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1. Úvod 

Efektivnost hospodaření podniku s finančními prostředky je jedním ze základních a 

důležitých pohledů na celkovou stabilitu a výkonnost podniku. Podstata tohoto pohledu 

spočívá v porovnání vynaložených prostředků v závislosti na dosažených výsledcích podniku. 

V tomto případě se jedná o snahu podniku dosáhnout optimálního poměru mezi vynaloženými 

prostředky a dosaženým celkovým výsledkem daného podniku. Pro posouzení efektivnosti 

hospodaření podniku s finančními prostředky a jeho celkové finanční situace nám slouží 

zejména finanční analýza, pomocí které jsme schopni analyzovat současný stav, ale také 

minulý, současný i budoucí vývoj podniku. Poznatky plynoucí z finanční analýza představují 

významný zdroj informací pro rozhodování v otázkách strategie a řízení celého podniku. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví konkrétního podniku v praxi 

a navrhnutí případných opatření, které by měli vést k optimalizaci hospodaření s finančními 

prostředky podniku. Daným podnikem bude společnost Topagra, spol. s.r.o., na níž bude za 

pomoci teoretických východisek provedena celková finanční analýza podniku, jeho zdraví, 

výkonnosti a finanční stability za účelem zjištění celkové finanční situace a jejího vývoje 

z pohledu efektivnosti hospodaření s finančními prostředky podniku. 

Práce je rozdělena na dvě základní části. První část práce je zaměřena na vymezení 

teoretického rámce efektivnosti hospodaření s finančními prostředky podniku. Tato část bude 

obsahovat teoretické objasnění problematiky finanční analýzy, jejího významu, účelu, 

způsobu zpracování a jejími metodami, které budou následně využity v praktické části 

bakalářské práce, při analýze efektivnosti hospodařeni s finančními prostředky daného 

podniku. 

Druhá část práce bude zaměřena na aplikaci metod finanční analýzy v praxi. V této 

části práce bude představen podnik Topagra, spol. s.r.o., na kterém bude následně provedena 

celková finanční analýza a zhodnocení efektivnosti hospodaření s finančními prostředky 

podniku v období mezi lety 2007 – 2010.  

V této části práce budou také sestaveny vybrané modely hodnotící finanční úroveň 

podniku a proveden pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu. 

Pomocí výsledných dat plynoucích z celkové finanční analýzy podniku a daných modelů a 

metod budou následně představena výsledná doporučení a návrhy vedoucí k zlepšení 

současné situace nejen z pohledu efektivnosti hospodaření s finančními prostředky podniku.  
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2. Vymezení teoretického rámce analýzy efektivnosti hospodaření 

s finančními prostředky 

Tato část práce se bude zabývat vymezením teoretického rámce analýzy efektivnosti 

hospodaření s finančními prostředky podniku. V rámci dané kapitoly bude teoreticky 

vymezena problematika finanční analýzy, jejích zdrojů informací, metod, pyramidového 

rozkladu ukazatelů a modelů hodnocení finanční úrovně podniku. 

2.1.  Finanční analýza 

Finanční analýza představuje v dnešním podnikatelském světě velmi důležitý zdroj 

informací o finanční situaci, zdraví a stabilitě podniku, ale také jejím vývoji. Existuje několik 

způsobů, jak definovat pojem finanční analýzy. Podle Růčkové (2010, s. 9) „Nejvýstižnější 

definicí je však ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor získaných 

dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují 

hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání finančních podmínek a jejím 

hlavním smyslem je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování podniku.“ 

Jak z definice finanční analýzy vyplývá, je tedy tato analýza nepostradatelným 

zdrojem informací nejen o samotném podniku, ale také o jeho konkurenceschopnosti vůči 

celému trhu. Dalším nepřehlédnutelným základním cílem vycházejícím z finanční analýzy z 

pohledu řízení podniku je dosažení určité finanční stability, kterou je možno podle Růčkové 

(2010) hodnotit z pohledu dvou základních kriterií: 

 schopnost vytvářet zisk - tedy zajištění a schopnost podniku zhodnocovat 

vložený kapitál, kde toto kriterium je bráno jako jedno z nejdůležitějších, 

jelikož postihuje myšlenku podnikání jako takovou, kde každý podnikatel 

vstupuje do podnikání za účelem zhodnocení jeho vložených peněz, 

 zajištění platební schopnosti – kde toto kriterium nelze brát na lehkou váhu, 

jelikož bez platební schopnosti podniku často neexistuje možnost podniku 

nadále fungovat v podnikatelském prostředí.  

