zhodnocen bankrotní model IN05. Všechny hodnoty jsou uváděny v českých 

korunách. 
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4. 1. Horizontální analýza 

V této části je zpracována zvlášť horizontální analýza aktiv a pasiv. Všechny hodnoty 

v tabulkách horizontální analýzy jsou v Kč. 

 

Horizontální analýza 
aktiv 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Δ aktiva celkem 
-  46 514,00 tis       17 994,00 tis       32 350,00 tis    -  51 964,00 tis     103 924,00 tis    

Δ dlouhodobý 
majetek -        198,00 tis    -        141,00 tis    -          83,00 tis             504,00 tis    -       554,00 tis    

Δ dlouhodobý 
hmotný majetek -        198,00 tis -        141,00 tis    -          83,00 tis             504,00 tis    -        554,00 tis    

Δ dlouhodobý 
nehmotný majetek                       -                             -                             -                             -                             -       

Δ dlouhodobý 
finanční majetek                       -                             -                             -                             -                             -       

Δ oběžná aktiva 
-  46 754,00 tis       17 649,00 tis       32 383,00 tis    -  52 284,00 tis     104 868,00 tis    

Δ zásoby 
      7 890,00 tis       16 596,00 tis    -       912,00 tis          2 678,00 tis       48 661,00 tis    

Δ krátkodobé 
pohledávky -  49 548,00 tis          9 228,00 tis       10 465,00 tis    -  30 025,00 tis       48 479,00 tis    

Δ krátkodobý 
finanční majetek -    5 096,00 tis    -    8 175,00 tis       22 830,00 tis       24 937,00 tis    7 728,00 tis 

Δ časové rozlišení 
aktiv          438,00 tis             486,00 tis               50,00 tis    -        184,00 tis     -       390,00 tis     

Tabulka č.5 – horizontální analýza aktiv, zdroj: vlastní zpracování. 

Tabulka č. 5 zachycuje absolutní meziroční změny u aktivních položek rozvahy. 

Z výsledků je zřejmé že například hodnota dlouhodobého majetku klesala vlivem jeho 

odepisování do období 2015/2016, v dalším období hodnota narůstá z důvodu pořízení dalšího 

dlouhodobého hmotného majetku. Z tabulky je možno zachytit, že u dlouhodobého 

nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku nejsou žádné meziroční změny, a to 

právě z důvodu, že společnost žádný majetek tohoto typu nevlastní. Vzhledem k předmětu 

podnikání společnosti v obchodní činnosti jsou nejdůležitějšími položkami aktiv stav zásob  

a výše pohledávek. Tyto položky vykazují i v horizontální analýze největší meziroční změny. 
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Horizontální analýza 
pasiv 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Δ pasiva celkem -     46 514,00 tis       17 993,00 tis          32 350,00 tis    -     51 964,00 tis        103 924,00 tis    

Δ vlastní kapitál          1 966,00 tis             4 633,00 tis             6 994,00 tis    -       6 110,00 tis    -       9 850,00 tis    

Δ základní kapitál                       -                             -                             -                             -                             -       

Δ kapitálové fondy                       -                             -                             -                             -                             -       

Δ fondy ze zisku a 
rezervní fondy                       -                             -                             -                             -                             -       

Δ výsledek 
hospodaření 
minulých let          7 313,00 tis             1 966,00 tis             4 634,00 tis     -       9 070,00 tis             9 953,00 tis    

Δ výsledek 
hospodaření BÚO -       5 347,00 tis            2 667,00 tis             2 360,00 tis             2 960,00 tis    -     19 803,00 tis    

Δ cizí zdroje -     47 454,00 tis          13 360,00 tis          23 155,00 tis    -     44 170,00 tis        107 222,00 tis    

Δ rezervy                -                 -                  -                 -           1 445,00 tis    

Δ dlouhodobé 
závazky                       -                             -                             -                             -                     -  

Δ krátkodobé závazky -     47 454,00 tis          13 360,00 tis          23 155,00 tis    -     44 170,00 tis         105 777,00 tis    

Δ bankovní úvěry                       -                             -                             -                             -                    -  

