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1. Úvod 

  Důvodem, proč jsem si vybral téma této bakalářské práce, je, že každý manažer 

nebo majitel firmy by měl umět určit finanční situaci podniku. Myslím si, že v dnešní době, 

kdy svět ovládla hospodářská krize je namístě umět si určit slabiny a silné stránky ve svém 

podnikání a podle nich se rozhodovat a jednat o dalším vývoji společnosti. 

  

 Cílem této práce je zhodnotit finanční situaci vybraného podniku ZEMĚDĚLSKÁ a.s. 

Opava – Kylešovice za období 2008 - 2010. K dosažení cíle použiji nástroje finanční analýzy, 

které mi pomohou odhalit nedostatky a navrhnout případné řešení k odstranění problémů. 

 

 První část mé práce bude zaměřena na teorii finanční analýzy, která zahrne její 

základní pojmy, zdroje informací, uživatele, metody a ukazatele. V druhé části představím 

mnou vybranou firmu, jejichž účetní data budu analyzovat. V třetí části aplikuji metody 

 a hodnotící ukazatele finanční situace, které popisuji v první části. Na závěr vypracuji shrnutí 

a navrhnu doporučení pro vyhodnocovanou společnost. 

 

 Firmu ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – Kylešovice jsem si vybral k hodnocení, neboť se 

nachází v blízkosti mého trvalého bydliště a také proto, že v této firmě pracuje na pozici 

účetní můj rodinný příslušník. Firma se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou už několik 

desítek let. Firma začínala jako Jednotné zemědělské družstvo, než se transformovala na 

akciovou společnost.  
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2. Teoretické pojetí finanční analýzy 

2.1 Finanční analýza 

 „Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy 

podnikového řízení. Je úzce spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku, propojuje tyto 

dva nástroje podnikového řízení, jejichž význam v tržní ekonomice vystupuje výrazně do 

popředí“, tvrdí Holečková (2008, s. 4). Účetnictví slouží jako zdroj dat a informací pro 

finanční rozhodování, prostřednictvím základních finančních výkazů, jako jsou rozvaha, 

výkaz zisků a ztrát a přehled o peněžních tocích (Cash Flow).  

 Tyto výkazy sami o sobě neposkytují úplnou představu o hospodaření a finanční 

situaci podniku, trendech a celkové úrovni kvality podniku. K tomu slouží finanční analýza, 

která propojuje základní finanční výkazy a rozšiřuje jejich vypovídací schopnost. Umožňuje 

dospět ke konkrétním závěrům o hospodaření podniku a o jeho finanční a majetkové 

struktuře. Na základě určitého závěru lze zvolit potřebné opatření.   

Pomocí finanční analýzy hodnotíme minulost, současnost a doporučení případných 

řešení předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. Cílem finanční analýzy je 

rozeznat finanční zdraví podniku, vymezovat silné stránky a najít slabé stránky, které by 

mohly vést k problémům. (Holečková, 2008) 

Dluhošová (2006,  s. 68) uvádí, že hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno 

komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku (finanční zdraví), posoudit 

vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení 

ekonomické situace podniku, zajištění další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění 

rozhodovacích procesů. 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 Data pro finanční analýzu lze získat z různých informačních zdrojů, které lze dělit do 

dvou základních skupin: 

a) Zdroje finančního účetnictví – externí výkazy, poskytují informace 

externím uživatelům. Informují o stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho 

krytí (rozvaha), o tvorbě a využití výsledků hospodaření (výkaz zisků  

a ztrát) a o pohybu peněžních toků (Cash Flow). 
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b) Výkazy vnitropodnikového účetnictví – každý podnik si je vytváří dle svých 

potřeb. Nejsou veřejně dostupnými informacemi. Zahrnují se sem výkazy 

zobrazující vynakládání podnikových nákladů, výkazy o spotřebě nákladů 

na jednotlivé výkony nebo v jednotlivých střediscích.  

Kromě těchto dvou základních skupin zdrojů se využívá i řada dalších podstatných informací: 

a) Finanční informace – zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, 

vnitropodnikové informace, informace finančních analytiků a manažerů 

firmy, burzovní zpravodajství, prospekty cenných papírů. 

b) Kvantifikovatelné nefinanční informace – oficiální ekonomická  

a podniková statistika, podnikové plány, cenové a nákladové kalkulace, 

další podnikové evidence, interní směrnice, rozbory budoucího vývoje 

techniky a technologie. 

c) Nekvantifikovatelné informace – zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, 

komentáře manažerů, odborný tisk, nezávislé hodnocení, prognózy. 

(Dluhošová, 2006) 

2.2.1 Rozvaha 

 „Údaje zajištěné z rozvahy charakterizují stav ekonomické veličiny, resp. stav majetku 

a zdrojů podniku k určitému datu. Jedná se o tzv. okamžikové, stavové ukazatele“, tvrdí 

Kislingerová (2007, s. 37). Základní strukturu rozvahy vyjadřuje tabulka 2.1.   

Tabulka 2.1 Struktura rozvahy. 

Aktiva (majetek) Pasiva (kapitál) 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Oběžný majetek Cizí zdroje 

Ostatní aktiva Ostatní Pasiva 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

 V rozvaze platí tzv. zlaté bilanční pravidlo. Žádná firma nemůže mít více majetku, než 

má zdrojů, a opačně.  

 

                                                 (2.1) 

 

                                                                                (2.2) 
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Aktiva 

 Aktiva jsou výsledkem minulých investičních rozhodnutí a jsou uspořádaná podle 

funkce, kterou plní v podniku, podle času vázanosti majetku v podniku a podle likvidity. 

Struktura aktiv je tvořena třemi základními složkami: 

a) Dlouhodobý majetek – je tvořen dlouhodobým hmotným majetkem, 

dlouhodobým nehmotným majetkem a dlouhodobým finančním majetkem. 

Dlouhodobý majetek se postupně opotřebovává. Toto opotřebení se 

odpisuje. Vázanost ve výrobním procesu je delší než jeden rok. 

b) Oběžná aktiva – jsou tvořena zásobami, dlouhodobými a krátkodobými 

pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. Jejich vázanost ve 

výrobním procesu je méně než jeden rok. Oběžná aktiva jsou v rozvaze 

uspořádána podle likvidity, a to od nejméně likvidních (zásoby) 

k nejlikvidnějším (peníze v pokladně, na účtu, krátkodobé cenné papíry).  

c) Ostatní aktiva – zachycují zůstatky účtů časového rozlišení a dohadných 

účtů aktivních. Patří sem náklady příštích období a příjmy příštích období. 

Jsou to příjmy běžného období, které zatím nebyly přijaty. 

Pasiva 

 V rozvaze se zachycují, jakým způsobem je majetek podniku financován. Pasiva se 

dělí podle vlastnictví na vlastní kapitál, cizí zdroje. 

Z bilanční rovnice vyplývá: 

       –                                  (2.3) 

a) Vlastní kapitál – hlavní složkou vlastního kapitálu je základní kapitál, který 

může být tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady. Způsob jeho vytvoření 

závisí na právní formě podnikání. Dále sem patří kapitálové fondy, fondy 

ze zisku, výsledek hospodaření z minulých let a výsledek hospodaření 

běžného účetního období.  

b) Cizí zdroje – představují kapitál, který podnik získal od jiných právnických 

nebo fyzických osob. Tento kapitál byl zapůjčen na určitou dobu, za kterou 

podnik obvykle platí úrok. Cizí zdroje jsou tvořeny z rezerv, dlouhodobých 

a krátkodobých závazků, bankovních úvěrů a finanční výpomoci. 

c) Ostatní pasiva – zobrazují zůstatky účtů časového rozlišení a dohadných 

účtů pasivních. Patří sem výdaje a výkony příštích období, např. přijaté 

nájemné, předplatné. (Kislingerová, 2007) 
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2.2.2 Výkaz zisků a ztrát 

 Výkaz zisků a ztrát slouží k zachycení nákladů a výnosů za jednotlivé činnosti, které 

se podílely na vytvoření výsledku hospodaření běžného období. Tento výsledek je zobrazeno 

v rozvaze jako jeden individuální údaj. Slouží k hodnocení schopnosti podniku zhodnocovat 

vložený kapitál. (Dluhošová, 2006) 

       –                                  (2.4) 

 Náklady definujeme jako peněžní částky, které podnik v daném účetním období 

vynaložil za účelem získání výnosů, i když ve stejném období nemuselo dojít ke skutečné 

úhradě. 

 Výnosy definujeme jako peněžní částky, které podnik získal ze všech svých činností 

v daném účetním období, bez ohledu na to, zda došlo v tomto stejném období k jejich inkasu. 

 Výkaz zisků a ztrát je sestavován tak, aby dodržel tzv. akruální princip, který udává, 

že transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, jehož se časově a věcně týkají. 

Náklady se projevují jako úbytek aktiv nebo zvýšení závazků, naopak výnosy jako přírůstek 

aktiv nebo snížení závazků. 

 V České republice má výkaz zisků a ztrát stupňovité uspořádání. Je rozlišována část 

provozní, finanční a mimořádná. (Kislingerová, 2007) 

 Základní struktura výkazu zisků a ztrát je zobrazena v tabulce 2.2. 

Symbol Položka Hodnota 

OM + Obchodní marže  

Tp + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  

Np - Provozní náklady  

VHp = Provozní výsledek hospodaření  

Vf + Výnosy z finanční činnosti  

Nf - Náklady z finanční činnosti  

VHf = Finanční výsledek hospodaření  

DB - Daň z příjmu za běžnou činnost  

VHB = Výsledek hospodaření za běžnou činnost  

(VHp + VHf - DB) 

  

VM + Mimořádné výnosy  

NM - Mimořádné náklady  

DM - Daň z mimořádné činnosti  
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VHM = Mimořádný výsledek hospodaření  

VH = Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM)  

Zdroj: (Dluhošová 2008, s. 55) 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost – je součtem provozního a finančního 

výsledku hospodaření, snížený o daň z příjmu za běžnou činnost. Je-li výsledek hospodaření 

kladný, podnik dosahuje zisku z běžné činnosti, jestliže je záporný, podnik dosahuje ztráty 

z běžné činnosti.  

Výsledek hospodaření z provozní činnosti – je u výrobního podniku tvořen tržbami 

z prodeje vlastních výrobků a služeb, po odečtení podnikových nákladů, daní, poplatků  

a odpisů. U obchodního podniku je obvykle tvořen tzv. obchodní marží, což je rozdíl mezi 

tržbami a náklady za prodané zboží. 

 

Existují různé modifikace vyjádření zisku: 

EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) jedná se o zisk před 

zaplacením odpisů, úroků a daní, který udává celkový finanční efekt, který je tvořen aktivy 

podniku.  

EBIT (earnings before interest and tax) je zisk před úroky a zdaněním, který měří efekt 

z ekonomické činnosti bez ohledu na strukturu financování. 

 EBT (earnings before tax) je zisk před zdaněním, tzv. hrubý zisk. 

 EAT (earnings after tax) je čistý zisk, jedná se o výsledek hospodaření za účetní období po 

zdanění. Udává efekt dosahovaný vlastníky. (Dluhošová, 2006) 

2.2.3 Výkaz Cash Flow 

 Funkcí analýzy finančních toků je objasnit hlavní faktory, které ovlivňují příjem, 

výdej hotovosti a z toho vypovídající stav hotovosti k určitému okamžiku. Cash flow je 

toková veličina, která vyjadřuje rozdíl příjmů a výdajů hotovosti za určité období a zároveň 

vyjadřuje reálnou a nezkreslenou skutečnost o stavu peněz (hotovostních i nehotovostních) 

k určitému okamžiku. Cílem výkazu cash flow je vysvětlit změny peněžních prostředků 

 a peněžních ekvivalentů podniku za účetní období. Peněžní prostředky jsou nejen peníze 

v hotovosti, ale také ceniny, peněžní prostředky na účtech a peníze na cestě. Peněžní 

ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a rychle směnitelný. 

Analýza cash flow může být realizována přímou a nepřímou metodou. 

a) Přímá metoda má za úkol provést celkovou bilanci všech příjmů a výdajů. Touto 

metodou se cash flow určí jako rozdíl.  
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b) Nepřímou metodu je vhodnější použít pro rozborové účely, pro které je Cash flow 

určen jako součet čistého zisku po zdanění a odpisech za dané období a přírůstku (úbytku) 

příslušných položek aktiv a pasiv ve srovnání s počátečním stavem. 

Struktura výkazu cash flow se člení podle základních aktivit podniku na cash flow 

z provozní, investiční a finanční činnosti. (Dluhošová, 2006) 

 

Schéma 2.1 cash flow ve zjednodušené podobě: 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ CF z provozní činnosti 

+ CF z investiční činnosti 

+ CF z finanční činnosti 

Konečný stav peněžních prostředků 

Zdroj: Vlastní zpracování        

2.2.4 Příloha účetní závěrky 

 Cílem přílohy je předložit doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát. 

Základním nárokem je spolehlivost, neutralita a srozumitelnost vedení účetních záznamů. 

Významem přílohy je zobrazit majetek, závazky, vlastní kapitál, náklady, výnosy  

a hospodářský výsledek. Příloha účetní závěrky je významná pro externí uživatele.  

Výchozí informace přílohy účetní závěrky tvoří obecné údaje, informace o použitých účetních 

metodách, obecných účetních zásadách, způsoby oceňování, doplňující informace k rozvaze, 

přehled o peněžních tocích. (Kislingerová. 2007) 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

 Informace týkající se finančního stavu podniku, jsou předmětem zájmu více subjektů. 

Dělí se na interní a externí. Mezi interní uživatele se zahrnují manažeři, odboráři  

a zaměstnanci. K externím uživatelům se řadí investoři, banky a jiní věřitelé, stát a jeho 

orgány, obchodní partneři a konkurence. Každý uživatel má své specifické zájmy, s kterými je 

schopen určit typ ekonomických rozhodovacích úloh. (Kislingerová. 2007)   

    

Manažeři 

 Manažeři pracují s informacemi vyplývajícími z finančního účetnictví. Využívají 

výstupy finanční analýzy k operativnímu a strategickému finančnímu řízení podniku. Finanční 



10 

 

analýza odhaluje silné a slabé stránky podniku, a proto umožňuje manažerům stanovit vhodný 

podnikatelský záměr pro příští období, který je rozpracován ve finančním plánu. Manažeři 

znají skutečnou finanční situaci, kterou využívají ke své každodenní práci. Jejich úkolem je 

veškerou činnost podřídit základnímu cíli podniku. 

 

Zaměstnanci  

 Zaměstnanci mají zájem o prosperitu, ekonomickou a finanční stabilitu podniku, 

protože jim jde o zachování pracovních míst a o mzdové a sociální podmínky. Zaměstnanci 

sledují hospodářské výsledky a mají vliv na řízení podniku prostřednictvím odborů. 

(Holečková, 2008) 

 

Investoři 

 Akcionáři a ostatní investoři sledují informace o finanční výkonnosti podniku, a to 

z důvodu rozhodování o případných investicích v daném podniku a kontrolou nad minulými 

investicemi, které podniku poskytli. Držitelé dlužních cenných papírů se zajímají hlavně o to, 

jestli jim budou včas a v dohodnuté výši vyplaceny úroky a splátky cenných papírů. Dalším 

důležitým aspektem pro ně je zajištění finanční stability a likvidity podniku v budoucnu, a zda 

je dluh zajištěn majetkem. (Kislingerová, 2007) 

 

Banky a ostatní věřitelé 

 Věřitel se na základě co nejvíce informací o finančním stavu potencionálního dlužníka 

rozhoduje, zda poskytne potencionálnímu dlužníkovi úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 

Banky posuzují před povolením úvěru bonitu dlužníka a mohou v úvěrových smlouvách 

stanovit změny úvěrových podmínek, jestliže podnik překročí určitou výši zadluženosti.  

 

Stát a jeho orgány 

 Stát a jeho orgány se zajímají o finanční data podniku z důvodu tvorby statistik, 

kontroly plnění daňových povinností, kontroly podniků se státní majetkovou účastí, 

rozdělování finanční výpomoci podnikům. Stát vyžaduje informace o finančních stavech 

podniků ke stanovení hospodářské politiky státu vůči podnikatelské sféře. 