Pokud tvrdíme, že finanční analýza je především základním zdrojem informací pro 

finanční řízení a rozhodovaní v otázkách vývoje a strategie podniku, je nutno zmínit 

jednotlivé subjekty z různých pohledů, pro které jsou tyto informace nejvíce potřebné. Podle 

Dluhošové (2010, s. 71): „Lze rozdělit tyto subjekty podle zdrojů finančních prostředků: 

vlastníci (investoři), věřitelé (banky), dále pak podle pravomocí v řízení podniku: vlastníci, 
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managament podniku, vnitropodnikové hospodářské jednotky a v neposlední řadě podle typu 

podílu na výstupech podniku: zaměstnanci, obchodní dodavatelé, banky, investoři, stát a 

managament.“ 

Na Obr. 2.1 můžeme jasně vidět obecný průběh a uživatele finanční analýzy. Celému 

procesu předchází jasná formulace cílů, kterých má být dosaženo pomocí analýzy, a k čemu 

má daná analýza dospět, což se odvíjí od požadavků jejího uživatele. Následným krokem je 

výběr samotné metody zpracování finanční analýzy a výběr ukazatelů a nástrojů, které budou 

použity pro zpracování analýzy. Často je zbytečné zpracování celkové komplexní finanční 

analýzy, jelikož větší vypovídající hodnotu vykazují vybrané finanční ukazatele, které se 

následně sledují v delším časovém období a mají lepší vypovídající schopnost pro daného 

uživatele. 

Obr. 2.1 Průběh a uživatelé finanční analýzy 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. (2010) 

2.2.  Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro sestavení finanční analýzy je zapotřebí získání základních údajů a hodnot 

umožňující její sestavení tak, aby vypovídající hodnota finanční analýzy byla nejen kvalitní, 

ale primárně odrážela reálny stav podniku. 

Základním zdrojem informací pro sestavení finanční analýzy podle Dluhošové (2010), 

jsou především výkazy finančního a vnitropodnikového účetnictví. Mezi výkazy finančního 
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účetnictví, tedy výkazy označované jako externí, patří především rozvaha, které podává 

přesné informace o stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí. Dále pak výkazem 

podávajícím informace o tvorbě a užití výsledku hospodaření je výkaz zisku a ztráty a 

v neposlední řadě výkazem finančního účetnictví je taktéž výkaz Cash Flow, který 

zaznamenává informace o pohybu peněžních toků. Na druhé straně výkazy 

vnitropodnikového účetnictví jsou výkazy, které nepodléhají žádné jednotné metodické 

úpravě a jsou to výkazy označované jako interní, tedy výkazy, které nejsou veřejně dostupné. 

Tyto výkazy vznikají na základě vnitropodnikových pravidel a každý podnik si vytváří tyto 

výkazy podle svých potřeb. Mezi tyto výkazy můžeme řadit například nejrůznější typy 

kalkulací, nebo také výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony apod. 

Dluhošová (2010) uvádí mimo těchto základních zdrojů informací také další 

informační zdroje, jakými jsou například finanční informace, kvantifikované nefinanční 

informace, nebo také nekvantifikované informace. Mezi finanční informace řadíme například 

výroční zprávy, vnitropodnikové informace a prognózy o budoucím vývoji podniku, nebo 

také zprávy o vývoji úrokových měr, měnových relací apod. Kvantifikované nefinanční 

informace obsahuji především nejrůznější podnikové statistiky, normy spotřeby, interní 

směrnice apod. A v neposlední řadě mezi nekvantifikované informace patří například zprávy 

vedoucích pracovníků o vývoji podniku, nejrůznější prognózy a nezávislá hodnocení, ale také 

komentáře manažerů a odborného tisku. 

2.2.1. Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem, který je definován podle Růčkové (2010, s. 22) jako: 

„Účetní výkaz, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného nehmotného 

majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy k určitému datu. Rozvaha se 

zpravidla sestavuje k poslednímu dni každého roku a představuje základní přehled o majetku 

podniku ve statické podobě (v okamžiku účetní závěrky).“. Jedná se tedy o výkaz, který nám 

umožňuje pohled na tři základní oblasti a to na oblasti majetkové situace podniku, zdrojů 

jejich financování a v neposlední řadě na oblast podávající informace o finanční situaci 

podniku. Je nutno si také připomenout princip bilanční rovnosti podle Kislingerové (2010, s. 

53), který je zaznamenán ve Vzorci 2.1. 