Δ časové rozlišení 
pasiv -       1 026,00 tis                          -                2 201,00 tis    -       1 684,00 tis             6 552,00 tis    

Tabulka č. 6 – horizontální analýza pasiv, zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka č. 6 demonstruje meziroční absolutní změny pasivních položek rozvahy. Z této 

analýzy například vyplývá, že vlastní kapitál vlivem výsledku hospodaření minulých let nemá 

celkově ani rostoucí a ani klesající tendenci. Nicméně hodnota výsledku hospodaření minulých 

let vzrostla v roce 2014 o 7,3 milionu Kč, dále opět vzrostla v roce 2015 o 1,9 milionu Kč  

a v roce 2016 o 4,6 milionu Kč, měla tedy v období 2014–2016 rostoucí tendenci. Naopak za 

rok 2017 se snížila o 9 milionů Kč vlivem vyplacení podílu na zisku společníkům a v roce 2018 

opět hodnota klesla o 9,9 milionu Kč vlivem ztráty. Položky základního kapitálu, kapitálových 

fondů, fondů tvořených ze zisku a rezervních fondů se ve sledovaném období nezměnily. 
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4. 2. Vertikální analýza 

Vertikální analýza aktiv 2014 2015 2016 2017 2018 

aktiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

dlouhodobý majetek 0,75 % 0,43 % 0,24 % 1,18 % 0,14 % 

dlouhodobý hmotný majetek 0,75 % 0,43 % 0,24 % 1,18 % 0,14 % 

dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

dlouhodobý finanční majetek 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

oběžná aktiva 97,36 % 97,51 % 98,22 % 96,36 % 99,12 % 

zásoby 12,24 % 28,85 % 20,24 % 39,92 % 44,12 % 

krátkodobé pohledávky 66,27 % 63,16 % 54,79 % 52,46 % 48,93 % 

peněžní prostředky 18,86 % 5,51 % 23,19 % 3,97 % 6,08 % 

časové rozlišení aktiv 1,89 % 2,06 % 1,54 % 2,46 % 0,74 % 
Tabulka č. 7 – vertikální analýza aktiv, zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf č. 1 – poměr jednotlivých složek aktiv, zdroj: vlastní zpracování. 

V tabulce č. 7 a grafu č. 1 jsou uvedeny procentuální hodnoty položek aktiv za sledované 

období. Aktiva celkem představují hodnotu 100 %. Za celé analyzované období oběžná aktiva 

tvořila více než 95 % z celkového objemu aktivních položek rozvahy společnosti. Oběžná 

aktiva dosahovala v roce 2014 97,36 %, dále 97,51 % v roce 2015, v roce 2016 vzrostla na 

98,22 %, poté v roce 2017 klesla na 96,36 % a v roce 2018 tvořila dokonce 99,12 %.  Největší 

položkou oběžných aktiv jsou zásoby zboží, které společnost v rozhodný okamžik vlastní. 

Průměrně za dané období tvoří zásoby 29,07 % celkové hodnoty aktiv. Jedinou částí 

dlouhodobého majetku je dlouhodobý hmotný majetek, jehož průměrná hodnota je nepatrná. 

Vzhledem ke struktuře majetku se potvrzuje, že se jedná o obchodní společnost – nejvíce jsou 

zastoupena oběžná aktiva (zásoby a krátkodobé pohledávky). 
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Vertikální analýza pasiv 2014 2015 2016 2017 2018 

pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

vlastní kapitál 10,72 % 13,84 % 15,95 % 19,21 % 1,77 % 

základní kapitál 0,29 % 0,23 % 0,17 % 0,30 % 0,12 % 

kapitálové fondy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

fondy ze zisku a rezervní fondy 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 

výsledek hospodaření minulých let 7,54 % 8,24 % 9,89 % 4,03 % 7,40 % 

výsledek hospodaření BÚO 2,86 % 5,35 % 5,88 % 14,85 % -5,76 % 

cizí zdroje 89,28 % 86,16 % 82,20 % 80,02 % 94,09 % 

rezervy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,85 % 

dlouhodobé závazky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

krátkodobé závazky 89,28 % 86,16 % 82,20 % 80,02 % 93,25 % 

časové rozlišení pasiv 0,00 % 0,00 % 1,85 % 0,77 % 4,13 % 
Tabulka č. 7 – vertikální analýza pasiv, zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

Graf. č. 2 – poměr jednotlivých složek pasiv, zdroj: vlastní zpracování. 