 

Obchodní partneři 

 Dodavatelé se zajímají především o to, zda je podnik schopen hradit své závazky, 

sledují solventnost, likviditu a zadluženost. Jde jim především o krátkodobou prosperitu. 
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Dlouhodobý stav podniku je pro dodavatele také důležitý, a to z důvodu zachování 

dlouhodobé stability dodavatelských vztahů. 

 

 Odběratelé mají zájem na finanční situaci podniku z hlediska dlouhodobého 

obchodního vztahu. V případě finančních potíží dodavatele, nechtějí mít problémy související 

se zajištěním vlastní výroby. Dále potřebují mít jistotu, že dodavatel bude schopen dostát 

svým závazkům. 

 

Konkurenti 

 Konkurenti se zajímají o finanční stav obdobných podniků za účelem srovnání s jejich 

vlastními výsledky hospodaření, rentabilitou, ziskovou marží, cenovou politikou, investiční 

aktivitou, výši a hodnotou zásob, obratovostí apod. Podnik není povinen zveřejňovat 

informace o své finanční situaci. Pokud není ochoten zveřejnit tyto informace, staví se do 

znevýhodněné pozice na kapitálovém trhu při získávání akciového kapitálu. Podnik, který 

zatajuje a zkresluje finanční údaje, se vystavuje riziku ztráty dobré pověsti a také upadá jeho 

konkurenceschopnost v získání nových investorů a zákazníků. Zájmem manažerů by mělo být 

správné, pravdivé a včasné podání informací externím subjektům. 

Výčet výše uvedených subjektů není zcela úplný. Existuje celá řada zájemců 

 o výsledky hospodaření podniků, jako např. analytici, daňoví poradci, oceňovatelé podniku, 

burzovní makléři, univerzity, novináři a také široká veřejnost se zajímá o podnikatelskou 

činnost z různých důvodů. (Holečková, 2008) 

2.4 Základní metody finanční analýzy 

 Procentní rozbor a poměrová analýza jsou rozborové techniky, které se využívají ve 

finanční analýze. Podkladem těchto technik jsou absolutní ukazatele, jak stavové, tak tokové 

veličiny tvořící obsah účetních výkazů. 

 Technika procentního rozboru je založena na rozboru absolutních vstupních dat  

a zpracování rozboru vertikální (procentní rozbor) a horizontální (výpočet rozdílů a indexů) 

struktury účetních výkazů. Na rozbor absolutních vstupních dat navazuje tvorba soustavy 

ukazatelů. Základní přístupy k této tvorbě jsou soustavy paralelní a pyramidová. U soustavy 

paralelní je důležité, jak je zhodnocován kapitál akcionářů a jaká je úroveň likvidity  

a zadluženosti podniku.  U pyramidové soustavy je rozhodující účel analýzy. Od účelu se 

odvíjí vrchol, což je hlavní kritérium analýzy, které je v dalších postupových krocích 
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rozkládáno na dílčí činitele, jejichž úkolem je vysvětlit změnu chování vrcholu.  

     

2.4.1 Absolutní ukazatele 

 Základním zdrojem jsou data zjistitelná z finančních výkazů, která jsou vyjádřena  

v hodnotách. Tato data se nemusí upravovat pro finanční analýzu, jsou uvedena v absolutním 

vyjádření, měřící rozměr určitých jevů (majetek, kapitál, peněžní toky,…). Rozlišují se 

stavové a tokové veličiny, podle toho zda vyjadřují určitý stav nebo informují o datech za 

určitý interval. Veličiny stavové tvoří obsah rozvahy, kde je k určitému datu uvedena hodnota 

majetku a kapitálu. Veličiny tokové jsou uvedeny ve výkazu zisků a ztrát a výkazu cash flow, 

např. jakých tržeb bylo dosaženo v podniku za uplynulé období. (Kislingerová, 2007) 

 

Horizontální analýza účetních výkazů 

Horizontální analýza nebo také tzv. analýza vývojových trendů sleduje vývoj položek 

účetních výkazů v čase. Finanční účetní výkazy zahrnují údaje týkající se běžného roku a také 

údaje z předchozích let. Nutností je mít údaje alespoň dvou po sobě jdoucích období. 

Porovnání jednotlivých položek výkazů v čase se provádí horizontálně po řádcích. 

Horizontální analýza představuje odpověď na otázku: Jak se mění příslušná položka v čase? 

(Scholleová, 2008) 

Realizace horizontální analýzy je následující, absolutní změnu vypočítáme podle vzorce 2.5  

a relativní změnu podle vzorce 2.6. 

                                        (2.5) 

                  
       

    
     

   

    
       (2.6) 

kde hodnota Ut je položka účetního výkazu v roce t, t je běžný rok a t-1 je rok předchozí.  

Změnu lze vyjádřit také indexem bazickým nebo řetězovým. Bazické indexy 

porovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých obdobích s hodnotou stejného 

ukazatele ve stanoveném stále stejném období, které je základem pro srovnání. Řetězové 

indexy srovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých obdobích s hodnotou stejného 

ukazatele v předcházejícím období.  (Holečková, 2008) 

 

Vertikální analýza účetních výkazů 

 Vertikální analýza nebo také strukturální analýza si klade za cíl, zjistit podíl 

jednotlivých položek finančních výkazů na zvoleném základu. V analýze rozvahy jsou 
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položky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových aktiv (pasiv). Ve výkazu zisku a ztrát je 

základem pro procentní vyjádření dané položky obvykle velikost celkových výnosů nebo 

tržeb. Tato metoda zkoumá relativní strukturu aktiv a pasiv a také roli jednotlivých činitelů na 

tvorbě zisku. Porovnání jednotlivých finančních výkazů v jednotlivých letech se provádí 

odshora dolů. Nevýhodou procentuální analýzy je, že změny pouze uvádí a neukazuje jejich 

příčiny. Poskytuje základní orientaci v konkrétním podniku a může upozornit na problémové 

oblasti, které bude potřeba podrobit konkrétnějšímu rozboru. (Holečková, 2008) 

Výpočet jednotlivých položek získáme výpočtem 2.7. 

                  
  

   
 ,        (2.7) 

kde Ui je hodnota určité účetní položky a ΣUi je velikost bilanční sumy. 

 Nejen horizontální a vertikální rozbor účetních výkazů je důležitý, ale také je potřebné 

dopočítat některé tzv. rozdílové ukazatele, se kterými se obvykle ve finanční analýze pracuje, 

tzv. finanční fondy. Nejdůležitější z nich jsou čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 

prostředky a čisté peněžně pohledávkové finanční fondy. (Kislingerová, 2007) 

 

Čistý pracovní kapitál 

 Čistý pracovní kapitál nebo také provozovací kapitál lze znázornit jako výpočet 

rozdílu mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Ke krátkodobým závazkům musíme 

zařadit běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. Pracovní kapitál obsahuje 

oběžná aktiva očištěna o ty závazky, které budou muset být v brzké době uhrazeny. Čistý 

pracovní kapitál lze také charakterizovat jako část oběžných aktiv, které jsou financovány 

dlouhodobými zdroji. 

Čistý pracovní kapitál vypočteme: 

                    –                               (2.8) 

 Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými pasivy má vysoký vliv na platební 

schopnost podniku. Podnik je likvidní, pokud má potřebnou výši relativně volného kapitálu, 

tedy čistý pracovní kapitál. Čistý znamená, že je kapitál z finančního hlediska očištěn od 

povinnosti brzké úhrady krátkodobého cizího kapitálu. Pracovní vyjadřuje disponibilitu tímto 

majetkem, tzn. jeho pružnost, pohyblivost a manévrovací prostor pro činnost podniku. 

Představuje volný kapitál, který je manažery využitelný k ladnému průběhu hospodářské 

činnosti. Pro manažery je čistý pracovní kapitál ta část dlouhodobého kapitálu, která je vázaná 

v oběžných aktivech. 
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 Indikátorem platební schopnosti podniku je velikost čistého pracovního kapitálu. Čím 

je čistý pracovní kapitál vyšší, tím je větší likvidnost podniku. Je-li ČPK záporný jedná se  

o tzv. nekryté dluhy. 

 

Čisté pohotové prostředky 

 Čisté pohotové prostředky nebo také peněžně finanční fond je vypočítáván jako rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky, kdy pohotovými 

peněžními prostředky se myslí peníze v hotovosti a na běžných účtech. Někdy se zahrnují  

i směnky, šeky, krátkodobé termínované vklady, krátkodobé cenné papíry, protože jsou rychle 

přeměnitelné na peníze. Výhodou tohoto ukazatele je malá souvislost s podnikovým 

oceňováním. Může být ovlivněn časovým posunem plateb v okamžiku zjišťování likvidity 

zadržením nebo dřívějším uskutečněním plateb.  

Čisté pohotové prostředky se vypočítají následovně: 

                                  –                             (2.9) 

 

Čistý peněžně pohledávkový finanční fond 

 Představuje určitý kompromis mezi ČPK a ČPP. Je sestaven tak, že vedle pohotových 

prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do oběžných aktiv také krátkodobé pohledávky. 

(Holečková, 2008)  

         –         –                        –                             (2.10) 

2.4.2 Poměrové ukazatele 

 Výpočet poměrových ukazatelů navazuje na analýzu absolutních vstupních dat. Aby 

bylo možné analyzovat vzájemné vazby a souvislosti mezi ukazateli, dáváme jednotlivé 

hodnoty do vzájemných poměrů. Ukazatele měřící finanční zdraví podniku se řadí do skupin. 

Tyto skupiny jsou vnímány stejně důležitě a rovnocenně. (Kislingerová, 2007) 

  

Jedná se o analýzu ukazatelů: 

 Rentability 

 Likvidity 

 Aktivity 

 Zadluženosti 
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2.4.2.1 Ukazatel rentability 

 Rentabilita, resp. ukazatel výnosnosti je sestaven jako poměr konečného efektu 

dosaženého podnikatelskou činností k nějaké srovnávací základně, která může být na straně 

aktiv i pasiv nebo jiné bázi. Obecně je rentabilita definována jako poměr zisku a vloženého 

kapitálu. Čím vyšší výnosnosti podnik dosahuje, tím lépe hospodaří se svým majetkem  

a kapitálem. 

 Všechny ukazatele rentability mají podobnou interpretaci, udávají, kolik korun zisku 

připadá na 1 Kč jmenovatele. Nejčastěji využívanými ukazateli rentability v praxi jsou: 

ROA – Rentabilita aktiv (Return on Assets) 

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

ROS – Rentabilita tržeb (Return on Sales) 

ROI – Rentabilita celkového vloženého jmění (Return on Investment) 

(Kislingerová, 2007) 

 

Rentabilita aktiv – ROA 

 Někdy nazývaná jako produkční síla, je klíčovým měřítkem rentability. Poměřuje čistý 

zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována 

z vlastního nebo cizího kapitálu.  

      
    

      
          , (2.11) 

kde EBIT je zisk před zdanění a t je sazba daně z příjmů. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

 Na tento ukazatel soustředí pozornost akcionáři, společníci a investoři. ROE vyjadřuje, 

kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem.  

      
   

               
          , (2.12) 

kde EAT je čistý zisk a do vlastního kapitálu řadíme základní kapitál, emisní ážio, zákonné  

a další fondy vytvářené ze zisku, jako i zisk běžného období. 

 

Rentabilita tržeb – ROS 

 Ukazatel měří, kolik korun zisku podnik utvoří z jedné koruny tržeb. Je vhodný pro 

srovnání v čase a pro mezipodnikové porovnání. Rentabilita tržeb ve dvou tvarech: 

      
    

                                                                
            (2.13) 
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           (2.14) 

 Ukazatel ROS, který vychází z pojetí hrubého zisku EBIT, je vhodný pro srovnání 

podniku s variabilními podmínkami. U druhé varianty, kde se počítá s čistým ziskem EAT, se 

jedná o vyjádření tzv. ziskové marže. Ukazatel ziskové marže se liší u jednotlivých odvětví 

v závislosti na druhu produkce. Je nutné posuzovat ukazatele ve vztahu k obratu aktiv.  

 

Rentabilita investice 

 Jeden z nejvýznamnějších poměrových ukazatelů, který je vhodný pro srovnání 

odlišně zdaněných a zadlužených firem. Neuvažuje s daní z příjmu a nákladovým úrokem. 

Hodnoty na 15% značí velmi dobrou situaci, hodnoty v rozmezí od 12% - 15% lze označit za 

dobré. Velikost tohoto ukazatele by měla být vyšší než je poskytovaná úroková míra v bance. 

 

      
   

                   
        ,  (2.15) 

kde EAT je čistý zisk po zdanění. 

2.4.2.2 Ukazatel likvidity 

 Likvidita je schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi včas 

krýt, v požadované době a na požadovaném místě všechny splatné závazky. Likvidita je 

nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou životnost podniku. Vysoká likvidita váže prostředky 

s velmi malým nebo žádným výnosem, které nemohou být investovány, a snižují tím 

rentabilitu společnosti. Nízká likvidita může být způsobena z nedostatku zásob nebo 

finančních prostředků.  

Kislingerová (2007, s. 88) definuje základní pojmy související s plateb schopností: 

 Solventnost je vyjádřením schopnosti podniku hradit včas, 

v požadované výši a na požadovaném místě všechny splatné závazky. 

 Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na 

peněžní prostředky a těmi krýt včas, v požadované době a na 

požadovaném místě všechny splatné závazky. 

 Likvidnost vyjadřuje míru obtížnosti transformace majetku do 

hotovostní formy. Je obecnou charakteristikou majetku; jednotlivé 

majetkové části se liší podle schopnosti rychlosti přeměny. Likvidnost 

se váže především k majetkovým složkám, které nazýváme oběžná 

aktiva; na straně pasiv mají protipoložku v krátkodobých závazcích. 
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Běžná likvidita (Current Ratio) 

 Smyslem ukazatele je, že srovnáváme objem oběžných aktiv jako potencionální objem 

peněžních prostředků s objemem závazků splatných v brzké době. Běžná aktivita je citlivá na 

strukturu a oceňování zásob a pohledávek. Optimální výše tohoto ukazatele se považuje 

rozmezí od 1,5 do 2,5. (Dluhošová, 2006) 

                   
             

                  
  (2.16) 

 

Pohotová likvidita (Quick Assets Ratio) 

 Nebo také likvidita 2. stupně, kterou poměřujeme krátkodobé pohledávky  

a krátkodobý finanční majetek ke krátkodobým závazkům. Jestliže hodnota nabývá velikosti 

  1, podnik by měl být schopný uhradit všechny své krátkodobé závazky z disponibilní 

hotovosti, z prodeje krátkodobých cenných papírů nebo proměnou pohledávek v hotovost. 

(Režňáková, 2010) 

                    
                           

                      
  (2.17) 

 

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) 

 Poměřuje schopnost úhrady krátkodobých závazků v daný okamžik. Vypočte se jako 

poměr finančního majetku a krátkodobých závazků. Mezi finanční majetek se řadí peněžní 

prostředky v pokladnách a na účtech a krátkodobé obchodovatelné cenné papíry. Doporučená 

hodnota by měla být v intervalu 0,2 – 0,5. (Schoellová, 2008) 

                     
                

                  
  (2.18) 

2.4.2.3 Ukazatel aktivity 

 Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat investované peněžní prostředky  

a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Tento ukazatel 

zobrazuje, zda má podnik přebytečné kapacity nebo nedostatek produktivních aktiv  

a v budoucnu nebude moci růst. (Růčková, 2010) 

 

Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio) 

 Slouží k měření celkového využití majetku. Tento ukazatel udává, kolikrát se celková 

aktiva obrátí za rok. Hodnota by se měla pohybovat na úrovni hodnoty 1.  (Kislingerová, 

2001) 
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  (2.19) 

Doba obratu aktiv 

 Udává dobu, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv vzhledem k tržbám. 