                                                                                                                  (2.1) 
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2.2.1.1. Aktiva 

Kislingerová (2010, s. 53) říká: „Aktiva jsou výsledkem minulých investičních 

rozhodnutí a jsou uspořádána jednak podle funkce, kterou v podniku plní, a dále podle času, 

po kterou je majetek v podniku vázán; posledním kriteriem je likvidita. Aktiva tvoří dvě 

základní složky a to dlouhodobý majetek (až doposud stálá aktiva) a oběžná aktiva.“. Toto 

tvrzení je podpořeno na Tab. 2.1, kde je jasně patrná struktura celkových aktiv, jak je tomu 

v rozvaze. 

Tab. 2.1 Struktura celkových aktiv 

Označení Položka 

  Aktiva celkem 

A. Pohledávky za vlastní kapitál 

B.  Dlouhodobý majetek 

B.I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 

B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek 

B.III.  Finanční investice 

C. Krátkodobý majetek 

C.I. Zásoby 

C.II.  Dlouhodobé pohledávky 

C.III.  Krátkodobé pohledávky 

C.IV. Finanční majetek 

D.  Ostatní aktiva 

D.I. Časové rozlišení 

D.II.  Dohadné účty pasivní 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010) 

Aktiva tedy představují celkovou výši ekonomických zdrojů, se kterými podnik 

nakládá v daném časovém okamžiku. Tyto zdroje, chápány jako kapitál, lze označit jako 

majetek podniku. Jak uvádí Růčková (2010, s. 24): „Rozhodující je však schopnost dané 

položky přinést v budoucnu ekonomický prospěch podniku. Tato schopnost se pak může 

projevit dvěma způsoby: 

 PŘÍMO – schopnost cenných papírů přeměnit je okamžitě na hotovost, 

 NEPŘÍMO – položka aktiv se zapojí do výrobní činnosti podniku, postupně se 

přemění na hotové výrobky a prostřednictvím pohledávek se změní na peníze.“   
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2.2.1.2. Pasiva 

Podle Růčkové (2010) je strana pasiv označována také jako strana zdrojů financování 

podniku, která zároveň hodnotí finanční strukturu podniku představující strukturu 

podnikového kapitálu, ze kterého je financován majetek celého podniku. Struktura pasiv je 

uvedena v Tab. 2.2. 

Tab. 2.2 Struktura celkových pasiv 

Označení Položka 

  Pasiva celkem 

A. Vlastní kapitál 

I.  Základní kapitál 

II.  Kapitálové fondy 

III.  Fondy ze zisku 

IV.  Výsledek hospodaření minulých let  

V. Výsledek hospodaření běžného období 

B. Cizí kapitál 

I.  Rezervy 

II.  Dlouhodobé závazky 

III. Krátkodobé závazky 

IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 

C. Ostatní pasiva 

I.  Časové rozlišení 

II.  Dohadné účty pasivní 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010)  

Jak můžeme vidět, struktura pasiv není řazena podle hlediska času, jako tomu bylo 

například na straně aktiv. Strana pasiv je primárně řazena podle hlediska vlastnictví zdrojů 

financování a to tedy z pohledu dvou hledisek - na zdroje vlastní a zdroje cizí. 

2.2.2. Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát je účetním výkazem, který zaznamenává a zahrnuje náklady a 

výnosy za běžné období. Podle Dluhošové (2010, s. 57): „Výkaz zisku a ztrát VZZ slouží ke 

zjištění výše a způsobu tvorby složek výsledku hospodaření VH.“. Ve zjednodušené podstatě 

můžeme výkaz zisk a ztrát vyjádřit vztahem uvedeném ve Vzorci 2.2. 

                                                                               (2.2)  
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Z Tab. 2.3 vyplývá základní struktura výkazu zisku a ztrát, který zaznamenává 

výsledek hospodaření z běžné činnosti, který je dán sumou výsledků hospodaření z provozní a 

finanční činnosti. Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti zaznamenává a eviduje 

nepravidelné operace podniku. Součtem těchto výsledků hospodaření, respektive výsledku 

hospodaření z běžné a mimořádné činnosti a následném odečtení daně, získáme výsledek 

hospodaření za běžné účetní období. 