 

V tabulce č. 7 a grafu č. 2 jsou uvedeny procentuální hodnoty ukazatelů pasivních 

položek rozvahy za analyzované období. Pasiva celkem představují hodnotu 100 %. Největší 

položkou celkových aktiv tvoří cizí zdroje, které průměrně představují 86,35 %. Cizí zdroje 

tvoří procentuálně tak velkou část z důvodu vysokých krátkodobých závazků společnosti za 

dodavateli a z titulu půjčky od sesterské společnosti. Tato položka v roce 2014 tvořila 89,28 % 

celkové hodnoty pasiv, dále v roce 2015 byla její hodnota 86,16 %, v roce 2017 se snížila na 
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82,20 %, poté se opět snížila v roce 2017 o 2,18 % na 80,02 % a v posledním analyzovaném 

roce 2018 byla její hodnota nejvyšší a činila 94,09 %. Celková pasiva byla tvořena i vlastním 

kapitálem, a to průměrně z 12,3 % avšak v roce 2018 byla jeho procentuální hodnota jen 1,77 % 

vlivem záporného výsledku hospodaření. Jeho největší položkou je výsledek hospodaření 

minulých let, které v prvním sledovaném roce tvořily 7,54 %, ve druhém roce 8,24 %, v roce 

2016 celkem 9,89 %, poté se v roce 2017 snížily na 4,03 % a v posledním roce vzrostly na 

celkových 7,4 %. 

4. 3. Analýza poměrových ukazatelů 

 

V této kapitole budou analyzovány vybrané poměrové ukazatele, které byly rozebrány 

v teoretické části této práce. Prostřednictvím těchto ukazatelů právě ty oblasti, které vypovídají 

o finančním zdraví podniku. Jedná se o ukazatele aktivity, likvidity, zadluženosti a rentability. 

Jelikož jsou data pro výpočty poměrových ukazatelů veřejně dostupná z účetních výkazů, tak 

jsou praxi tyto poměrové ukazatele jedny z nejvyužívanějších i z důvodu, že mají vysokou 

vypovídající schopnost. 

 

4. 3. 1. Ukazatele aktivity 

 

Analýza aktivity poskytuje podniku informace o tom, jak využívá jednotlivé části svého 

majetku. Touto analýzou zjišťujeme, jakým efektivně společnost využívá aktiva a zda jich má 

dostatek. Klíčovými body analýzy jsou obratovost a doba obratu aktiv a dalších složek rozvahy. 

V následující tabulce jsou zaznamenány základní ukazatele. 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat aktiv 11,13  10,97 9,26 14,73 5,82 

Obrat zásob 90,97 38,01 45,75 36,90 13,19 

Doba obratu 
zásob 3,96 dní 9,47 dní 7,87 dní 9,76 dní 27,29 dní 

Doba obratu 
pohledávek 21,43 dní 20,74 dní 21,30 dní 12,82 dní 30,27 dní 

Doba obratu 
závazků 28,88 dní 28,29 dní 31,96 dní 19,56 dní 57,69 dní 

Tabulka č. 8 – ukazatelé aktivity, zdroj: vlastní zpracování. 
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Obrat aktiv v roce 2014 dosahoval hodnoty 11,3. Viz. Tabulka č. 8. K poklesu došlo 

v roce 2013 a hodnota obratu aktiv dosahovala výše 10,97. V následujícím roce se hodnota opět 

snížila na 9,26. Nárůst nastal v roce 2017, kdy jeho výše činila 14,73. V roce 2018 se ale opět 

snížila na 5,82. Dle doporučované výše hodnoty, která je 1, podnik tuto hodnotu převýšil ve 

všech obdobích. To znamená, že podnik má úměrnou majetkovou vybavenost podniku  

a efektivně jej využívá. 