Pozitivní je co nejkratší doba obratu. Čím je podíl fixních aktiv vyšší, tím je hodnota 

ukazatele vyšší, tzn. hodnota je určena obratem fixního a pracovního kapitálu. (Dluhošová, 

2006) 

                    
                   

     
 (2.20) 

Doba obratu zásob (Inventory turnover) 

 Ukazatel udává průměrný počet dnů, za kterých jsou zásoby vázány v podniku do 

doby spotřeby nebo prodeje. (Kislingerová, 2007) 

                   
           

     
  (2.21) 

 

Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period) 

 Udává počet dnů, za jak dlouho jsou průměrně uhrazeny faktury, za již prodané 

výrobky a služby. (Kislingerová, 2007) 

                             
          

     

   

 (2.22) 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) 

 Ukazatel udává počet dnů, po kterých zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny,  

a podnik využívá bezplatný obchodní úvěr. (Dluhošová, 2006) 

                                       
                  

     

   

  (2.23) 

2.4.2.4 Ukazatel zadluženosti 

 Identifikuje míru, jak se na financování podniku podílejí jiné subjekty. Upozorňuje na 

výši rizika, kterému je podnik vystavován při dané struktuře vlastních a cizích zdrojů. Vyšší 

podíl cizích zdrojů je rizikovější, než když je firma financována vlastními zdroji. (Otrusínová, 

2011) 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 Tento ukazatel vyjadřuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, jaká část 

podnikových aktiv je financována vlastními zdroji a jak vysoká je finanční samostatnost 

podniku. Podíl vlastního kapitálu na aktivech se pohybuje v intervalu <0,1>. Zvyšováním 

tohoto ukazatele se upevňuje stabilita. 
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 (2.24) 

Ukazatel celkové zadluženosti 

 Tento ukazatel slouží k hodnocení přiměřenosti zadlužení podniku. Celková 

zadluženost podniku zobrazuje podíl celkových závazků k celkovým aktivům a tím měří podíl 

věřitelů na celkovém kapitálu. Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím nižší je riziko 

věřitelů.   

                                
           

              
 (2.25) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

  Akceptovatelná zadluženost vlastního kapitálu závisí na vývoji podniku  

a postoji vlastníku k riziku. U stalých společností by se hodnota zadluženosti vlastního 

kapitálu měla pohybovat v pásmu od 80% do 120%. 

                                          
           

               
 (2.26) 

Úrokové krytí 

 Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát jsou úroky kryty výši provozního zisku, 

tj, kolikrát je zajištěno placení úroku. Čím je úrokové krytí vyšší, tím je finanční situace 

příznivější. 

               
    

     
, (2.27) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

 

Úrokové zatížení 

 Ukazatel úrokového zatížení udává, jakou část celkového vytvořeného efektu 

odčerpají úroky. Závisí především na rentabilitě podniku a na podílu zdrojů na financování 

činnosti, které podnik získal vydáním dluhopisů, z bankovních úvěrů apod. 

                  
     

    
, (2.28) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

2.4.3 Souhrnné indexy hodnocení 

 Mezi souhrnné indexy hodnocení se řadí bankrotní a bonitní modely. Účelem těchto 

modelů je zjistit v dostatečném předstihu finanční situaci podniku. Existuje celá řada těchto 

modelů. Pro tuto práci byla vybrána určitá skupina zástupců. 
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2.4.3.1 Bankrotní modely 

 Bankrotní modely jsou určeny především věřitelům, které zajímá schopnost podniku 

dostát svých závazkům nebo jestli se firma v dohledné době blíží bankrotu. V naší praxi se 

používá několik modelů, nejznámější jsou Altmanův model a IN indexy. 

 

Altmanův model 

 Model vycházející z propočtu indexů celkového hodnocení. Je stanoven jako součet 

hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, kterým je přidělena různá váha. Váhy 

jednotlivých poměrových ukazatelů Altman určil, pomocí statistické diskriminační metody. 

Tato metoda roztřídila sledované objekty do dvou více definovaných skupin podle určitých 

vlastností. Největší důraz se klade na rentabilitu celkového kapitálu. Cílem tohoto modelu je 

odlišit bankrotující firmy od těch, u nichž je pravděpodobnost bankrotu minimální.  

Altmanův model pro společnosti, které patří do skupin veřejně obchodovatelných na 

burze, je možné vyjádřit touto rovnicí: 

             + 3,3             , (2.29) 

kde    (krátkodobá aktiva – krátkodobá pasiva) / aktiva 

    nerozdělený zisk / aktiva 

    (zisk před zdaněním + úroky) / aktiva 

    vlastní kapitál / cizí zdroje  

    tržby/aktiva 

Růčková (2008, s. 73): „Vypočtený výsledek je možno interpretovat podle toho, do jakého 

spektra jej můžeme zařadit. Je-li hodnota vypočítaného indexu vyšší než 2,99, jedná se  

o firmu, jejíž finanční situace je uspokojivá. Jsou-li výsledky v rozmezí 1,81 – 2,98, hovoříme 

o šedé zóně, což znamená, že firmu nelze jednoznačně označit za úspěšnou, ale stejně tak ji 

nemůžeme hodnotit jako firmu s problémy. Hodnoty pod 1,81 signalizují výrazné finanční 

problémy, a tedy i možnost bankrotu.“ 

 Altmanův model pro společnosti, které patří do skupin veřejně neobchodovatelných 

na burze, je možné vyjádřit touto rovnicí: 

 

                                              (2.30) 

 

Kde                 jsou stejné proměnné, jako v předchozím modelu. 
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Tabulka 2.3 interpretace výsledků: 

Z < 1,2 pásmo bankrotu 

Z   <1,2;2,9> šedá zóna 

Z > 2,9 pásmo prosperit 

Zdroj: vlastní zpracování    

 

IN indexy 

 IN indexy sestavili v roce 1995 Inka a Ivan Neumaierovi, kteří se rozhodli analyzovat 

vybrané bankrotní indikátory a zprostředkovat nejčastěji vytypované ukazatele. Index IN95 je 

sestaven z ukazatelů, které většina modelů považuje za nejvýznamnější.  

 Index IN95 je konstruován pro Českou republiku a je určen pro věřitele. Jednotlivé 

váhy u proměnných jsou uvedeny pro zemědělské odvětví.  

          
 

  
      

    

 
       

    

 
      

   

 
     

  

       
       

   

   
, 

           (2.31) 

Kde  A jsou aktiva, 

 CZ jsou cizí zdroje, 

 EBIT je zisk před úroky a zdaněním, 

 Ú jsou nákladové úroky, 

 VÝN jsou výnosy, 

 OA jsou oběžná aktiva, 

 KrZ jsou krátkodobé závazky 

 KBÚ jsou krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci, 

 ZPL jsou závazky po lhůtě splatnosti. 

 Tato konstrukce vah umožnila zohlednit při hodnocení firem odvětvová specifika. Pro 

každé odvětví, podle klasifikace OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností, 

viz. příloha č. 1), jsou přiřazeny odlišné váhy jednotlivých ukazatelů. Společnosti s hodnotou 

indexu IN95 vyšší než 2 mají schopnost bezproblémově platit závazky. V rozmezí hodnot 1-2 

se nachází šedá zóna, tzn. firmy, pohybující se v tomto pásmu jsou rizikové a mohly by zde 

nastat problémy s úhradou závazků. Je-li hodnota indexu IN95 nižší než 1, jedná se  

o společnosti, které nemají dostatečnou schopnost plnit své závazky. 

  Index IN95 byl ověřen na datech tisíců českých firem a vykázal velmi dobrou 

vypovídající schopnost pro odhad jejich finanční tísně. Úspěšnost indexu IN95 je vyšší než 

70%. (Neumaierová a Neumaier, 2002)  
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 Index IN99 je určen pro vlastníky. 

            
 

  
       

    

 
       

   

 
       

  

       
 (2.32) 

 Neumaierová a Neumaier (2002, s. 98) uvádí: „Dosahuje-li index IN99 větší hodnoty 

než 2,07m daná firma má kladnou hodnotu ekonomického zisku; pohybuje-li se hodnota 

indexu IN pod 0,684, pak firma dosahuje záporné hodnoty ekonomického zisku. Interval „šedé 

zóny“ je poměrně široký – je to pásmo, kdy není situace firmy jednoznačná, nicméně pokud se 

zde firma ocitne, vždy se jedná o signál určitých problémů. Při ověřování indexu se ukázaly 

tři pásma: dosahuje-li firma IN 1,420 až 2,07 není na tom firma špatně; při hodnotách 1,089 

až 1,42 je situace nerozhodná, firma má své přednosti, ale i výraznější problémy; a v pásmu 

hodnot 0,684 až 1,089 již převažují problémy.“ 

 

 V roce 2002 se Neumaierovi rozhodli zkonstruovat index, který by propojil oba 

předchozí indexy.  

 Index IN01 

          
 

  
      

    

 
      

    

 
      

   

 
      

  

       
 (2.33) 

 Je-li hodnota indexu IN01 vyšší než 1,77 znamená to, že podnik tvoří hodnotu. 

Hodnotu indexu IN01 nižší než 0,75 nabývají firmy spějící k bankrotu. V intervalu 

<0,75;1,77> se nachází šedá zóna. Pro průmyslový podnik znamená dosažena hodnota indexu 

IN01 vyšší než 1,77, že s pravděpodobností 67% tvoří hodnotu. Hodnota IN01 nižší než 0,75 

znamená, že společnost s 86% pravděpodobností spěje k bankrotu. (Neumaierová a Neumaier, 

2002) 

2.4.3.2 Bonitní modely 

 Odrážejí míru kvality společnosti podle její výkonnosti. Jsou orientovány na investory 

a vlastníky, kteří nemají k dispozici data pro propočet čisté současné hodnoty podniku. 

 

Kralickův rychlý test 

 Tento bonitní model je sestaven ze čtyř rovnic. První dvě rovnice jsou zaměřeny na 

hodnocení finanční stability podniku a další dvě rovnice hodnotí výnosovou situaci podniku. 

   
               

                   
,   (2.36) 

   
                                

                  
,  (2.37) 

   
    

                   
,   (2.38) 
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,   (2.39) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. (Růčková, 2007) 

  

Jednotlivé výsledky rovnic             ohodnotíme body podle následující tabulky 2.4. 

Tab. 2.4. Bodové hodnocení výsledků             u Kralickova rychlého testu. 

Kralickův Quicktest - Stupnice hodnocení ukazatelů 

Ukazatel 

Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 5 

R1 > 30% > 20% > 10% > 0% negativní 

R2 < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

R3 > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 

R4 > 15 % > 12% > 8% > 0% negativní 
Zdroj: Kislingerová ( 2005, s. 77) 

Výpočty tří základních hodnocení: 

                             
     

 
,      (2.40) 

                           
     

 
,      (2.41) 

                          
                                                       

 
,  (2.42) 

  

Prostřednictvím hodnot, které získáme z hodnocení celkové situace, můžeme interpretovat 

výsledky Kralickova rychlého testu. 

 

Kritéria hodnocení: 

Hodnoty vyšší než 3 prezentují bonitní firmu.  

Hodnoty v intervalu 1-3 prezentují šedou zónu pro firmu.  

Hodnoty nižší než 1 prezentují bankrotní firmu. (Růčková, 2007)  

 

  



24 

 

3. Charakteristika vybraného podniku 

3.1 Základní informace 

Obchodní firma:  ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice 

Právní forma podnikání: akciová společnost 

Datum zápisu:   23. července 1997 

Sídlo:    Opava 6, Bílovecká 167, 

    PSČ 747 06 

Identifikační číslo:  253 45 401 

Základní kapitál:  132 058 000,- Kč  

Předmět podnikání:  - zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků 

      - ošetřování rostlin, rostlinných produktů a půdy 

    - oprava motorových vozidel 

    - kovářství, zámečnictví, kovoobráběčství, truhlářství 

    - silniční motorová doprava 

    - provozování čerpacích stanic, aj.  

Akcie:  

1 008 ks (kmenové akcie na jméno) v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, 

2 783 ks (kmenové akcie na jméno) v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, 

3 428 ks (kmenové akcie na jméno) v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.  

Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. 

Účetní jednotka nemá akcionáře s podstatným nebo rozhodujícím vlivem. 

3.2 Organizační struktura firmy 

Struktura: členění na závody – střediska 

Popis: 1. Středisko rostlinné výroby 

 2. Středisko živočišné výroby 

 3. Středisko služeb Komárov 

 4. Středisko dílen v členění regionálním 

 5. Středisko stavební výroby 

 6. Středisko skladového hospodářství 

 7. Správní středisko 
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3.3 Statutární a dozorčí orgány 

Představenstvo:  

Předseda  Ing. Dušan Schreier 

Místopředseda  Ing. Jan Pirunčík 

Členové  Ing. Drahomíra Hertlová 

   Zdeněk Pavelek 

   Jiří Světlík 

Dozorčí rada:  

Předseda  Ing. František Novák 

Místopředseda  Jaromír Palisa 

Členové  Jan Fidler, Vladimír Holuša, Jiří Hrbáč, Pavel Buroň, Jaromír  

   Molovčák, Jiřina Křibková, Jaroslav Straka, Karel Graca, Karel Gřešek, 

   Ing. Tomáš Kožaný, Jan Steyer, Josef Věntus, Kamila Richterová 

 

Jménem společnosti jedná: 

1. předseda představenstva a místopředseda představenstva 

2. předseda představenstva a jeden člen představenstva 

3. místopředseda představenstva a jeden člen představenstva 

3.4 Historie společnosti 

 ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – Kylešovice vznikla transformací ze zemědělského 

družstva na akciovou společnost v roce 1997 a pod hlavičkou ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – 

Kylešovice vystupuje od roku 1999. Základní kapitál tehdy činil 183 973 tis. Kč. 

 V průběhu hospodaření let 1999 – 2009 podnik vykazoval stabilní hospodářské 

výsledky a představenstvo společnosti navrhlo vykupovat od akcionářů své vlastní akcie.  

 Podle obchodního zákoníku § 161a smí společnost vlastnit své akcie nejdéle po dobu 

18 měsíců. Po této době je musí buď prodat, nebo zlikvidovat. Likvidace se děje podle § 211 

a dalších paragrafů obchodního zákoníku formou snížení základního jmění. Snížení 

základního jmění řeší společnost ze dvou, zcela odlišných důvodů. Prvním důvodem je 

skutečnost, že společnost má svůj vlastní kapitál nižší než je základní kapitál. Tento případ 

nastává, když společnost vykazuje delší dobu ztráty a tyto ztráty jsou řešeny na úkor snížení 

základního kapitálu. Tento důvod, v ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava-Kylešovice, nenastal, protože 
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společnost dosahovala po delší dobu ziskový hospodářský výsledek. Druhým důvodem, že se 

přistupuje ke snížení základního kapitálu, je skutečnost, kdy společnost vykazuje dobré 

hospodářské výsledky a má zájem, aby ukazatel rentability základního kapitálu se zvýšil a tím 

se dále posílily ukazatele zdraví podniku. K těmto opatřením přistupuje společnost tehdy, 

 má-li dostatek prostředků na odkup vlastních akcií a nevznikají ji žádné vážnější problémy 

s jejich likvidací. Tím se „zhušťuje“ základní kapitál a vytvářejí se předpoklady do budoucna 

pro lepší hospodářské výsledky. 

 Z výše uvedených důvodu rozhodlo představenstvo předložit valné hromadě návrh na 

snížení základního kapitálu a valná hromada tento návrh odsouhlasila. 

Kroky, které následovaly po rozhodnutí valné hromady společnosti: 

 Po splnění zákonných postupů byl podán návrh na zápis ke snížení základního kapitálu 

ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava - Kylešovice. Tento návrh se podává na Obchodní rejstřík. 

Ke snížení základního kapitálu byly použity vlastní akcie v majetku společnosti. Všechny tyto 

akcie byly fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci byl sepsán protokol. Fyzickou likvidaci 

provedlo představenstvo společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu 

v obchodním rejstříku. 

 Veškeré postupné kroky, které byly účtovány, se projevily pouze v rozvaze na straně 

pasiv, a to pouze přesunem mezi jednotlivými složkami vlastního kapitálu.  

 Po zaúčtování této transakce byla výše vlastního kapitálu stejná. Došlo pouze ke 

snížení základního kapitálu a to o nominální hodnotu vykoupených vlastních akcií. Po zapsání 

snížení základního kapitálu do Obchodního rejstříku činila jeho hodnota 132 058 000,- Kč. 