Tab. 2.3 Struktura výkazu zisku a ztrát 

Symbol Položka 

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 provozní 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 

VHM = Mimořádný výsledek hospodaření 

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

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010) 

2.2.2.1. Formy zisku 

Pro výpočet finančních ukazatelů, zahrnutých ve finanční analýze je použito často 

různých druhů zisků, které se mění rozkladem ze samotného výsledku hospodaření. Struktura 

těchto zisků je patrná z Tab. 2.4, které jsme docílili pomocí vertikálního rozkladu daného 

zisku.  
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Tab. 2.4 Struktura a kategorie zisků 

Zainteresované strany Postup rozkladu Základní řídící ukazatele 

  EBITDA   

  - odpisy   

  EBIT ROA = EBIT/A 

Věřitelé - úroky Úrokové zatížení = úroky/EBIT 

 
EBT 

 

Stát - daň Daňové zatížení = daň/EBT 

 
EAT ROE = EAT/E 

Akcionáři - dividendy Výplatní poměr = DIV/EAT 

  EAR   

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010) 

Tyto zisky vysvětluje podle jednotlivých kategorií zisku a symbolů Dluhošová (2010, 

s. 59) následovně: 

 „EBITDA (Earnings before Interes, Taxes, Depreciation and Amortisation 

Charges) je ziskem před úhradou odpisů, úroků a daní, tedy udává celkový 

finanční efekt, který je generován aktivitami daného podniku,  

 EBIT (Earnings before Interest and Taxes) je zisk před úroky a zdaněním a 

měří efekt z hospodářské činnosti bez ohledu na strukturu financování, ale také 

je klíčovým ukazatelem pro měření výkonnosti podniku pomocí rentability aktiv 

ROA,  

 EBT (Earnings before Taxes) je zisk před zdaněním, nazývaný jako hrubý zisk, 

 EAT (Earnings after Taxes) je čistý zisk, účetní terminologii se jedná o 

výsledek hospodaření za účetní období po zdanění a udává efekt dosahovaný 

vlastník, tedy výnosnost vloženého vlastního kapitálu je měřena ukazatelem 

ROE, 

 EAR (Earnings Retained) je nerozdělený zisk, jedná se o EAT snížený o výplatu 

dividend nebo podílů na zisku a je vlastním zdrojem financování majetku 

podniku.“ 
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2.2.3. Výkaz Cash Flow 

Cash flow je výkazem, který zaznamenává toky peněžních prostředků v daném 

časovém období a je zdrojem informací o struktuře a způsobu toků finančních prostředků, 

jako například, která činnost se zasloužila o největší podíl přírůstků, popřípadě úbytků 

peněžních prostředků, vůči celkovému stavu cash flow za dané období. Otrusinová a 

Kubíčková (2011, s. 124) tvrdí: „Výkaz cash flow sleduje příjmy a výdaje peněžních 

prostředků, které uspořádává podle toho, v jaké oblasti činnosti k nim došlo, a vysvětluje tak 

příčiny přírůstku či úbytku celkového objemu peněžních prostředků. Výsledný údaj, tedy údaj 

cash flow je ve své podstatě změna stavu peněžních prostředků, která nastala za účetní 

období.“ 

Obecně z pohledu struktury se výkaz cash flow dělí na tři základní formy aktivit 

podniku a to na cash flow z provozní, investiční a finanční činnosti. Podle Otrusinové a 

Kubíčkové (2011) k výpočtu cash flow používáme přímou a nepřímou metodu. Principem 

přímé metody je sestavení výkazu na základě skutečných přijatých a vydaných plateb, 

respektive čistých peněžních toků, jak můžeme vidět v Tab. 2.5. Pro základní rozdělení podle 

formy aktivity podniku, jak je výše zmíněno, je třeba zajistit, aby byl každý příjem a výdaj 

jasně identifikován. 

Tab. 2.5 Přímá metoda tvorby cash flow 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ CF z provozní činnosti 

+CF z investiční činnosti 

+ CF z finanční činnosti 

Konečný stav peněžních prostředků 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010) 

Dále pak pomocí nepřímé metody vycházíme z výsledku hospodaření, zjištěného 

z účetnictví. Jak popisuje Řezáčová a kol. (2010, s. 22): „Sestavení výkazu cash flow 

nepřímou metodou je založeno na využití informací z rozvahy, která je základním 

informačním zdrojem pro sledování peněžních toků, a z výkazu zisku a ztrát. Z principu 

duality účetních operací vyplývá, že meziroční změna stavu jakékoliv rozvahové položky 

znamená z hlediska cash flow buď příliv, nebo odliv peněz.“. 
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Z toho faktu vyplývá, že při růstu aktiv či poklesu pasiv dochází k odlivu peněžních 

prostředků z podniku ve formě výdajů, a naopak při poklesu aktiv a růstu pasiv dochází 

k přílivu peněžních prostředků do podniku ve formě příjmů. Základní strukturu výkazu cash 

flow, při tvorbě pomocí nepřímé metody můžeme vidět v Tab. 2.6. 