  Obrat zásob dosahoval hned v prvním analyzovaném roce nejvyšší hodnoty a to 90,97 

obrátek. To znamená, že se v roce 2014 každá položka zásob 90,97krát prodala a opětovně 

naskladnila. V další roce hodnota rapidně klesla více než o polovinu na 38,01 z důvodu snížení 

zásob, poté v roce 2014 stoupla o 7,74 obrátky na 45,75. V roce 2017 o podobnou hodnotu opět 

poklesla na 36,90. V roce 2018 však klesla na 13,19 obrátky. 

Doba obratu zásob byla nejnižší v prvním roce a to 3,96 dní. Zásoby společnosti byly 

tedy v roce 2014 nejintenzivněji využívány. V následujících analyzovaných letech společnost 

už této hodnoty nedosáhla. V roce 2015 hodnota vzrostla na 9,47 dní. Následující rok se 

nepatrně snížila na 7,87 a v roce 2017 opět vzrostla na 9,76. V roce 2018 hodnota narostla 

dokonce o 17,53 dní na celkových 27,29. Zvýšená hodnota doby obratu zásob poukazuje na 

zpomalení prodeje zásob, nebo kumulování zásob společnosti, zejména v roce 2018. Dále 

s rostoucí hodnotou společnost riskuje vysoké náklady na držení zásob a riziko jejich 

neprodejnosti.  

Doba obratu pohledávek se od počáteční hodnoty v roce 2014, která byla 21,43 dní 

snižovala, a to v roce 2015 na 20,74 dní a v roce 2016 dokonce na 12,82 dní. V posledním roce 

se hodnota ale navýšila na celkových 30,27 dní. Průměrná doba obratu pohledávek byla 21,31 

dní, což je skoro o 9 dní kratší, než je průměrná doba splatnosti faktur. Nejlépe si podnik vedl 

v roce 2017 kdy byla doba obratu pohledávek nejnižší což vypovídá, že společnost má 

zákazníky s dobrou platební morálkou a dokáže správně vymáhat své pohledávky.  

Doba obratu závazků v roce 2014 dosahovala 28,88 dní. V roce následujícím se snížila 

na 28,29 dní. Tento pokles byl způsoben navýšením tržeb a jen nepatrným navýšením 

krátkodobých závazků. V roce 2016 hodnota opět narostla na hodnotu 31,96 a v roce 2017 

výrazně poklesla na hodnotu 19,56, díky výraznému navýšení tržeb společnosti. V posledním 

sledovaném roce ale tato hodnota vystoupala až na 57,69 dní. Průměrná doba obratu závazků 

tedy činí 33,27 dní a je tedy o 11,96 dne delší než doba obratu pohledávek, viz graf č. 3. 
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Graf č. 3 – Srovnání doby obratu pohledávek a doby obratu závazků, zdroj: vlastní zpracování. 

 

4. 3. 2. Ukazatele rentability 

Jelikož je rentabilita považována jako výnosnost, nejsou zde stanovené žádné přesné 

doporučované hodnoty. Obecně však ale platí, že čím je dosažena vyšší hodnota, tím lépe 

společnost vytváří nové zdroje. Ukazatele rentability by měly mít v čase rostoucí tendenci. 

Vývoj rentability za sledované období znázorňuje graf č. 4. 

 

 

Graf č. 4 – Ukazatele rentability v %, zdroj: vlastní zpracování. 
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V grafu č. 4 je možno vypozorovat, že rentabilita neměla za celé sledované období 

rostoucí tendenci. Co se týče rentability, tak nejúspěšnější období bylo období roku 2017. 

Nejhorší hodnoty byly v roce 2018, což bylo způsobeno záporným výsledkem hospodaření.  

 

Ukazatel rentability aktiv, tedy ROA, v prvním roce nabýval hodnot 5 % (viz. tabulka 

č. 9). 1 koruna aktiv vydělala 5 % zisku. Dále až do roku 2017 měl tento ukazatel rostoucí 

tendenci. V roce 2015 měl hodnotu 8,04 %, v roce 2016 8,23 % a v roce 2017 19,11 %. 