Rozdíl mezi pořizovací hodnotou akcií a nominální hodnotou akcií byl účtován ve prospěch 

rezervního fondu. Tím byla zachována výše vlastního kapitálu, což je auditory velice příznivě 

hodnoceno. 

Zdroj:Informace byly získány během konzultací s vedením firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – Kylešovice. 

3.5 Konkurence 

Tabulka 3.1 zobrazuje účetní jednotky, ve kterých má účetní jednotka podstatná nebo 

rozhodující vliv. 

Název 

Podíl na základním kapitálu Za poslední úč. Období 

absolutní v Kč v % ZK VK v tis. Kč VH 

Březnovská zemědělská a.s. 64,509 84,61% 61677 3989 

Zemědělské združení AGS 50 50% 986 -1426 
Zdroj: Příloha k účetní závěrce 2010, ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – Kylešovice 
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3.6 Počet zaměstnanců 

Tabulka 3.2 s průměrným počtem zaměstnanců za účetní období 

Rok 2008 2009 2010 

Počet zaměstnanců 149 139 129 
Zdroj: Příloha k účetní závěrce 2008 - 2010, ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – Kylešovice 

 Veškeré informace o společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice jsem získal 

z interních zdrojů společnosti. 
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4. Finanční analýza vybraného podniku 

 V rámci této kapitoly bude provedena praktická část této práce. Postup vypracování 

praktické části bude v souladu s teoretickou částí. Budu zde provádět finanční analýzu 

jednotlivých účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash flow), které jsou součástí 

účetní závěrky vybraného podniku, kterým je akciová společnost ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava 

– Kylešovice. Jednotlivé účetní výkazy sledovaného období přikládám v přílohách 2, 3, 4. 

  Nejprve provedu analýzu absolutních ukazatelů, do které zahrnujeme vertikální  

a horizontální analýzu rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Dále se zaměřím na poměrovou 

analýzu, kdy vypočítám jednotlivé ukazatele pro rentabilitu, likviditu, aktivu a zadluženost. 

Poté se dostanu k vybraným bankrotním modelům, kterými jsou Altmanův model a IN 

indexy. Nakonec se budu zabývat bonitním modelem Kralickův rychlý test. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

 V horizontální analýze rozvahy můžeme sledovat, jak se během let 2008 až 2010 

změnily příslušné položky aktiv a pasiv, a to o kolik jednotek nebo o kolik procent. Analýza 

je zpracovaná  meziročně, kdy porovnávám roky 2008 s rokem 2009 a rok 2009 s rokem 

2010. Nejprve se zaměřím na aktiva, poté budu pokračovat s části pasiv. 

Tabulka 4.1 Horizontální analýza zkrácené rozvahy - aktiva 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice AKTIVA 

Relativní změna [%] Absolutní změna [v tis. Kč] 

2009/2008 2010/2009 2009-2008 2010-2009 

  AKTIVA CELKEM -3,12% -3,33% -10632 -10997 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL     0 0 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 1,26% 1,77% 2071 2963 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek -29,60% -42,04% -214 -214 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3,89% 2,10% 5676 3177 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek -18,44% 0,00% -3391 0 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA -1,92% -8,71% -3180 -14111 

C.I. Zásoby -16,29% 8,58% -11368 5016 

C.II. Dlouhodobé pohledávky -28,67% 4,01% -792 79 

C.III. Krátkodobé pohledávky -6,07% -46,22% -2041 -14600 

C.IV Finanční majetek 18,68% -6,58% 11021 -4606 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv -88,10% 11,74% -9523 151 

D.I. Časové rozlišení -88,10% 11,74% -9523 151 
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 Tabulka 4.1 je horizontální analýza aktiv zkrácené rozvahy. Horizontální analýzu 

rozvahy v plném rozsahu přikládám v příloze č. 5. Z tabulky 4.1 vyplývá, že celková aktiva 

poklesla v roce 2009 oproti předešlému roku o 3,12%, což je pokles v absolutním vyjádření  

o 10 632 000,- Kč.  V následujícím roce 2010 opět celková aktiva poklesla o dalších 3,33%. 

Můžu tedy konstatovat, že v období 2008 – 2010 měla aktiva klesající trend. Tento trend byl 

způsoben nepříznivým vývojem dlouhodobého majetku, oběžných aktiv a časovým 

rozlišením. 

 Dlouhodobý majetek vzrostl opravdu jen mírně a to o 1,26% v roce 2009 a v roce 

2010 o 1,77%. Tento nízký nárůst byl způsoben mírným zvýšením dlouhodobého hmotného 

majetku, ale hlavně vysokým poklesem dlouhodobého nehmotného majetku. Meziroční 

pokles byl vždy o 214 000,-Kč za sledované období. 

 Oběžná aktiva měla také klesající trend. V roce 2009 poklesla o 3 180 000,- Kč,  

a to hlavně kvůli poklesu dlouhodobých pohledávek o 795 000,- Kč a krátkodobých 

pohledávek o 2 041 000,- Kč. V roce 2010 byl pokles vyšší než v předchozím roce. 

V relativním vyjádření se jednalo o 8,71%, konkrétně tedy pokles o 14 111 000,- Kč. Nejvíce 

se pokles týkal krátkodobých pohledávek (- 46,22%). Naopak zásoby v roce 2010 vzrostly  

o 5 016 000,- Kč. 

 Časové rozlišení, tato položka se v roce 2009 snížila skoro o 90%, což se rovnalo 

9 523 000,- Kč. V následujícím roce 2010 byl zaznamenán nárůst o 11,74% (151 000,- Kč). 

Graf 4.1 Graf vývoje aktiv sledovaného období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 V grafu 4.1 můžeme vidět vývoj aktiv za sledované období 2008 – 2010. Vidíme,  

že jednotlivé dílčí položky celkových aktiv mají klesající trend. Tento trend se u celkových  
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a oběžných aktiv zrychluje, kdežto u ostatních aktiv zpomaluje a u dlouhodobého majetku  

je trend stejný. 

Tabulka 4.2 Horizontální analýza zkrácené rozvahy - pasiva 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice PASIVA 

Relativní změna [%] Absolutní změna [v tis. Kč] 

2009/2008 2010/2009 2009-2008 2010-2009 

     PASIVA CELKEM -3,12% -3,27% -10632 -10815 

A. VLASTNÍ KAPITÁL -3,20% -0,84% -9845 -2498 

A.I. Základní kapitál -0,58% -0,47% -768 -620 

A.II. Kapitálové fondy     0 0 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 24,19% -0,02% 19858 -21 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 0,00% -5,95% 0 -4124 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) -116,62% -54,97% -28935 2267 

B. CIZÍ ZDROJE -2,49% -26,37% -806 -8336 

B.I. Rezervy     0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky -3,81% -7,55% -206 -392 

B.III. Krátkodobé závazky 18,75% -30,63% 2823 -5476 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci -28,62% -28,90% -3423 -2468 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 3,10% -25,79% 19 -163 

C.I. Časové rozlišení 3,10% -25,79% 19 -163 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy 

 Dále se budu zabývat horizontální analýzou pasiv. Tabulka 4.2 je horizontální analýza 

pasiv zkrácené rozvahy. Díky zlatému bilančnímu pravidlu, kdy aktiva se rovnají pasivům,  

je jasné, že se u pasiv objeví klesající trend. Pokles celkových aktiv je úplně stejný, jako 

pokles celkových pasiv. 

 Konkrétněji tedy vlastní kapitál v roce 2009 poklesl o 9 845 000,- Kč (- 3,2%)  

a v roce následujícím o 2 498 000,- Kč (- 0,84%). Což bylo vyvoláno především poklesem 

rezervních fondů a ostatních fondů ze zisku a výsledků hospodaření běžného účetního období. 

V roce 2009 výsledek hospodaření klesl o sumu 28 935 000,- Kč. V dalším roce byl pokles  

o něco mírnější, a to o 2 267 000,- Kč. 

 U cizích zdrojů byl zaznamenán zrychlující se pokles, kdy v roce 2009 klesl jen  

o 2,49% a v roce 2010 o 26,37%. Hlavní podíl na těchto změnách měla v roce 2009 položka 

bankovní úvěry. Využití bankovních úvěrů pokleslo o 28,62%. V roce 2010 toto snižování 

pokračovalo stejným tempem. Krátkodobé závazky se v roce 2009 zvýšily téměř o 20%, 

v roce následujícím naopak klesly o 30,63%. 

 Časové rozlišení nejprve mírně vzrostlo v roce 2009, poté ale v nadcházejícím roce 

kleslo a to o 25,79%. 
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V následujícím grafu 4.2 

můžeme vidět vývoj 

pasiv za sledované 

období 2008 – 2010. 

 

Graf 4.2 Graf vývoje 

pasiv sledovaného 

období    

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 V grafu 4.2 můžeme vidět vývoj pasiv za sledované období 2008 – 2010. Vidíme, že 

jednotlivé dílčí položky celkových pasiv mají klesající trend. Vlastní kapitál společnosti se 

snížil a využívání cizích zdrojů také. 

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

 Cílem vertikální analýzy bude zjistit, jak se jednotlivé položky majetkové části 

podílely na bilanční sumě a jak se měnily v jednotlivých letech 2008 – 2010.                          

 Opět nejprve začnu s aktivy a poté budu stejným způsobem pokračovat u pasiv. 

Tabulka 4.3 Vertikální analýza zkrácené rozvahy - aktiva 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice AKTIVA 

% podíl na bilanční sumě 

2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0,00% 0,00% 0,00% 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 48,37% 50,55% 53,22% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,21% 0,15% 0,09% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 42,76% 45,86% 48,43% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 5,39% 4,54% 4,70% 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 48,46% 49,06% 46,33% 

C.I. Zásoby 20,48% 17,70% 19,88% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,81% 0,60% 0,64% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 9,87% 9,57% 5,32% 

C.IV. Finanční majetek 17,31% 21,20% 20,49% 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 3,17% 0,39% 0,45% 

D.I. Časové rozlišení 3,17% 0,39% 0,45% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy 

 

 Tabulka 4.3 znázorňuje vertikální analýza aktiv zkrácené rozvahy. Vertikální analýzu 

rozvahy v plném rozsahu přikládám v příloze číslo 6. Z tabulky 4.3 vyplývá, že na celkových 
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aktivech v roce 2008 se přibližně stejným dílem podílejí dlouhodobý majetek (48,37%)  

a oběžná aktiva (48,37%). V dalších letech začíná mírně převyšovat podíl dlouhodobého 

majetku nad oběžnými aktivy. Detailnější rozepsání struktury aktiv naznačuje, že nejvíce se 

podílí na celkových aktivech dlouhodobý hmotný majetek (42,75%) a to především stavby. 

Dále se pak na celkové struktuře aktiv podílejí zásoby (20,48%). 

Graf 4.3 Struktura celkových aktiv v jednotlivých letech. 

V grafu 4.3 je znázorněna 

struktura aktiv v procentním 

vyjádření. Můžeme zde 

vidět, že dlouhodobý 

majetek a oběžná aktiva 

tvoří přibližně stejným 

dílem celková aktiva 

společnosti. Ostatní aktiva 

se podílejí jen nepatrnou procentuální částí. Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.4 Struktura dlouhodobého majetku v jednotlivých letech. 

V grafu 4.4 můžeme vidět 

strukturu dlouhodobého 

majetku v jednotlivých 

letech v procentuálním 

vyjádření. Ve všech třech 

letech byl dlouhodobý 

majetek tvořen z 90% 

dlouhodobým hmotným 

majetkem.    Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.5 Struktura oběžných aktiv v jednotlivých letech. 

V grafu 4.5 mám znázorněnu 

strukturu oběžných aktiv 

v jednotlivých letech 

v procentuálním vyjádření. 

Finanční majetek má zvyšující 

se podíl na oběžných aktivech 

ve sledovaném období. Poměr 
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zásob je stálý s menším poklesem v roce 2009. Krátkodobé pohledávky postupně v čase 

snižují svůj podíl na oběžných aktivech. 

Tabulka 4.4 Vertikální analýza zkrácené rozvahy - pasiva 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice PASIVA 

% podíl na bilanční sumě 

2008 2009 2010 

     PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 90,31% 90,24% 92,51% 

A.I. Základní kapitál 38,62% 39,63% 40,78% 

A.II. Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 24,08% 30,87% 31,91% 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 20,33% 20,98% 20,40% 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 7,28% -1,25% -0,58% 

B. CIZÍ ZDROJE 9,51% 9,57% 7,29% 

B.I. Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobé závazky 1,58% 1,57% 1,50% 

B.III. Krátkodobé závazky 4,42% 5,41% 3,88% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 3,51% 2,59% 1,90% 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0,18% 0,19% 0,15% 

C.I. Časové rozlišení 0,18% 0,19% 0,15% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy 

 Tabulka 4.4 je vertikální analýza pasiv zkrácené rozvahy. Ve výše uvedené tabulce 

máme znázorněn podíl jednotlivých částí pasiv na celkové sumě pasiv. Nejvýraznější podíl  

na této sumě má vlastní kapitál, který přesahuje ve všech třech letech 90% podíl. Z tabulky 

můžeme usoudit, že firma se snaží o snižování využití cizích zdrojů, především bankovních 

úvěrů. 

Graf 4.6 Struktura celkových pasiv v jednotlivých letech 

V grafu 4.6 je znázorněn 

podíl jednotlivých částí 

pasiv na struktuře 

celkových pasiv 

za sledované období. Graf 

naznačuje mírný nárůst 

podílu vlastního kapitálu 

na celkové sumě a také 

jemný pokles využití 

cizích zdrojů. Menší podíl 
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cizích zdrojů vyjadřuje menší zatížení fixními platbami a signalizuje menší zranitelnost 

společnosti při výkyvech hospodářského výsledku do záporných hodnot. 

  

 V následujících grafech naznačím, jakou strukturu měly jednotlivé položky vlastního 

kapitálu a cizích zdrojů. 

Graf 4.7 struktury vlastního kapitálu v jednotlivých letech 

Jak je vidět na grafu 4.7 

struktura vlastního kapitálu 

společnosti byla 

v jednotlivých letech tvořena 

především základním 

kapitálem, rezervními fondy 

 a hospodářským výsledkem 

minulých let. Hodnota 

základního kapitálu postupně 

během let klesla a to hlavně kvůli snížení hodnoty vlastních akcií a vlastních 

obchodovatelných podílů. Naopak hodnota rezervních fondů časem rostla. Výsledek 

hospodaření běžného účetního období se v letech 2009 a 2010 dostal do záporných hodnot. 

Graf 4.8 struktury cizích zdrojů v jednotlivých letech 

Strukturu cizích zdrojů 

společnosti za jednotlivé 

období můžeme sledovat 

v grafu 4.8. Graf znázorňuje, 

všechny tři složky cizích 

zdrojů, které mají klesající 

charakter jejich hodnot. 

Společnost měla tendenci 

snižovat využití cizích zdrojů.  

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

 Horizontální analýzou zisků a ztrát můžeme sledovat, jakým způsobem se mění 

parametry tvorby jednotlivých hospodářských výsledků ve společnosti, dále změny v tržbách  

a výkonech, nákladech a výkonové spotřebě a také změnu přidané hodnoty v letech 2008 – 

2010.  
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 Následující tabulka zobrazuje horizontální analýzu výkazu zisků a ztrát ve zkrácené 

podobě. 