Tab. 2.6 Nepřímá metoda tvorby cash flow 

Symbol Položka 

EAT + Čistý zisk 

ODP + Odpisy 

Δ ZAS - Změna stavu zásob 

Δ POHL - Změna stavu pohledávek 

Δ KZAV + Změna stavu krátkodobých závazků 

CFprov = Cash Flow z provozní činnosti 

Δ DA - Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice) 

CFinv = Cash Flow z investiční činnosti 

Δ BÚ + Změna bankovních úvěrů 

Δ NZ + Změna nerozděleného zisku minulých let 

DIV - Dividendy 

EA + Emise akcií 

CFfin = Cash Flow z finanční činnosti 

CFcel = Cash Flow celkem 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010) 

2.2.4. Vzájemná provázanost účetních výkazů 

Mezi výše zmíněnými výkazy existuje vztah, který je zachycen v tří-bilančním 

systému. Z Obr. 2.2 je jasně patrná vzájemná provázanost těchto výkazů. Tento vztah 

popisuje Knapková a Pavelková (2010, s. 56) následovně: „Základem je rozvaha, jež 

zobrazuje majetkovou a finanční strukturu. Významným zdrojem financování je výsledek 

hospodaření za účetní období, který je do rozvahy převzat z výkazu zisku a ztrát. Z hlediska 

majetkové struktury je důležité, jaký je stav finančních prostředků. Rozdíl mezi stavem 

finančních prostředků na začátku a na konci období pak dokumentuje výkaz cash flow.“ 
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Obr. 2.2 Provázanost účetních výkazů 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010) 

2.3.  Metody finanční analýzy 

Existuje celá řada nejrůznějších metod finanční analýzy, které se využívají pro její 

sestavení. Podle Dluhošové (2010), lze členit metody finanční analýzy dle základního 

rozdělení na metody deterministické a matematicko-statistické. Mezi deterministické metody 

finanční analýzy patří zejména analýza trendů (horizontální analýza), analýza struktury 

(vertikální analýza), poměrová analýza, analýza soustav ukazatelů a v neposlední řadě analýza 

citlivosti. Naopak matematicko-statistické metody zahrnují analýzu rozptylu, regresní 

analýzu, diskriminační analýzu a testování statistických hypotéz.  

Tento přístup k sestavení finanční analýzy pomocí matematiko-statických metod je 

velmi složitý, proto je používán zvláště na specializovaných pracovištích univerzit či 

výzkumných pracovištích. Knapková a Pavelková (2010, s. 59) člení: „Základní metody, které 

se při finanční analýze využívají zejména na: 

 ANALÝZU STAVOVÝCH (ABSOLUTNÍCH) UKAZATELŮ. Jedná se o analýzu 

majetkové finanční struktury; užitečným nástrojem je analýza trendů a procentní 

rozbor jednotlivých dílčích položek rozvahy (vertikální analýza), 

 ANALÝZU TOKOVÝCH UKAZATELŮ. Týká se především analýzy výnosů, nákladů, 

zisku a cash flow; opět je vhodné využití horizontální a vertikální analýzy, 

 ANALÝZU ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ. Nejvýraznějším ukazatelem je čistý 

pracovní kapitál, 

 ANALÝZU POMĚROVÝCH UKAZATELŮ. Jde především o analýzu ukazatelů 

likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu, 

analýzy ukazatelů na bázi cash flow a dílčích ukazatelů, 

 ANALÝZU SOUSTAV UKAZATELŮ, 

 SOUHRNÉ UKAZATELE HOSPODÁRNOSTI.“ 
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2.3.1. Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů využívá informace zjištěné přímo z účetních výkazů. 

Beňová (2005) popisuje danou analýzu jako sledování nejen absolutní, ale také relativní 

procentní změny, kterou rozlišujeme na tzv. analýzu trendů a procentní analýzu komponent 

respektive horizontální a vertikální analýzu.  