Následující rok byl nejslabší kdy se ukazatel snížil na -0,07 % z důvodu záporného výsledku 

hospodaření. Příčina záporného výsledku hospodaření bude vysvětlena v podkapitole 4. 5. 

 Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

ROA 5,00 % 8,04 % 8,23 % 19,11 % -0,07 % 

Tabulka č. 9 – ukazatel ROA, zdroj: vlastní zpracování. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu, tedy ROE, v roce 2014 dosahoval hodnoty 

26,71 % (viz tabulka č. 10). V roce 2015 bylo dosaženo hodnoty 38,63 %, v dalším roce 

hodnota nepatrně klesla na 36,83 %. Naopak v roce 2018 markantně vzrostla na 77,29 % díky 

vysokému zisku a přiměřenou výší vlastního kapitálu. Naopak v roce 2018 došlo 

k markantnímu úbytku na hodnotu -325,40 % opět kvůli záporné výši výsledku hospodaření. 

 

 Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

ROE  26,71 % 38,63 % 36,83 % 77,29 % -325,40 % 

Tabulka č. 10 – ukazatel ROE, zdroj: vlastní zpracování. 

 

Ukazatel rentability tržeb, tedy ROS, v roce 2014 nabýval hodnot 0,45 % (viz tabulka 

č. 11). 1 koruna tržeb vyprodukovala 0,45 % zisku. V následujících letech (až na rok 2018) se 

hodnota opět zvyšovala. V roce 2015 hodnota činila 0,73 %, v dalším roce 0,89 % a v roce 2017  

1,30 %. Díky zápornému výsledku hospodaření v roce 2018 hodnota opět klesla na -1,20 %. 

 

 Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

ROS  0,45 % 0,73 % 0,89 % 1,30 % -1,20 % 

Tabulka č. 11 – ukazatel ROS, zdroj: vlastní zpracování. 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů, neboli ROCE činila v prvním analyzovaném roce 

hodnotu 46,66 %, dále v roce 2018 vzrostla na 58,10 %. V roce 2016 se snížila vlivem vyšší 

hodnoty vlastního kapitálu na 51,61 %. V roce 2017 se ale téměř hodnota zdvojnásobila na 

99,52 % díky skoro stejnému poměru zisku a vlastního kapitálu. Ztrátový rok 2018 se opět 

projevil velmi záporně na hodnotě a její výše činila -385,96 % (viz. tabulka č. 12).  

 

 Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

ROCE 46,66 % 58,10 % 51,61 % 99,52 % -385,96 % 

Tabulka č. 12 – ukazatel ROCE, zdroj: vlastní zpracování. 

 

4. 3. 3. Ukazatele likvidity 

Samotná likvidita je z jedním základních předpokladů fungování jakékoliv společnosti, 

která hodnotí schopnost hradit její závazky. Tyto ukazatelé porovnávají, co je nutné platit  

a čím. Je tedy nutné zajistit dostatečnou hodnotu finančních prostředků, aby společnost byla 

likvidní. 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Okamžitá 
likvidita 0,21 0,06 0,28 0,05 0,07 

Pohotová 
likvidita 0,95 0,80 0,95 0,71 0,59 

Běžná likvidita 1,09 1,13 1,19 1,20 1,06 

Obrat ČPK 137,71 96,59 57,80 90,16 99,07 

Tabulka č. 13 – ukazatelé likvidity, zdroj: vlastní zpracování. 

 

 
Graf č. 5 – vývoj likvidity společnosti, zdroj: vlastní zpracování. 
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Okamžitá likvidita, jak je znázorněno v tabulce č. 13 a grafu č. 5 v roce 2014 nabývala 

hodnot 0,21. V následujícím roce se snížila na 0,06, což bylo způsobeno snížením peněžních 

prostředků a zároveň navýšením krátkodobých závazků V roce 2014 opět zvýšila na 0,28,  

v dalším roce se ale zase snížila na 0,05 a v posledním roce jen nepatrně vzrostla na 0,07. 

Analyzovaná společnost dosáhla doporučené hodnoty 0,2 – 0,5 jen v letech 2014 a 2016. Tento 

jev může být způsoben nízkou hodnotou pohotových platebních prostředků, což znamená že 

společnost má nižší schopnost hradit své krátkodobé závazky.  