Tabulka 4.5 Horizontální analýza zkráceného VZZ 

  
Relativní změna [%] Absolutní změna [v tis. Kč] 

Položka 2009/2008 2010/2009 2009-2008 2010-2009 

II.  Výkony -32,84% 0,41% -47 855 399 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -25,51% -10,96% -34 069 -10 910 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby -286,67% -159,76% -11 355 11 813 

3. Aktivace -29,60% -8,72% -2 431 -504 

B.  Výkonová spotřeba -9,15% -5,62% -7 817 -4 368 

1. Spotřeba materiálu a energie -11,81% -7,36% -7 542 -4 144 

2. Služby -1,27% -1,05% -275 -224 

+ PŘIDANÁ HODNOTA -66,44% 23,57% -40 038 4 767 

C. Osobní náklady -16,63% -8,66% -7 818 -3 392 

1. Mzdové náklady -14,41% -8,57% -4 769 -2 427 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva -16,67% -2,73% -44 -6 

3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění -22,70% -2,96% -2 630 -265 

4. Sociální náklady -18,27% -41,36% -375 -694 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 9,03% -8,08% 1 222 -1 191 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu -19,67% 38,93% -3 438 5 464 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -59,02% -67,95% -3 338 -1 575 

2. Tržby z prodeje materiálu -0,85% 60,07% -100 7 039 

F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu -8,69% 48,18% -1 190 6 026 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní 

-94,31% 52,17% 381 -12 oblasti a komplexních nákladů příštích období 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -139,26% -75,52% -34 877 7 425 

N. Nákladové úroky -54,88% -38,35% -517 -163 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 267,85% -95,34% 4 082 -5 345 

** 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU 
ČINNOST -116,93% -54,97% -28 487 2 267 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -100,00%   -468 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  -116,62% -54,97% -28 935 2 267 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  -115,63% -49,22% -31 263 2 080 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy 

 V tabulce 4.5 můžeme vidět, jak se mezi jednotlivými sledovanými roky měnil stav 

jednotlivých položek ve výkazu zisků a ztrát. Výkony společnosti v roce 2009 prudce 

poklesly a snížily se o 47 855 000,- Kč a v roce 2010 byl zaznamenán mírný vzestup, výkony 

se zvýšily o 399 000,- Kč. Přidaná hodnota v roce 2009 poklesla o výrazných 66,44%, o rok 

později naopak vzrostla o 23,57%. V roce 2009 poklesl prodej dlouhodobého majetku  

a materiálu a tento pokles snížil tržby o 19,67%. V následujícím roce 2010 se tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku zvýšily o skoro 40% a to o 5 464 000,- Kč.  
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 Provozní výsledek hospodaření v roce 2009 klesl o 139,26%, v dalším roce poklesl  

o 75,52%. Finanční výsledek hospodaření v roce 2009 vzrostl o 267,85% a o rok později 

poklesl o 95,34%. Mimořádný výsledek hospodaření se změnil pouze v roce 2009 a to tak, 

 že se snížil o celých 100%. Výsledek hospodaření po zdanění za sledované období rapidně 

poklesl (v roce 2009 o -116,62% a v roce 2010 o -54,97%). Horizontální analýzu úplného 

výkazu zisků a ztrát přikládám v příloze č. 7. 

 

Graf 4.9 vývoj hospodářských výsledků  

Provozní a finanční 

výsledky hospodaření 

v roce 2009 prudce 

klesly, poté začaly mít 

rostoucí tendenci, ale 

kladných hodnot 

nedosáhly. Mimořádný 

výsledek hospodaření 

se snížil na nulovou 

úroveň, na které zůstal, 

jak znázorňuje  

graf 4.9.      Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.10 vývoj přidané hodnoty 

V grafu je znázorněn 

výrazný pokles přidané 

hodnoty v roce 2009. 

Ten je způsoben 

nápadnějším poklesem 

výkonů oproti snížení 

výkonové spotřeby. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

 Z následující tabulky 4.6 Vertikální analýzy zkráceného výkazu zisků a ztrát,  

je zřejmé, že položka výkony je vztažná veličina a proto je u ní zachycena hodnota 100%. 

Což nám umožňuje vidět, jak která položka je velká ve vztahu k tržbám podniku. Vertikální 

analýzu úplného výkazu zisků a ztrát přikládám v příloze č. 8. 

 

Tabulka 4.6 Vertikální analýza zkráceného výkazu zisků a ztrát 

  
% podíl na bilanční sumě 

Položka 2008 2009 2010 

II.  Výkony 100,00% 100,00% 100,00% 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 91,65% 101,65% 90,13% 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 2,72% -7,55% 4,50% 

3. Aktivace 5,64% 5,91% 5,37% 

B.  Výkonová spotřeba 58,65% 79,34% 74,57% 

1. Spotřeba materiálu a energie 43,80% 57,51% 53,06% 

2. Služby 14,85% 21,83% 21,51% 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 41,35% 20,66% 25,43% 

C. Osobní náklady 32,25% 40,04% 36,42% 

1. Mzdové náklady 22,71% 28,95% 26,36% 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 0,18% 0,22% 0,22% 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 7,95% 9,15% 8,84% 

4. Sociální náklady 1,41% 1,71% 1,00% 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 9,28% 15,07% 13,79% 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 11,99% 14,34% 19,84% 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3,88% 2,37% 0,76% 

2. Tržby z prodeje materiálu 8,11% 11,97% 19,08% 

F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 9,40% 12,78% 18,86% 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

-0,28% -0,02% -0,04% oblasti a komplexních nákladů přístích období 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 17,18% -10,04% -2,45% 

N. Nákladové úroky 0,65% 0,43% 0,27% 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1,05% 5,73% 0,27% 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 16,72% -4,21% -1,89% 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,32% 0,00% 0,00% 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  17,02% -4,21% -1,89% 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  18,55% -4,32% -2,18% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů firmy 

 Z výnosového hlediska mají největší podíl na výkonech tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Jejich procentuální podíl v roce 2009 byl 101,65%. Z hlediska přidané 

hodnoty se podíl pohybuje v roce 2008 okolo 40%, v roce 2009 okolo 20% a v roce 2010 

okolo 25%. Výsledek hospodaření za účetní období tvořil v roce 2008 17,02%, 

v následujících letech byl tento podíl v záporných hodnotách. 
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4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

 V této podkapitole se budu zabývat poměrovými ukazateli, jež se používají, jako 

nástroj k posouzení finančního stavu společnosti. Mezi základní poměrové ukazatele, kterými 

se budu zabývat, patří ukazatel rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti podniku.  

 Pro výpočty jsem vycházel ze vzorců, které uvádím v podkapitole 2.4.2. 

4.2.1 Ukazatel rentability 

 Poměrový ukazatel rentability slouží k vyjádření efektu, kterého bylo dosaženo 

vloženým kapitálem. Výsledné hodnoty by měly mít rostoucí charakter. 

 

Tabulka 4.7 Rentabilita 

Rentabilita Zkratka Vzorec 2008 2009 2010 

Rentabilita aktiv ROA EBIT/aktiva 7,93% -1,28% -0,67% 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE EAT/VK 8,06% -1,42% -0,73% 

Rentabilita tržeb ROS EAT/T 17,02% -4,32% -2,18% 

Rentabilita investice ROI EBIT/(VK+CZ) 7,95% -1,28% -0,67% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů firmy 

 Z tabulky 4.7 můžeme vyčíst, že rentabilita aktiv (ROA) se během sledovaného 

období dostala do záporných hodnot. V roce 2008 byla ROA na 7,93%, další rok se dostala  

na zápornou úroveň -1,28%, což pro firmu není dobrý výsledek, protože ROA vyjadřuje 

výdělečnou schopnost podniku. V následujícím roce 2010 nebyla situace stále příznivá. 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) má obdobné hodnoty a trend ve sledovaném čase 

jako ROA. Výsledné hodnoty ROE v letech 2009 a 2010 varují vlastníky, že není vhodná 

příležitost investovat do společnosti.  

 Rentabilita tržeb (ROS) se ze 17,02% dostala během tří let, také do záporné hodnoty  

-2,18%. Tento stav byl způsoben záporným hospodářským výsledkem a poklesem tržeb 

v posledních dvou sledovaných letech.  

 Rentabilita investice (ROI) měla také klesající tendenci do záporných hodnot. Zde se 

projevil ztrátový výsledek hospodaření před úroky a postupné snižování celkových aktiv. 

 Vývoj rentability sledovaného období má klesající charakter. Vývoje tohoto 

poměrového ukazatele se odvíjí od podnikové strategie a cílů. Tento klesající trend může 

ohrozit stabilitu společnosti. 
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Graf 4.11 Ukazatel rentability v procentuálním vyjádření v jednotlivých letech 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Ukazatel likvidity 

 Likvidita vyjadřuje schopnost společnosti převést svá aktiva na peněžní prostředky, 

 a těmi v požadované podobě, na požadovaném místě a včas krýt všechny splatné závazky. 

V rámci posuzování likvidity jsem se zabýval těmito ukazateli: běžnou likviditu, pohotovou 

likviditu a okamžitou likviditu. 

 

Tabulka 4.8 Likvidita 

Likvidita Vzorec 2008 2009 2010 

Běžná likvidita OA/KrZ 10,9736947 9,06293 11,927 

Pohotová likvidita KrP.+FM/KrZ 6,153314734 5,6839514 6,6451 

Okamžitá likvidita FM/KrZ 3,919290554 3,9168764 5,2751 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů firmy 

 

 V tabulce 4.8 jsou zaznamenány hodnoty likvidity podniku za sledované období 3 let. 

Doporučená hodnota pro běžnou likviditu se pohybuje v intervalu 1,8 – 2,5. Hodnoty 

sledovaného podniku jsou několikrát vyšší, než doporučené, jak můžeme vidět ve výše 

uvedené tabulce. To znamená, že společnost zbytečně zadržuje majetek. U pohotové likvidity 

firma dosahuje opět několikrát vyšší hodnotu, než jsou doporučené hodnoty pro tento 

ukazatel. A u třetího sledovaného ukazatele likvidity znovu můžeme vidět, že firma je velice 

likvidní. 

 V následujícím grafu 4.12 je znázorněn vývoj hodnot likvidity sledované společnosti 

za období 2008 – 2010. 
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Graf 4.12 Ukazatel likvidity v procentuálním vyjádření v jednotlivých letech 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2.3 Ukazatel aktivity 

 Poměrový ukazatel aktivity se snaží změřit, jak úspěšně či neúspěšně management 

společnosti využívá aktiva. Zaměřím na tyto ukazatele: obrat aktiv, doba obratu aktiv, doba 

obratu zásob, doba splatnosti pohledávek a doba splatnosti krátkodobých závazků. 

Tabulka 4.9 Aktivita 

Aktivita Vzorec 2008 2009 2010 

Obrat aktiv T/A 0,427557639 0,2964126 0,3079 

Doba obratu aktiv CA·360/T 841,9917388 1214,5233 1169,3 

Doba obratu zásob ZAS·360/T 172,4241468 214,91066 232,41 

Doba splatnosti pohledávek P·360/T 89,89501997 123,42395 69,736 

Doba splatnost krátkodobých závazků KrZ·360/T 37,18516282 65,746422 45,422 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů firmy  

 

 Obrat aktiv udává, kolikrát se celková aktiva za rok obrátí. Optimální výsledná 

hodnota obratu aktiv by měla být minimálně na úrovni 1. Jak vidíme v tabulce sledovaný 

podnik, ani v jednom roce nedosahuje této úrovně. Nicméně v porovnání s pěti špičkovými 

firmami v příslušné kategorii je náš sledovaný podnik s hodnotami výsledků obdobně. Díky 

nízkému obratu aktiv se doba obratu prodlužuje, nejvíce tak v roce 2009.  

 Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dní, po kterých jsou zásoby vázány 

v podniku. V průběhu sledovaných let se tato vázanost zásob zvyšuje, což je způsobené 

vysokým držením zásob a snižujícími se tržbami. Z tabulky vidíme, že doba splatnosti 

pohledávek, po kterou musí firma čekat na inkaso plateb za vyrobené výrobky a služby je 

v roce 2008 v průmětu 90 dní, v roce 2009 124 dní a v posledním sledovaném roce 2010 

téměř 70 dní. Doba splatnosti krátkodobých závazků by měla být nižší než doba splatnosti 

pohledávek. Toto kritérium firma splňuje.  
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4.2.4 Ukazatel zadluženosti 

  Poměrový ukazatel zadluženosti podniku poměřuje cizí a vlastní zdroje. Dále se 

zabývá schopností hradit náklady dluhů. Provedl jsem výpočty následujících ukazatelů: podíl 

vlastního kapitálu na aktivech, celková zadluženost, zadluženost vlastního kapitálu, úrokové 

krytí a úrokové zatížení. 

Tabulka 4.10 Zadluženost 

Zadluženost Vzorec 2008 2009 2010 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech VK/CA 0,903101173 0,9023647 0,9256 

Celková zadluženost CZ/CA 0,095100493 0,0957216 0,0729 

Zadluženost vlastního kapitálu CZ/VK 0,105304362 0,1060786 0,0788 

Úrokové krytí EBIT/úroky 28,70169851 -9,943529 -8,191 

Úrokové zatížení úroky/EBIT 0,034841144 -0,100568 -0,122 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů firmy  

 Během sledovaného období se struktura kapitálu mění výrazněji pouze u cizích zdrojů, 

kde dochází ke snižování využívání tohoto kapitálu. Ve všech třech obdobích převažuje 

vlastní kapitál nad cizími zdroji. Poměr celkového vlastního kapitálu a celkových aktiv nám 

udává, jaká část aktiv je financována kapitálem akcionářů. V našem případě přes 90% aktiv je 

financováno vlastním kapitálem. Což vypovídá o finanční stabilitě podniku. Celková 

zadluženost klesá v čase pod 10%, proto věřitelé nepodstupují vysoké riziko. Přibližně 

stejným způsobem se vyvíjí zadluženost vlastního kapitálu. Z toho můžeme soudit, že podnik 

využívá především vlastní kapitál. Úrokové krytí a úrokové zatížení se v letech 2009 a 2010 

dostávají do záporné hodnoty, z důvodu záporného výsledku hospodaření. V roce 2008 tyto 

ukazatele vyjadřují, že úroky firmu téměř nezatěžují. 

 

Graf 4.13 Vývoj ukazatelů zadluženosti ve sledovaném období v procentním vyjádření 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 Souhrnné indexy hodnocení 

4.3.1 Bankrotní modely 

Altmanův model 

 Altmanův model patří do skupiny bankrotních modelů. Společnost ZEMĚDĚLSKÁ 

a.s. Opava – Kylešovice patří mezi ty akciové společnosti, které nejsou volně obchodovatelné 

na burze, a proto jsem použil Altmanův model upravený pro tyto společnosti.  

 

Tabulka 4.11 Altmanův model – tabulka ukazatelů a jejich hodnot pro sledovaný podnik 

Altmanův model 

Ukazatel Váha 2008 2009 2010 

    Hodnota Celkem Hodnota Celkem Hodnota Celkem 

(Kr. aktiva-Kr. Pasiva)/aktiva 0,717 0,44047 0,3158 0,43647 0,313 0,42446 0,304339 

Nerozdělený zisk/aktiva 0,847 0,2033 0,1722 0,20985 0,1777 0,20416 0,172922 

EBIT/aktiva 3,107 0,07932 0,2464 -0,0128 -0,04 -0,0067 -0,02089 

VK/CZ 0,42 9,49628 3,9884 9,42697 3,9593 12,6959 5,332295 

T/aktiva 0,998 0,42756 0,4267 0,29641 0,2958 0,30787 0,307257 

Celkem     5,1496   4,7061   6,095928 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů firmy 

  

 Altmanův index důvěryhodnosti nabývá ve všech třech letech hodnoty prosperitní 

firmy. V roce 2009 došlo k mírnému poklesu celkové hodnoty indexu, ale stále byla nad 

úrovní hodnoty 2,99, která signalizuje prosperitu.  

 Podle těchto výsledků můžu říci, že společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava  

– Kylešovice se daří dobře. Díky rostoucímu trendu se společnost nemusí znepokojovat. 

 

Graf 4.14 Vývoj Altmanových indexu v čase 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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IN indexy 

V této části aplikuji bankrotní IN indexy, konkrétně IN95, IN99 a IN01. 

Index IN95 se zaměřuje na analýzu rizika věřitelů. Podle následující tabulky můžeme zjistit, 

zda má podnik problém se splácením svých závazků.  

Tabulka 4.12 IN95 

IN95 

Ukazatel Váha 

2008 2009 2010 

Hodnota Celkem Hodnota Celkem Hodnota Celkem 

Aktiva/CZ 0,24 10,51519 2,5236 10,447 2,5073 13,7161 3,291862 

EBIT/Nákladové úroky 0,11 28,7017 3,1572 -9,9435 -1,094 -8,1908 -0,90099 

EBIT/aktiva 21,35 0,079317 1,6934 -0,0128 -0,273 -0,0067 -0,14352 

tržby/aktiva 0,76 0,427558 0,3249 0,29641 0,2253 0,30787 0,233983 

Oběžná aktiva/ 
(KrZ+KBÚ) 0,1 6,114821 0,6115 6,13333 0,6133 8,00709 0,800709 

ZPl/tržby -14,57 0 0 0,01199 -0,175 0,00936 -0,13638 

Celkem     8,3107   1,8041   3,145662 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů firmy 

 Váhy v tabulce 4.12 jsou k jednotlivým ukazatelům přiřazeny podle odvětvové 

klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Jsou to váhy pro zemědělské odvětví, jelikož 

sledovaná firma je oborově zaměřena na zemědělství. Data potřebné k výpočtům ukazatelů 

byly zjištěny z účetních výkazů a závazky po lhůtě splatnosti (ZPL) byly zjištěny z příloh 

účetních závěrek podniku z let 2008 – 2010. 

 Výsledné hodnoty z roku 2008 a 2010 jsou vyšší než 2, a proto jsou tyto výsledky pro 

firmu příznivé. Při těchto výsledcích nemá firma problém platit své závazky. V roce 2009 se 

hodnota indexu IN95 dostala pod hodnotu 2, do tzv. šedé zóny, kdy se firma nachází 

v rizikovém pásmu. V tomto období mohlo u podniku nastat problém s placením závazků. 

Tento výsledek byl ovlivněn snížením tržeb a poklesu hospodářského výsledku do záporné 

hodnoty. 

Graf 4.15 Vývoj ukazatele IN95 v čase. 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Index IN99 byl sestaven pro vlastníky. Následující tabulka slouží k výpočtu IN99. 

Tabulka 4.13 IN99 

IN99 

Ukazatel Váha 

2008   2009   2010   

Hodnota Celkem Hodnota Celkem Hodnota Celkem 

Aktiva/CZ -0,017 10,51519 -0,1788 10,447 -0,178 13,7161 -0,23317 

EBIT/Aktiva 4,537 0,079317 0,3599 -0,0128 -0,058 -0,0067 -0,0305 

tržby/aktiva 0,481 0,427558 0,2057 0,29641 0,1426 0,30787 0,148087 

Oběžná aktiva/ 
(KrZ+KBÚ) 0,015 6,114821 0,0917 6,13333 0,092 8,00709 0,120106 

Celkem     0,4785   -0,001   0,004521 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů firmy  

 Váhy v tabulce jsou k jednotlivým ukazatelům přiřazeny podle odvětvové klasifikace 

ekonomických činností (OKEČ). Jsou to váhy ekonomiky ČR. Z tabulky jsou známé hodnoty 

IN99 pro jednotlivé roky 2008 – 2010. Tyto výsledné hodnoty se všechny tři nachází pod 

stanovenou hranicí 0,684, která udává, že firma dosahuje špatného ekonomického zisku. 

 Z předchozích dvou indexů vyplývá, že firma řádně platí své závazky, ale netvoří pro 

vlastníka hodnotu. 

Graf 4.16 Vývoj ukazatele IN99 v čase 

Zdroj: vlastní zpracování 

Index IN01 je spojení dvou předcházejících indexů IN95 a IN99. 

Tabulka 4.14 IN01 

IN01 

Ukazatel Váha 

2008 2009 2010 

Hodnota Celkem Hodnota Celkem Hodnota Celkem 

Aktiva/CZ 0,13 10,51519 1,367 10,447 1,3581 13,7161 1,783092 

EBIT/nákladové úroky 0,04 28,7017 1,1481 -9,9435 -0,398 -8,1908 -0,32763 

EBIT/Aktiva 3,92 0,079317 0,3109 -0,0128 -0,05 -0,0067 -0,02635 

tržby/aktiva 0,21 0,427558 0,0898 0,29641 0,0622 0,30787 0,064653 

Oběžná aktiva/ 
(KrZ+KBÚ) 0,09 6,114821 0,5503 6,13333 0,552 8,00709 0,720638 

Celkem     3,4661   1,5244   2,214399 
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 Ve výše uvedené tabulce 4.14, jsou zobrazeny výpočty jednotlivých ukazatelů  

a celkové hodnoty indexu IN01. Indexy IN01 vypočítané u sledované firmy jsou podobné, 

jako u IN95. V letech 2008 a 2010 se výsledné indexy nacházejí v zóně, kdy podnik tvoří 

hodnotu. Index IN01 pro rok 2009 nabývá hodnoty šedé zóny.  

 Tyto indikátory mají pouze základní orientační charakter a nenahrazují podrobnou 

finanční analýzu. 

Graf 4.17 Vývoj ukazatele IN01 v čase 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.2 Bonitní model 

Kralickův rychlý test 

Tabulka 4.15Kralickův rychlý test – Hodnocení  

Kralickův QuickTest - Hodnocení firmy 

Ukazatel 2008 2009 2010 

R1 VK/CA netto 1 1 1 

R2 (CZ-Peníze-bank. Účty)/provozní CF 1 1 1 

FS (R1 + R2)/2 1 1 1 

R3 EBIT/CA netto 3 5 5 

R4 Provozní CF/ Výkony celkem 3 1 1 

VS (R3 + R4)/2 3 3 3 

CS (FS + VS)/2 2 2 2 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů firmy 

 Podle hodnocení tohoto testu se podnik v období 2008 – 2010 nachází v šedé zóně. 
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5. Shrnutí a doporučení 

 V mé bakalářské práci jsem provedl finanční analýzu firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. 

Opava – Kylešovice v období 2008 – 2010. Finanční analýzu jsem provedl na základě 

účetních výkazů, informací z výročních zpráv a příloh k účetním závěrkám. Finanční situaci 

podniku jsem posuzoval podle absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů, bankrotních  

a bonitních modelů. 

 

 Z výsledků horizontální analýzy rozvahy jsem zjistil, že hodnota aktiv a pasiv ve 

sledovaném období klesala. Pokles na straně aktiv se nejvíce projevil, kvůli snížení 

krátkodobých pohledávek a časového rozlišení. U pasiv tento pokles zapříčinil úbytek cizích 

zdrojů.  

 

 Z výsledků vertikální analýzy rozvahy jsem zjistil, že ve struktuře aktiv a pasiv 

nedošlo ve sledovaném období k výrazným změnám. Podíl dlouhodobého majetku na 

celkových aktivech vzrostl ze 48,37% v roce 2008 na 53,22% v roce 2010. Podíl oběžných 

aktiv na celkových aktivech mírně kolísal. Hodnoty oběžných aktiv se ve sledovaném období 

pohybovaly v rozmezí 46,33% - 49,06%. Malý podíl na celkových aktivech tvoří časové 

rozlišení, které ve sledovaných letech kleslo z 3,17% v roce 2008 na 0,45% v roce 2010. 

Nejvýznamnější složkou dlouhodobého majetku je dlouhodobý hmotný majetek, který mírně 

zvyšuje svůj podíl na celkovém dlouhodobém majetku. Nejvýznamnější složkou oběžných 

aktiv jsou zásoby a finanční majetek. Celková aktiva jsou tvořena z více jak 90% vlastním 

kapitálem. Nejvýznamnějšími položkami vlastního kapitálu jsou ve sledovaných letech 

základní kapitál, rezervní fondy a hospodářský výsledek minulých let. 

 

 Z horizontální analýzy výkazu zisků a ztrát vyplývá, že hospodářský výsledek před 

zdaněním i po zdanění se ve sledovaných letech kolísal a dostal se do záporných hodnot. 

V roce 2008 bylo dosaženo nejlepšího výsledku a zároveň jediného kladného výsledku. 

V roce 2009 a 2010 se hospodářské výsledky propadly do záporných hodnot díky výraznému 

poklesu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a vysoké výkonové spotřebě. 

 

 Z výsledků vertikální analýzy zisků a ztrát jsem zjistil, že největší podíl na celkových 

tržbách ve sledovaném období mají tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2009 klesly a poté o rok později o něco málo 
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vzrostly. Výkonová spotřeba se na celkových tržbách za sledované tři roky podílí v průměru 

69%. Hospodářský výsledek před zdaněním se podílí na celkových tržbách 18,55% v roce 

2008, -4,32% v roce 2009 a -2,18% v roce 2010. 

  

 Vývoj ukazatelů rentability ukazuje, že ve sledovaném období dosahovaly ukazatele 

kladných hodnot pouze v roce 2008. V dalších letech tyto hodnoty byly záporné díky 

záporným hospodářským výsledkům, snižujícím se tržbám a snižujícím se celkovým aktivům.  

  

 Hodnoty likvidity firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – Kylešovice jsou nadprůměrné. 

Z toho můžeme usoudit, že podnik měl ve sledovaném období dostatek oběžných aktiv ke 

krytí krátkodobých závazků a zbytečně zadržoval majetek. 

 

 Ukazatele aktivity nedosahují základní požadovanou výši hodnot. Nicméně ve 

srovnání s pěti špičkovými firmami stejného zaměření je na tom obdobně. Proto jsou tyto 

výsledky vyhovující. Doba splatnosti pohledávek je vyšší než doba obratu krátkodobých 

závazků, což je pro firmu příznivé, protože splňuje pravidlo solventnosti. Podnik by se měl 

snažit zkracovat dobu obratu zásob a to tím způsobem, že bude zvyšovat tržby a udržovat 

přiměřený stav zásob. Podnik by měl zvolit vhodnou strategii zásobování s co nejnižšími 

skladovacími náklady. 

 

 Během sledovaného období se struktura kapitálu mění výrazněji pouze u cizích zdrojů, 

kde dochází k poklesu využívání tohoto kapitálu. Firma nejvíce snižuje financování 

bankovním úvěrem. Ve všech třech obdobích převažuje financování vlastního kapitálu nad 

cizími zdroji, což je pro firmu nákladnější, protože náklady na vlastní kapitál jsou dražší než 

náklady na cizí kapitál. Přes 90% aktiv je financováno vlastním kapitálem. Což vypovídá  

o finanční stabilitě podniku. Celková zadluženost společnosti v čase klesá pod 10%, tato 

skutečnost informuje věřitele, že nepodstupují vysoké riziko. Ukazatel úrokového krytí  

a úrokového zatížení vyjadřuje, že úroky firmu téměř nezatěžují. 

 

 Podle Altmanova modelu firma ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – Kylešovice nabývá 

důvěryhodných hodnot a díky rostoucímu trendu se podnik nemusí znepokojovat. 

  IN indexy také potvrdily tento výsledek. Výsledné hodnoty z roku 2008 a 2010 jsou 

pro firmu příznivé. V těchto letech nemá firma problém platit své závazky. V roce 2009 se 

hodnota indexu IN95 dostala do tzv. šedé zóny, kdy se firma nachází v rizikovém pásmu.  
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V tomto období mohl u podniku nastat problém s placením závazků. Tento výsledek byl 

ovlivněn snížením tržeb a poklesu hospodářského výsledku do záporné hodnoty.  

V následujícím roce, jak už jsem zmínil, se index vrátil do nerizikové zóny. Hodnoty indexu 

IN99 naznačují, že firma dosahuje špatného ekonomického zisku a tak netvoří pro vlastníka 

hodnotu, což ale nemá vliv na řádné placení závazků firmy. Kralickův bonitní model řadí 

finanční situaci podniku za sledované období do šedé zóny, což firmu varuje, že může být 

vystavena riziku. 

 

Na základě finanční analýzy bych firmě doporučil následující: 

 Z důvodů záporného výsledku hospodaření v posledních sledovaných letech, by se 

firma měla snažit zvýšit tržby. Nejvyšší tržby má firma z rostlinné výroby, která je ale 

nejvíce ovlivněna počasím. V posledních dvou sledovaných letech bylo počasí 

extrémně nepříznivé, a proto došlo k výše zmiňovaným ztrátám. Nabízelo by se tedy 

řešení, věnovat se více živočišné výrobě. Tuto možnost musím ihned zavrhnout, 

protože z interních informací jsem zjistil, že živočišná výroba je ztrátová. Tato ztráta 

je kryta rostlinnou výrobou. I když je živočišná výroba z důvodů nízkých výkupních 

cen masa i mléka ztrátová, firma živočišnou výrobu nechce zrušit, kvůli špatné obnově 

stád a zároveň kvůli zkrmení nevyužitelné produkce rostlinné výroby dobytkem.  

Proto musím nabídnout jiné doporučení. Firma by mohla pronajímat nebo odprodat 

nevyužité hospodářské prostory. V době, kdy společnost nevyužívá veškerou 

disponibilní zemědělskou techniku, by jí měla nabídnout k službám dalším 

zemědělcům za úplatu. Firemní stolárna by měla být využita nejen pro vlastní činnost 

podniku, ale také k službám široké veřejnosti.  

 

.  

 Ze struktury kapitálu firmy vyplývá, že většina majetku je financována vlastními 

zdroji. Tento stav zajišťuje vysokou finanční stabilitu podniku. Pokud je ale 

z vlastních zdrojů financován také krátkodobý majetek, dochází k překapitalizování 

podniku, proto by měl podnik efektivněji využívat své zdroje. 

 

 Rentabilita nabývá nízkých hodnot. Firma by měla snižovat náklady, aby se zisková 

marže zvýšila. Každé středisko má svou opravárenskou dílnu. Efektivnější by bylo 

tyto dílny zcentralizovat do jedné a tak snížit režijní náklady. 
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 Pokles tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb poklesl razantněji oproti výkonové 

spotřebě. Podnik by měl výrazněji snížit výkonovou spotřebu, a to hlavně náklady 

související se spotřebou materiálu a energie a s poskytováním služeb.  

 

 Nadprůměrná likvidita podniku zapříčiňuje neefektivní vázání peněžních prostředků 

v oběžném majetku. Firma z těchto prostředků nemá žádný výnos. Firmě bych 

doporučil efektivněji využít peněžní prostředky. 

 

 Podnik by se měl snažit zkracovat dobu obratu zásob a to tím způsobem, že bude 

zvyšovat tržby a udržovat přiměřený stav zásob. Podnik by měl zvolit vhodnou 

strategii zásobování s co nejnižšími skladovacími náklady. 
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6. Závěr 

 K základním dovednostem manažera patří ovládat finanční analýzu. Při přijímání 

zásadních rozhodnutí by se měl každý podnikatel rozhodovat na základě výsledků finanční 

analýzy svého podniku, aby mohl odhalit slabé a silné stránky a ve prospěch firmy získané 

údaje využít, proto jsem si zvolil finanční analýzu podniku za téma mé bakalářské práce, 

abych se v této oblasti zorientoval.  

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo udělat finanční analýzu vybraného podniku za období 

2008 – 2010 a interpretovat její výsledky, abych mohl vybrané firmě navrhnout a doporučit 

případné řešení problémů a nedostatků.  

  

 Firma ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – Kylešovice si v prvním sledovaném roce vedla 

dobře a její výsledky byly příznivé. V následujících dvou letech se firma dostala do ztráty, 

z důvodu nízkých výnosů, nižší kvality zemědělských komodit, zvýšení nákladů při 

ošetřování rostlin, což bylo následkem nepříznivého počasí. Další negativní vliv na tvorbu 

zisku měla nízká výkupní cena mléka a masa, nemocnost a úmrtnost zvířat. Firma 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s Opava – Kylešovice za příznivých přírodních vlivů prospívá.  

  

 Díky členství České republiky v Evropské unii musí zemědělské podniky dodržovat 

stanovené normy a kvóty, což má vliv na náklady a výnosy firem. Dalším negativem pro 

firmu je dopad světové hospodářské krize, která způsobila zvýšení cen nákupu materiálu, 

pohonných hmot, atd.  

 

 Sledovaná firma, jako asi každá zemědělská firma udržuje ráz krajiny, nabízí místní 

potraviny a dbá na životní prostředí. Firmy z potravinářského a farmaceutického průmyslu 

využívají produkce zmiňované firmy k realizaci vlastní výroby. Např. mléko – mlékárnám, 

ječmen – pivovarům, pšenice – mlýnům, námel – výrobcům léků, osivo – osevářským 

podnikům, cukrová řepa – cukrovarům, apod.  