 

Pohotová likvidita měla kolísající tendenci, kdy v prvním roce její hodnota činila 0,95, 

dále v roce 2015 se snížila na 0,80. Poté opět vzrostla v roce 2016 na 0,95, v roce 2017 ale opět 

klesla na 0,71 a v roce 2018 se dále snížila na hodnotu 0,59. Doporučovaná hodnota by se měla 

pohybovat od 1 do 1,5. Analyzovaný podnik těchto hodnot nedosáhnul ani v jednom 

z analyzovaných období. Na základě výsledků pohotové likvidity tedy společnost měla nižší 

schopnost hradit své krátkodobé závazky. 

 

Běžná likvidita měla poměrně stálou tendenci, nebyly tedy zaznamenány ve 

sledovaném období větší výkyvy její hodnoty. V prvním roce byla její hodnota 1,09, v další 

letech mírně rostla až na ztrátový rok 2018 (viz tabulka č. 13). Ačkoli nebyly zaznamenány při 

analýze větší výkyvy, tak společnost ani v jednom z analyzovaných letech opět nedosahovala 

ideálních hodnot, které se pohybují v rozmezí 1,5-2,5, tím pádem nedokázala moc uspokojit 

své věřitele a hradit své krátkodobé závazky. 

 

 

Graf č. 6 – Vývoj obratu ČPK společnosti, zdroj: vlastní zpracování. 

0,00

50,00

100,00

150,00

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoj obratu ČPK společnosti

Obrat ČPK



42 

 

 

Obrat čistého pracovního kapitálu, jak je znázorněno v tabulce č. 13 a grafu č. 6 je za 

celé analyzované období kladný, tudíž aktiva společnosti jsou kryta dlouhodobým kapitálem. 

Jeho vývoj byl kolísavý. V prvním roce jeho hodnota dosahovala hodnoty 137,71, poté  

se snížila na 96,59 a v roce 2016 se dále snížila na 57,80. Poté již rostla na hodnoty 90,16 v roce 

2017 a v posledním období vzrostla na 99,07, přičemž tržby se za dané období nijak výrazně 

nelišily. 

 

4. 3. 4. Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování podniku. 

Zadluženost však nemusí ještě znamenat negativní dopad na podnik. Její zadluženosti může 

přispět k její celkové rentabilitě a tím zvýšit tržní hodnotu podniku. Ovšem na druhou stranu 

zadluženost zvyšuje riziko finanční nestability podniku. 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost 89 % 86 % 82 % 80 % 94 % 

Koeficient samofinancování 11 % 14 % 16 % 19 % 2 % 

Zadluženost vlastního 
kapitálu 8,33 6,23 5,15 4,17 53,15 

Finanční páka 9,33 7,23 6,27 5,21 56,48 

Úrokové krytí 4,09 6,01 9,38 33,46 -37,45 

Úrokové zatížení        24 %        17 %          3 %          3 %  -3 % 

Tabulka č. 14 – ukazatele zadluženosti, zdroj: vlastní zpracování. 

 

Celková zadluženost, neboli Debt ratio, jak uvádí tabulka č. 14, byla v celém 

zkoumaném období skoro shodná. V roce 2014 byla 89 %, v následujícím roce 86 % a v roce 

2016 82 %. Poté v roce 2017 se snížila na 80 % a v roce 2018 vzrostla na celkových 94 % 

z důvodu vysokého nárůstu cizího kapitálu. Takto vysoká hodnota ukazatele není příznivá pro 

věřitele společnosti, zejména pro banky. 
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Koeficient samofinancování, neboli Equity ratio, sloužící jako doplňující výpočet  

k celkové zadluženosti vyjadřuje finanční nezávislost společnosti. Hodnota koeficientu měla 

v období let 2014-2017 rostoucí tendenci. Její vývoj a výše hodnot v daných letech vyznačuje 

graf č. 7.  