 

 Každé průmyslové odvětví má své hrozby. U sledované firmy je největší hrozbou 

nepřízeň počasí. Jsem přesvědčen, že sledovaný podnik by prosperoval na nejvyšší úrovni, tak 

jak je tomu v letech, kdy počasí přeje. Bohužel tento vliv firma nemůže ovlivnit a tak by se 
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měla zaměřit i na jinou činnost. Doufám, že mé doporučení je bude aspoň minimálně 

inspirovat. 
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Seznam zkratek 

A  aktiva 

CF  cash flow 

CS  celková situace 

CZ  cizí kapitál 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČPM  čistý peněžně pohledávkový finanční fond 

ČPP  čisté pohotové prostředky 

DB  daň z příjmu za běžnou činnost   

DM  daň z mimořádné činnosti  

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním 

EBITDA zisk před zaplacením odpisů, úroků a daní 

EBT  hrubý zisk 

FM  finanční majetek 

FS  finanční stabilita 

KBÚ  krátkodobý bankovní úvěr 

KrP  krátkodobé pohledávky 

KrZ  krátkodobé závazky 

Nf  náklady z finanční činnosti 

NM  mimořádné náklady  

Np  provozní náklady 

OA  oběžná aktiva 

OKEČ  odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OM  oběžný majetek 

P  pohledávky 

ROA  rentabilita aktiv 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROI  rentabilita celkového vloženého jmění 

ROS  rentabilita tržeb 

t  sazba daně  

T  tržby 

Tp  tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
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Ú  úrok 

Ui  hodnota určité účetní položky 

Ut  položka účetního výkazu 

Vf  výnosy z finanční činnosti 

VH  výsledek hospodaření 

VHB  výsledek hospodaření za běžnou činnost 

VHf  finanční výsledek hospodaření   

VHM  Mimořádný výsledek hospodaření 

VHP  provozní výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

VM  mimořádné výnosy 

VS  výnosová situace 

VÝN  výnosy 

VZZ  výkaz zisků a ztrát 

ZAS  zásoby 

ZK  základní kapitál 

ZPL  závazky po lhůtě splatnosti 
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Příloha č. 1 – Váhy indexu IN95 pro jednotlivé OKEČ 

Zdroj:Vlastní zpracování dle Neumaierové a  Neumaiera, 2002 

  

OKEČ NÁZEV A/CZ EBIT/A VÝN/A ZPL/VÝN 

A Zemědělství 0,24 21,35 0,76 -14,57 

B Rybolov 0,05 10,76 0,90 -84,11 

C Dobývání nerostných surovin 0,14 17,74 0,72 -16,89 

CA Dobývání energetických surovin 0,14 21,83 0,74 -16,31 

CB Dobývání ostatních surovin 0,16 5,39 0,56 -25,39 

D Zpracovatelský průmysl 0,24 7,61 0,48 -11,92 

DA Potravinářský průmysl  0,26 4,99 0,33 -17,36 

DB Textilní a oděvní průmysl 0,23 6,08 0,43 -8,79 

DC Kožedělný průmysl 0,24 7,95 0,43 -8,79 

DD Dřevařský průmysl 0,24 18,73 0,41 -11,57 

DE Papírenský a polygrafický průmysl 0,23 6,07 0,44 -16,99 

DF Koksování a rafinerie 0,19 4,09 0,32 -20,26 

DG Výroba chemických výrobků 0,21 4,81 0,57 -93 

DH Gumárenský a plastikářský průmysl 0,22 5,87 0,38 -17,06 

DI Stavební hmoty 0,20 5,28 0,55 -43,01 

DJ Výroba kovů 0,24 10,55 0,46 -9,74 

DK Výroba strojů a přístrojů 0,28 13,07 0,64 -6,36 

DL Elektrotechnika a elektronika 0,27 9,50 0,51 -8,27 

DM Výroba dopravních prostředků 0,23 29,29 0,71 -7,46 

DN Jinde nezařazený průmysl 0,26 3,91 0,38 -17,62 

E Elektřina, voda, plyn 0,15 4,61 0,72 -55,89 

F Stavebnictví 0,33 9,70 0,28 -28,32 

G Obchod, opravny motorových vozidel 0,33 9,70 0,28 -28,32 

H Pohostinství a ubytování 0,35 12,57 0,88 -15,97 

I Doprava, sklad, spoje 0,07 14,35 0,75 -60,61 

 Ekonomika ČR 0,22 8,33 0,52 -16,80 



 

 

Příloha č. 2 – ROZVAHA v plném rozsahu za období 2008-2010 (v celých tisících Kč) 

  

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice AKTIVA 2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM 340871 330239 319242 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0 0 0 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 164864 166935 169898 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 723 509 295 

1.    Zřizovací výdaje 0 0 0 

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 

3.    Software 107 53 0 

4.    Ocenitelná práva 0 0 0 

5.    Goodwill 0 0 0 

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 616 456 295 

7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek 0 0 0 

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 145756 151432 154609 

1.    Pozemky 34055 34795 36952 

2.    Stavby 85921 81948 94061 

3.    Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16502 16144 18418 

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 

5.    Základní stádo a tažná zvířata 4592 4222 5121 

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 

7.    Nedokončený dlouhodobý  hmotný majetek 2670 12975 57 

8.    Poskytnuté zálohy na DHM 2016 1348 0 

9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 18385 14994 14994 

1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 14905 14914 14914 

2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 50 50 50 

3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly 3430 30 30 

4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 

     a účetním jednotkám pod podstatným vlivem       

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 165198 162018 147907 

C.I. Zásoby 69804 58436 63452 

1.    Materiál 10939 6965 7508 

2.    Nedokončená výroba a polotovary 20943 19225 17608 

3.    Výrobky 31527 25713 32165 

4.    Zvířata 6395 6533 6171 

5.    Zboží 0 0 0 

6.    Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 2762 1970 2049 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 0 1916 2005 



 

 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 

3.    Pohledávky za účetními  jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 

5.    Dohadné účty aktivní 0 0 0 

6.    Jiné pohledávky 36 0 44 

7. Odložená daňová pohledávka 0 54 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 33631 31590 16990 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 24338 21903 13375 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 770 517 73 

3.    Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 58 105 0 

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 

6.    Stát - daňové pohledávky 366 748 851 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 801 447 433 

8.    Dohadné účty aktivní 892 158 613 

9.    Jiné pohledávky 6406 7712 1645 

C.IV. Finanční majetek 59001 70022 65416 

1.    Peníze 386 270 244 

2.    Účty v bankách 8229 1752 3372 

3.    Krátkodobý finanční majetek 50386 68000 61800 

4.    Pořizovaný krátkodobý majetek 0 0 0 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 10809 1286 1437 

D.I. Časové rozlišení 10809 1286 1437 

1.    Náklady příštích období 1059 637 222 

2.    Komplexní náklady příštích období 0 0 0 

3.    Příjmy příštích období 9750 649 1215 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice PASIVA 2008 2009 2010 

     PASIVA CELKEM 340871 330239 319242 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 307841 297996 295498 

A.I. Základní kapitál 131652 130884 130264 

1.    Základní kapitál 132058 132058 132058 

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) -406 -1174 -1794 

3.    Změny vlastního kapitálu 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 

1.    Emisní ážio 0 0 0 

2.    Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 

3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 

4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 82078 101936 101915 

1.    Zákonný rezervní fond 77664 77664 77664 

2.    Statutární a ostatní fondy 4414 24272 24251 

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 69300 69300 65176 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 69300 69300 65176 

2.    Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 24811 -4124 -1857 



 

 

B. CIZÍ ZDROJE 32417 31611 23275 

B.I. Rezervy 0 0 0 

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 

3.    Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 

4.    Ostatní rezervy 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 5401 5195 4803 

1.    Závazky z obchodních vztahů 1344 1291 1237 

2.    Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 

3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 

4.    Závazky ke společníkům., členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 

5.    Přijaté zálohy 20 20 20 

6.    Vydané dluhopisy 0 0 0 

7.    Směnky k úhradě 0 0 0 

8.    Dohadné účty pasivní 0 0 0 

9.    Jiné závazky 407 357 307 

10.    Odložený daňový závazek 3630 3527 3239 

B.III. Krátkodobé závazky 15054 17877 12401 

1.     Závazky z obchodních vztahů 6821 12654 5714 

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 1 2 1790 

3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 

4.    Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 625 1081 845 

5.     Závazky k zaměstnancům 2787 2201 2169 

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1401 1173 1195 

7.    Stát - daňové závazky a dotace 3049 314 291 

8.    Přijaté zálohy 0 0 0 

9.    Vydané dluhopisy 0 0 0 

10.    Dohadné účty pasivní 370 434 397 

11.    Jiné závazky 0 18 0 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 11962 8539 6071 

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 11962 8539 6071 

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 

3.    Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 613 632 469 

C.I. Časové rozlišení 613 632 469 

1.    Výdaje příštích období 554 561 389 

2.    Výnosy příštích období 59 71 80 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - 

Kylešovice 

  

  



 

 

Příloha č. 3 – Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu za období 2008-2010 (v celých tisících 

Kč) 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice VZZ v plném rozsahu (v celých tisících Kč) 

Položka č.ř. 2008 2009 2010 

I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 0 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 0 0 0 

II.  Výkony 04 145 742 97 887 98 286 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 133 568 99 499 88 589 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 3 961 -7 394 4 419 

3. Aktivace 07 8 213 5 782 5 278 

B.  Výkonová spotřeba 08 85 478 77 661 73 293 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 63 835 56 293 52 149 

2. Služby 10 21 643 21 368 21 144 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 60 264 20 226 24 993 

C. Osobní náklady 12 47 008 39 190 35 798 

1. Mzdové náklady 13 33 103 28 334 25 907 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 264 220 214 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 11 588 8 958 8 693 

4. Sociální náklady 16 2 053 1 678 984 

D. Daně a poplatky 17 1 419 925 998 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 13 526 14 748 13 557 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 17 474 14 036 19 500 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 5 656 2 318 743 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 11 818 11 718 18 757 

F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 22 13 696 12 506 18 532 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2 703 1 553 795 

2. Prodaný materiál 24 10 993 10 953 17 737 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25 -404 -23 -35 

  oblasti a komplexních nákladů přístích období 26 

 
    

IV. Ostatní provozní výnosy 27 26 415 26 991 25 419 

H.  Ostatní provozní náklady 28 3 863 3 739 3 469 

V. Převod provozních výnosů 29 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 30 0 0 0 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
30 

25 045 -9 832 -2 407 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 8 180 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 7 490 0 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 
33 

0 0 0 

1. 
  Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 

a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
34 

0 
 

0 
 

0 
 

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36 0 0 0 

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 1 687 873 323 



 

 

K. Náklady z finančního majetku 39 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 40 0 0 0 

L. Náklady z přecenění CP derivátů 41 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 

42 
0 -4 090 0 

X. Výnosové úroky 43 61 94 105 

N. Nákladové úroky 44 942 425 262 

XI. Ostatní finanční výnosy 45 924 409 220 

O. Ostatní finanční náklady 46 206 125 125 

XII. Převod finančních výnosů 47 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 48 0 0 0 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
49 

1 524 5 606 261 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 2 226 -102 -289 

1. splatná 51 1 434 0 0 

2. odložená 52 792 -102 -289 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 24 363 -4 124 -1 857 

XIII. Mimořádné výnosy 54 474 0 0 

R. Mimořádné náklady 55 6 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56 0 0 0 

1. splatná 57 0 0 0 

2. odložená 58 0 0 0 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 468 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 24 811 -4 124 -1 857 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  62 27 037 -4 226 -2 146 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - 

Kylešovice 

  



 

 

Příloha č. 4 – Cash Flow za období 2008-2010 (v celých tisících Kč) 

 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice 

Tok peněžní hotovosti 2008 2009 2010 

Počáteční stav peněžních prostředků 72822 59001 70022 

Výsledek hospodaření za účetní období 24811 -4124 -1857 

Změna stavu rezerv 0 0 0 

Odpisy 13527 14748 13557 

Změna stavu ostatních aktiv -5499 9523 -151 

Změna stavu ostatních pasiv 548 19 -163 

Změna stavu krátkodobých pohledávek 2718 2041 14600 

Změna stavu krátkodobých závazků -57 2823 -5476 

Změna stavu zásob -4232 11368 -5016 

Změna stavu krátkodobých úvěrů -16000 0 0 

        

Peněžní tok z provozní činnosti 15816 36398 15494 

Peněžní tok z investiční činnosti -21638 -16819 -16520 

Změna stavu dlouhodobých pohledávek 1597 792 -79 

Změna stavu dlouhodobých závazků 518 -206 -392 

Změna stavu dlouhodobých bankovních úvěrů -4662 -3423 -2468 

        

Změna stavu vlastního kapitálu -5452 -5721 -641 

Peněžní tok z finanční činnosti -7999 -8558 -3580 

Konečný stav 59001 70022 65416 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – 

Kylešovice 

  



 

 

Příloha č. 5 – Horizontální analýza ROZVAHY v plném rozsahu za období 2008 – 2010 

 
  Relativní změna [%] Absolutní změna [v tis. Kč] 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice AKTIVA 

  2009/2008 2010/2009 2009-2008 2010-2009 

  AKTIVA CELKEM -3,12% -3,33% -10632 -10997 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL     0 0 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 1,26% 1,77% 2071 2963 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek -29,60% -42,04% -214 -214 

1.    Zřizovací výdaje     0 0 

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     0 0 

3.    Software -50,47% -100,00% -54 -53 

4.    Ocenitelná práva     0 0 

5.    Goodwill     0 0 

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -25,97% -35,31% -160 -161 

7.    Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     0 0 

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek     0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3,89% 2,10% 5676 3177 

1.    Pozemky 2,17% 6,20% 740 2157 

2.    Stavby -4,62% 14,78% -3973 12113 

3.    Samostatné movité věci a soubory movitých věcí -2,17% 14,09% -358 2274 

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů     0 0 

5.    Základní stádo a tažná zvířata -8,06% 21,29% -370 899 

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek     0 0 

7.    Nedokončený dlouhodobý  hmotný majetek 385,96% -99,56% 10305 -12918 

8.    Poskytnuté zálohy na DHM -33,13% -100,00% -668 -1348 

9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku     0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek -18,44% 0,00% -3391 0 

1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,06% 0,00% 9 0 

2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0 0 

3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly -99,13% 0,00% -3400 0 

4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám     0 0 

     a účetním jednotkám pod podstatným vlivem     0 0 

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek     0 0 

6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek     0 0 

7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek     0 0 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA -1,92% -8,71% -3180 -14111 

C.I. Zásoby -16,29% 8,58% -11368 5016 

1.    Materiál -36,33% 7,80% -3974 543 

2.    Nedokončená výroba a polotovary -8,20% -8,41% -1718 -1617 

3.    Výrobky -18,44% 25,09% -5814 6452 

4.    Zvířata 2,16% -5,54% 138 -362 

5.    Zboží     0 0 

6.    Poskytnuté zálohy na zásoby     0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky -28,67% 4,01% -792 79 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů   4,65% 1916 89 



 

 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami     0 0 

3.    Pohledávky za účet. jednotkami pod podstatným vlivem     0 0 

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení     0 0 

5.    Dohadné účty aktivní     0 0 

6.    Jiné pohledávky -100,00%   -36 44 

7. Odložená daňová pohledávka   -100,00% 54 -54 

C.III. Krátkodobé pohledávky -6,07% -46,22% -2041 -14600 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů -10,00% -38,94% -2435 -8528 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami -32,86% -85,88% -253 -444 

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 81,03% -100,00% 47 -105 

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení     0 0 

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     0 0 

6.    Stát - daňové pohledávky 104,37% 13,77% 382 103 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy -44,19% -3,13% -354 -14 

8.    Dohadné účty aktivní -82,29% 287,97% -734 455 

9.    Jiné pohledávky 20,39% -78,67% 1306 -6067 

C.IV. Finanční majetek 18,68% -6,58% 11021 -4606 

1.    Peníze -30,05% -9,63% -116 -26 

2.    Účty v bankách -78,71% 92,47% -6477 1620 

3.    Krátkodobý finanční majetek 34,96% -9,12% 17614 -6200 

4.    Pořizovaný krátkodobý majetek     0 0 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv -88,10% 11,74% -9523 151 