 

Graf č. 7 – Vývoj koeficientu samofinancování, zdroj: vlastní zpracování. 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, neboli Debt/Equity ratio, sleduje poměr 

mezi cizím a vlastním kapitálem a měl by mít v časovém horizontu klesající tendenci. Jak 

vyjadřuje tabulka č. 14 byla podmínka klesajícího trendu splněna v prvních čtyřech 

sledovaných obdobích. Výsledek roku 2018 je vlivem ztráty mimo doporučené hodnoty (viz 

tabulka č. 14). 

 

Majetkový koeficient, neboli finanční páka, demonstruje, jak moc převyšuje celkový 

kapitál velikost vlastního kapitálu, přičemž výsledná hodnota by měla být větší než 1. Tato 

podmínka byla splněna v celém sledovaném období, jak je vyznačeno v tabulce č. 14.  

 

Ukazatel úrokového krytí, neboli Interest, je prezentován kladným výsledkem v období let  

2014-2017, který charakterizuje, že úroky z poskytnutých finančních prostředků (úvěrů) jsou 

dostatečně kryty výsledkem hospodaření před zdaněním. Záporný výsledek je jen v období roku 

2018, kdy společnost byla ve ztrátě, jak již bylo zmiňováno výše. 
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Ukazatel úrokového zatížení charakterizuje obrácenou hodnotu ukazatele úrokového 

krytí a vyjadřuje, kolik procent ze zisku odčerpávají úroky. Ve sledovaném období hodnoty 

ukazatele klesají opět v období 2014-2016. V roce 2017 je výše zatížení stejná jako v roce 

předchozím a opět rok 2018 prezentuje obrácené výsledky.  

 

4. 4. Bankrotní model IN05 

 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

IN 05 2,943307 3,114979 2,912158 5,46092 -0,31195 

Tabulka č. 15, bankrotní model IN 05, zdroj: vlastní zpracování. 

Hlavní podstatou těchto modelu IN 05 je upozornění, zda je ekonomický subjekt  

v dohledné budoucnosti ohrožen bankrotem. Na základě výsledků (viz tabulka č. 15) společnost 

v prvních čtyřech sledovaných letech nepocítila hrozbu bankrotu, protože výsledek indexu 

převýšil minimální hodnotu 1,6, což je pozitivní. Výsledky v tomto období byly dá se říci 

nadstandartní. Jediný rok, ve kterém společnost mohla pocítit hrozbu bankrotu na základě 

výpočtu byl rok 2018.  

4. 5. Shrnutí výsledků finanční analýzy 

Na základě údajů získaných pomocí aplikace metod a ukazatelů finanční analýzy byly 

zjištěny následující skutečnosti.  

Horizontální analýza aktiv ukázala, že největší meziroční změny způsobuje výše 

krátkodobých pohledávek, čili faktury vystavené zákazníkům před lhůtou splatnosti, ty jsou 

vždy ovlivněny množstvím uzavřených kontraktů v daném období a následně vyfakturovaných 

dodávek zboží. Výše krátkodobých závazků ovlivňuje pochopitelně také hodnoty jednotlivých 

stupňů likvidit, jež nejsou pro podnik pozitivní. Stejně je tomu u horizontální analýzy pasiv, 

kdy největší meziroční změny dosáhly krátkodobé závazky, tedy neuhrazené faktury 

dodavatelům a půjčka od sesterské společnosti. 

Vertikální analýza aktiv demonstruje že největší položkou celkových aktiv jsou aktiva 

oběžná, konkrétněji opět krátkodobé pohledávky. V pasivech jsou zase největší složkou cizí 

zdroje, konkrétněji krátkodobé závazky. 
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U analýzy poměrových ukazatelů až na výjimky výsledky za období 2014-2017 byly 

průměrné nebo nadprůměrné. Výsledky roku 2018 byly ve všech ukazatelích významně odlišné 

a podprůměrné. Výsledky ovlivnil výsledek hospodaření daného roku, který vykazoval ztrátu 

skoro 10 milionů Kč.  