D.I. Časové rozlišení -88,10% 11,74% -9523 151 

1.    Náklady příštích období -39,85% -65,15% -422 -415 

2.    Komplexní náklady příštích období     0 0 

3.    Příjmy příštích období -93,34% 87,21% -9101 566 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice PASIVA 2009/2008 2010/2009 2009-2008 2010-2009 

     PASIVA CELKEM -3,12% -3,33% -10632 -10997 

A. VLASTNÍ KAPITÁL -3,20% -0,84% -9845 -2498 

A.I. Základní kapitál -0,58% -0,47% -768 -620 

1.    Základní kapitál 0,00% 0,00% 0 0 

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 189,16% 52,81% -768 -620 

3.    Změny vlastního kapitálu     0 0 

A.II. Kapitálové fondy     0 0 

1.    Emisní ážio     0 0 

2.    Ostatní kapitálové fondy     0 0 

3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků     0 0 

4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách     0 0 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 24,19% -0,02% 19858 -21 

1.    Zákonný rezervní fond 0,00% 0,00% 0 0 

2.    Statutární a ostatní fondy 449,89% -0,09% 19858 -21 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 0,00% -5,95% 0 -4124 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 0,00% -5,95% 0 -4124 

2.    Neuhrazená ztráta minulých let     0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -116,62% -54,97% -28935 2267 



 

 

B. CIZÍ ZDROJE -2,49% -26,37% -806 -8336 

B.I. Rezervy     0 0 

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů     0 0 

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky     0 0 

3.    Rezerva na daň z příjmů     0 0 

4.    Ostatní rezervy     0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky -3,81% -7,55% -206 -392 

1.    Závazky z obchodních vztahů -3,94% -4,18% -53 -54 

2.    Závazky - ovládající a řídící osoba     0 0 

3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem     0 0 

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení     0 0 

5.    Přijaté zálohy 0,00% 0,00% 0 0 

6.    Vydané dluhopisy     0 0 

7.    Směnky k úhradě     0 0 

8.    Dohadné účty pasivní     0 0 

9.    Jiné závazky -12,29% -14,01% -50 -50 

10.    Odložený daňový závazek -2,84% -8,17% -103 -288 

B.III. Krátkodobé závazky 18,75% -30,63% 2823 -5476 

1.     Závazky z obchodních vztahů 85,52% -54,84% 5833 -6940 

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 100,00% 89400,00% 1 1788 

3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem     0 0 

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 72,96% -21,83% 456 -236 

5.     Závazky k zaměstnancům -21,03% -1,45% -586 -32 

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění -16,27% 1,88% -228 22 

7.    Stát - daňové závazky a dotace -89,70% -7,32% -2735 -23 

8.    Přijaté zálohy     0 0 

9.    Vydané dluhopisy     0 0 

10.    Dohadné účty pasivní 17,30% -8,53% 64 -37 

11.    Jiné závazky   -100,00% 18 -18 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci -28,62% -28,90% -3423 -2468 

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé -28,62% -28,90% -3423 -2468 

2.    Krátkodobé bankovní úvěry     0 0 

3.    Krátkodobé finanční výpomoci     0 0 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 3,10% -25,79% 19 -163 

C.I. Časové rozlišení 3,10% -25,79% 19 -163 

1.    Výdaje příštích období 1,26% -30,66% 7 -172 

2.    Výnosy příštích období 20,34% 12,68% 12 9 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – 

Kylešovice 

  



 

 

Příloha č. 6 – Vertikální analýza ROZVAHY v plném rozsahu za období 2008 – 2010 

  
% podíl na bilanční sumě 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice AKTIVA 2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0,00% 0,00% 0,00% 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 48,37% 50,55% 53,22% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,21% 0,15% 0,09% 

1.    Zřizovací výdaje 0,00% 0,00% 0,00% 

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00% 0,00% 0,00% 

3.    Software 0,03% 0,02% 0,00% 

4.    Ocenitelná práva 0,00% 0,00% 0,00% 

5.    Goodwill 0,00% 0,00% 0,00% 

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,18% 0,14% 0,09% 

7.    Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 42,76% 45,86% 48,43% 

1.    Pozemky 9,99% 10,54% 11,57% 

2.    Stavby 25,21% 24,81% 29,46% 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 4,84% 4,89% 5,77% 

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00% 0,00% 0,00% 

5.    Základní stádo a tažná zvířata 1,35% 1,28% 1,60% 

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 

7.    Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,78% 3,93% 0,02% 

8.    Poskytnuté zálohy na DHM 0,59% 0,41% 0,00% 

9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 5,39% 4,54% 4,70% 

1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 4,37% 4,52% 4,67% 

2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,01% 0,02% 0,02% 

3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly 1,01% 0,01% 0,01% 

4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 0,00% 0,00% 0,00% 

     a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 

6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 

7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 48,46% 49,06% 46,33% 

C.I. Zásoby 20,48% 17,70% 19,88% 

1.    Materiál 3,21% 2,11% 2,35% 

2.    Nedokončená výroba a polotovary 6,14% 5,82% 5,52% 

3.    Výrobky 9,25% 7,79% 10,08% 

4.    Zvířata 1,88% 1,98% 1,93% 

5.    Zboží 0,00% 0,00% 0,00% 

6.    Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,81% 0,60% 0,64% 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 0,00% 0,58% 0,63% 



 

 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,00% 0,00% 0,00% 

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 

4. 
   Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 

5.    Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 

6.    Jiné pohledávky 0,01% 0,00% 0,01% 

7. Odložená daňová pohledávka 0,00% 0,02% 0,00% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 9,87% 9,57% 5,32% 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 7,14% 6,63% 4,19% 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,23% 0,16% 0,02% 

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0,02% 0,03% 0,00% 

4. 
   Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00% 0,00% 0,00% 

6.    Stát - daňové pohledávky 0,11% 0,23% 0,27% 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 0,23% 0,14% 0,14% 

8.    Dohadné účty aktivní 0,26% 0,05% 0,19% 

9.    Jiné pohledávky 1,88% 2,34% 0,52% 

C.IV. Finanční majetek 17,31% 21,20% 20,49% 

1.    Peníze 0,11% 0,08% 0,08% 

2.    Účty v bankách 2,41% 0,53% 1,06% 

3.    Krátkodobý finanční majetek 14,78% 20,59% 19,36% 

4.    Pořizovaný krátkodobý majetek 0,00% 0,00% 0,00% 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 3,17% 0,39% 0,45% 

D.I. Časové rozlišení 3,17% 0,39% 0,45% 

1.    Náklady příštích období 0,31% 0,19% 0,07% 

2.    Komplexní náklady příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 

3.    Příjmy příštích období 2,86% 0,20% 0,38% 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice PASIVA 2008 2009 2010 

     PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 90,31% 90,24% 92,56% 

A.I. Základní kapitál 38,62% 39,63% 40,80% 

1.    Základní kapitál 38,74% 39,99% 41,37% 

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) -0,12% -0,36% -0,56% 

3.    Změny vlastního kapitálu 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II. Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 

1.    Emisní ážio 0,00% 0,00% 0,00% 

2.    Ostatní kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 

3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00% 0,00% 0,00% 

4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,00% 0,00% 0,00% 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 24,08% 30,87% 31,92% 

1.    Zákonný rezervní fond 22,78% 23,52% 24,33% 

2.    Statutární a ostatní fondy 1,29% 7,35% 7,60% 

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 20,33% 20,98% 20,42% 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 20,33% 20,98% 20,42% 

2.    Neuhrazená ztráta minulých let 0,00% 0,00% 0,00% 



 

 

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 7,28% -1,25% -0,58% 

B. CIZÍ ZDROJE 9,51% 9,57% 7,29% 

B.I. Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0,00% 0,00% 0,00% 

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 

3.    Rezerva na daň z příjmů 0,00% 0,00% 0,00% 

4.    Ostatní rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobé závazky 1,58% 1,57% 1,50% 

1.    Závazky z obchodních vztahů 0,39% 0,39% 0,39% 

2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami 0,00% 0,00% 0,00% 

3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 

4. 
   Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům 

sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 

5.    Přijaté zálohy 0,01% 0,01% 0,01% 

6.    Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 

7.    Směnky k úhradě 0,00% 0,00% 0,00% 

8.    Dohadné účty pasivní 0,00% 0,00% 0,00% 

9.    Jiné závazky 0,12% 0,11% 0,10% 

10.    Odložený daňový závazek 1,06% 1,07% 1,01% 

B.III. Krátkodobé závazky 4,42% 5,41% 3,88% 

1.     Závazky z obchodních vztahů 2,00% 3,83% 1,79% 

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0,00% 0,00% 0,56% 

3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 

4. 
   Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům 

sdružení 0,18% 0,33% 0,26% 

5.     Závazky k zaměstnancům 0,82% 0,67% 0,68% 

6. 
   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 0,41% 0,36% 0,37% 

7.    Stát - daňové závazky a dotace 0,89% 0,10% 0,09% 

8.    Přijaté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 

9.    Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 

10.    Dohadné účty pasivní 0,11% 0,13% 0,12% 

11.    Jiné závazky 0,00% 0,01% 0,00% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 3,51% 2,59% 1,90% 

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 3,51% 2,59% 1,90% 

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 0,00% 0,00% 0,00% 

3.    Krátkodobé finanční výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0,18% 0,19% 0,15% 

C.I. Časové rozlišení 0,18% 0,19% 0,15% 

1.    Výdaje příštích období 0,16% 0,17% 0,12% 

2.    Výnosy příštích období 0,02% 0,02% 0,03% 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – 

Kylešovice 

  



 

 

Příloha č. 7 – Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát v plném rozsahu za období 2008 

– 2010 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice Relativní změna [%] Absolutní změna [v tis. Kč] 

Položka 2009/2008 2010/2009 2009-2008 2010-2009 

I. Tržby za prodej zboží     0 0 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží     0 0 

+ OBCHODNÍ MARŽE     0 0 

II.  Výkony -32,84% 0,41% -47 855 399 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -25,51% -10,96% -34 069 -10 910 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby -286,67% -159,76% -11 355 11 813 

3. Aktivace -29,60% -8,72% -2 431 -504 

B.  Výkonová spotřeba -9,15% -5,62% -7 817 -4 368 

1. Spotřeba materiálu a energie -11,81% -7,36% -7 542 -4 144 

2. Služby -1,27% -1,05% -275 -224 

+ PŘIDANÁ HODNOTA -66,44% 23,57% -40 038 4 767 

C. Osobní náklady -16,63% -8,66% -7 818 -3 392 

1. Mzdové náklady -14,41% -8,57% -4 769 -2 427 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva -16,67% -2,73% -44 -6 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -22,70% -2,96% -2 630 -265 

4. Sociální náklady -18,27% -41,36% -375 -694 

D. Daně a poplatky -34,81% 7,89% -494 73 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 9,03% -8,08% 1 222 -1 191 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu -19,67% 38,93% -3 438 5 464 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -59,02% -67,95% -3 338 -1 575 

2. Tržby z prodeje materiálu -0,85% 60,07% -100 7 039 

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu -8,69% 48,18% -1 190 6 026 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -42,55% -48,81% -1 150 -758 

2. Prodaný materiál -0,36% 61,94% -40 6 784 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní -94,31% 52,17% 381 -12 

  oblasti a komplexních nákladů přístích období     0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 2,18% -5,82% 576 -1 572 

H.  Ostatní provozní náklady -3,21% -7,22% -124 -270 

V. Převod provozních výnosů     0 0 

I. Převod provoz. nákladů     0 0 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -139,26% -75,52% -34 877 7 425 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   -100,00% 8 180 -8 180 

J. Prodané cenné papíry a podíly   -100,00% 7 490 -7 490 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku     0 0 

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních     0 0 

  jednotkách pod podtstným vlivem     0 0 

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů     0 0 

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku     0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku -48,25% -63,00% -814 -550 



 

 

K. Náklady z finančního majetku     0 0 

IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů     0 0 

L. Náklady z přecenění CP derivátů     0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti   -100,00% -4 090 4 090 

X. Výnosové úroky 54,10% 11,70% 33 11 

N. Nákladové úroky -54,88% -38,35% -517 -163 

XI. Ostatní finanční výnosy -55,74% -46,21% -515 -189 

O. Ostatní finanční náklady -39,32% 0,00% -81 0 

XII. Převod finančních výnosů     0 0 

P. Převod finančních nákladů     0 0 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 267,85% -95,34% 4 082 -5 345 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -104,58% 183,33% -2 328 -187 

1. splatná -100,00%   -1 434 0 

2. odložená -112,88% 183,33% -894 -187 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST -116,93% -54,97% -28 487 2 267 

XIII. Mimořádné výnosy -100,00%   -474 0 

R. Mimořádné náklady -100,00%   -6 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti     0 0 

1. splatná     0 0 

2. odložená     0 0 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -100,00%   -468 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům     0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  -116,62% -54,97% -28 935 2 267 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  -115,63% -49,22% -31 263 2 080 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – 

Kylešovice 

  



 

 

Příloha č. 8 – Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát v plném rozsahu za období 2008 – 

2010 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice % podíl na bilanční sumě 

Položka 2008 2009 2010 

I. Tržby za prodej zboží 0,00% 0,00% 0,00% 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 0,00% 0,00% 0,00% 

+ OBCHODNÍ MARŽE 0,00% 0,00% 0,00% 

II.  Výkony 100,00% 100,00% 100,00% 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 91,65% 101,65% 90,13% 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 2,72% -7,55% 4,50% 

3. Aktivace 5,64% 5,91% 5,37% 

B.  Výkonová spotřeba 58,65% 79,34% 74,57% 

1. Spotřeba materiálu a energie 43,80% 57,51% 53,06% 

2. Služby 14,85% 21,83% 21,51% 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 41,35% 20,66% 25,43% 

C. Osobní náklady 32,25% 40,04% 36,42% 

1. Mzdové náklady 22,71% 28,95% 26,36% 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 0,18% 0,22% 0,22% 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 7,95% 9,15% 8,84% 

4. Sociální náklady 1,41% 1,71% 1,00% 

D. Daně a poplatky 0,97% 0,94% 1,02% 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 9,28% 15,07% 13,79% 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 11,99% 14,34% 19,84% 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3,88% 2,37% 0,76% 

2. Tržby z prodeje materiálu 8,11% 11,97% 19,08% 

F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 9,40% 12,78% 18,86% 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 1,85% 1,59% 0,81% 

2. Prodaný materiál 7,54% 11,19% 18,05% 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní -0,28% -0,02% -0,04% 

  oblasti a komplexních nákladů příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 

IV. Ostatní provozní výnosy 18,12% 27,57% 25,86% 

H.  Ostatní provozní náklady 2,65% 3,82% 3,53% 

V. Převod provozních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 

I. Převod provoz. nákladů 0,00% 0,00% 0,00% 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 17,18% -10,04% -2,45% 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00% 8,36% 0,00% 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0,00% 7,65% 0,00% 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních 0,00% 0,00% 0,00% 

  jednotkách pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 0,00% 0,00% 0,00% 

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 1,16% 0,89% 0,33% 



 

 

K. Náklady z finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 

L. Náklady z přecenění CP derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0,00% -4,18% 0,00% 

X. Výnosové úroky 0,04% 0,10% 0,11% 

N. Nákladové úroky 0,65% 0,43% 0,27% 

XI. Ostatní finanční výnosy 0,63% 0,42% 0,22% 

O. Ostatní finanční náklady 0,14% 0,13% 0,13% 

XII. Převod finančních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 

P. Převod finančních nákladů 0,00% 0,00% 0,00% 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1,05% 5,73% 0,27% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1,53% -0,10% -0,29% 

1. splatná 0,98% 0,00% 0,00% 

2. odložená 0,54% -0,10% -0,29% 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 16,72% -4,21% -1,89% 

XIII. Mimořádné výnosy 0,33% 0,00% 0,00% 

R. Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,00% 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00% 0,00% 0,00% 

1. splatná 0,00% 0,00% 0,00% 

2. odložená 0,00% 0,00% 0,00% 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,32% 0,00% 0,00% 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0,00% 0,00% 0,00% 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  17,02% -4,21% -1,89% 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  18,55% -4,32% -2,18% 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – 

Kylešovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 