Takto vysoká ztráta byla zaviněna dvěma problémy. Prvním z nich byla nedostačující 

transportní kapacita na železnicích ve Střední Evropě. Například v Německu dle veřejně 

dostupných informací společnost Deutsche Bahn postrádala více než 6000 zaměstnanců, 

z nichž drtivou většinu tvořili zaměstnanci na pozici strojvedoucí. Nedostatek těchto kapacit  

a také nedostatek kapacity na česko-německém hraničním přechodu Bad Schandau z důvodu 

dlouhodobé výluky negativně ovlivnily termíny dodávek zboží zákazníkům. Dalším důvodem 

byl ve druhé polovině roku problém s výskytem živých škůdců ve zboží. Tím vznikaly vysoké 

vícenáklady na ošetření zboží a nevyhnutelné snížení tržní ceny napadeného zboží.  

Na to navazující výsledek indexu IN05 prokázal, že společnost fungovala a vytvářela 

hodnoty v období 2014-2017, avšak rok 2018 byl pro společnosti velmi riskantní. 

5. Návrhy a doporučení 

Jako doporučení, aby se neopakovala podobná situace jako v roce 2018 je zvážení 

rozšíření pojištění rizik v mezinárodním obchodě a rozšíření portfolia spedičních partnerů, kteří 

se zabývají železniční přepravou. 

Dále by se společnost mohla pokus najít i alternativy jiné přepravy zboží. Ačkoli se 

zemědělské komodity přepravují „volně ložené“, může se navýšit využití kamionové přepravy 

do krizových oblastí, kde jsou nedostatečné kapacity pro železniční přepravu.  

V případě, že do dané země bude problém zboží dopravit včas zákazníkovi a budou 

hrozit vícenáklady za nedodržení kontraktu se zákazníkem, se nasmlouvaní makléři můžou 

pokusit prodat zboží do jiné země, kde riziko nedodání zboží již nebude tak vysoké. 

Dále v případě hrozby kvalitativních problémů u zboží, ať se jedná o napadení zboží 

živým škůdcem, nebo neshodující se kvalitativní parametry se smluvními podmínkami, by se 

společnost mohla více zaměřit na lepší dohodnutí obchodních podmínek s dodavatelem ještě 

před uskutečněním obchodní transakce a následně tyto podmínky zakotvit do smlouvy. 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo pomocí vybraných zhodnotit ekonomickou situaci pomocí 

vybraných metod a poukázat na vlivy působící na ukazatele v dané obchodní společnosti  

v období let 2014-2018 a v případě zjištěných nedostatků navrhnout způsob případných 

opatření. 

Zhodnocení finančního zdraví společnosti bylo docíleno také pomocí teoretických 

aspektů finanční analýzy, nastíněním metod jejího zpracování a posouzení vhodnosti zvolených 

účetních výkazů jako vhodný zdroj pro zpracování analýzy v teoretické části této práce. 

Dále byla představena mezinárodní obchodní společnost Dalz agro-trading, která 

obchoduje na trhu zemědělských komodit ve Střední Evropě. 

V praktické části práce vyšla analyzovaná společnost z hodnocení v období let 2014 až 

2017 pozitivně, lze říci, že nebyla ohrožena její finanční stabilita a společnost v tomto období 

dosahovala zisku. Vzhledem k okolnostem na trhnu se zemědělskými komoditami  

a nedostatečnou transportní kapacitou výsledky analýzy za období roku 2018 byly kritické. 

V tomto období společnost nedosahovala doporučených hodnot uváděných v odborné literatuře 

u jednotlivých poměrových ukazatelů. 

Na závěr tedy můžeme říct, že analyzovaná společnost vyšla z finanční analýzy téměř 

pozitivně. Vzhledem k zápornému výsledku hospodaření v roce 2018 by se však společnost 

měla snažit minimalizovat ztrátu v dalších letech, aby neohrozila fungování společnosti, 

udržela si finanční stabilitu a neztratila dobré jméno u svých obchodních partnerů.  
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Seznam zkratek 

VZZ   – Výkaz zisku a ztráty 

ROA   – Rentabilita aktiv 

ROE  – Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   – Rentabilita tržeb 

ROCE   – Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ČPK   – Čistý pracovní kapitál 

FČ  – Finanční činnost 

CF  – Cash Flow 

BÚO  – Běžné účetní období  
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