2.3.1.1. Horizontální analýza 

Horizontální analýza, také známá jako analýza vývojových trendů podle Grünwalda a 

Holečkové (2004, s. 19) „Zkoumá změny absolutních ukazatelů a jejich procentní změny 

v čase.“ Dále pak Grünwald a Holečková (2004) popisují horizontální analýzu vycházející 

z finančních výkazů, které obsahují údaje týkající se nejen běžného, ale často minimálně i 

předcházejícího období minulého roku. Pro dobrou vypovídající hodnotu analýzy je nutné mít 

k dispozici údaje minimálně za dvě po sobě jdoucí období. Následný proces zpracování 

analýzy spočívá na porovnávání jednotlivých položek výkazů v čase, tedy v řádcích 

respektive horizontálně, proto hovoříme o horizontální analýze absolutních ukazatelů. Postup 

rozboru je jednoduchý: 

1. Výpočet rozdílu hodnot z obou po sobě jdoucích let 

                                                                                          (2.3) 

2. Vyjádření procenta k hodnotě výchozího roku 

                
               

          
                                                              (2.4) 

2.3.1.2. Vertikální analýza 

Vertikální analýza, také známá jako procentní rozbor komponent nebo strukturální 

analýza, sleduje procentní podíl ukazatelů respektive jednotlivých položek výkazů ke 

stanovenému základu. Grünwald a Holečková (2004, s. 20) popisují vertikální analýzu jako: 

„Techniku umožňující zkoumat relativní strukturu aktiv a pasiv a roli jednotlivých činitelů na 

tvorbě zisku, Pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů, nikoliv napříč 

jednotlivými lety, proto se označuje jako vertikální analýza.“ Při analýze již výše zmíněné 

rozvahy bývají jednotlivé položky výkazu vyjadřovány jako procento z celkových aktiv, 

respektive pasiv. U výkazu zisku a ztrát bývá základem pro procentní, vyjádření jednotlivých 

položek například velikost celkových výnosů nebo tržeb. Růčková (2010, s. 43) dále uvádí, 

že: „Struktura aktiv má za úkol informovat o tom, do čeho firma investovala svěřený kapitál a 
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do jaké míry při investičním procesu byla zohledněna výnosnost. Zjištění vhodného poměru 

mezi stalými aktivy a aktivy oběžnými by mělo být dáno předmětem podnikání dané 

společnosti a také nutností zjistit potřebnou likviditu. Naopak struktura pasiv nám ukazuje, z 

jakých zdrojů byl majetek pořízen, a s tím související skutečnost, že obecně je levnější 

financování cizí a krátkodobé.“   

2.3.2. Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů spočívá na analýze základních účetních výkazů, které 

obsahují převážně tokové položky. Jedná se tedy zejména o výkaz zisku a ztráty, výkaz cash 

flow, ale také rozvahu, kde lze provést například analýza oběžných aktiv. 

Podle Knapkové a Pavelková (2010, s. 81): „Rozdílové ukazatele slouží k analýze a 

řízení finanční situace podniku s orientací na jeho likviditu. K nejvýznamnějším rozdílovým 

ukazatelům patří zejména čistý pracovní kapitál (ČPK) neboli provozní kapitál, který je 

definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými zdroji a má významný vliv na 

platební schopnost podniku. Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžného majetku, 

která je financována dlouhodobým kapitálem.“ Čistý pracovní kapitál můžeme vidět na Obr. 

2.3. Konstrukce ČPK tedy vychází z faktu rozlišení dlouhodobého a oběžného majetku a také 

rozlišení dlouhodobě a krátkodobě vázaného kapitálu. 

Obr. 2.3 Konstrukce ČPK 

 

Zdroj: KNAPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza. (2010) 

Vedle čistého pracovního kapitálu nám vznikají čisté pohotové prostředky (ČPP) 

známy jako peněžní finanční fondy, které podle Grünwalda a Holečkové (2004, s. 18): 

„Vyjadřují rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky, 

přičemž pohotovými peněžními prostředky se rozumí peníze v hotovosti a na běžných účtech, 

někdy se zahrnují o jejich ekvivalenty jako směnky, šeky, krátkodobé termínové vklady, 
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krátkodobé cenné papíry, neboť v podmínkách fungujícího kapitálového trhu jsou rychle 

měnitelné na peníze.“ Vyjádření ČPP můžeme vidět na Vzorci 2.5. 

                                –                                          (2.5) 

2.3.3. Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů, známá také jako poměrová analýza, spočívá na bázi 

podílu dvou absolutních ukazatelů, jako například podíl zisku připadající na 1Kč vloženého 

vlastního kapitálu. Poměrových ukazatelů existuje celé řada, proto rozdělujeme tyto ukazatele 

do několika skupin. K základním ukazatelům finanční analýzy patří zejména ukazatele 

finanční stability a zadluženosti, ukazatele rentability, ukazatele likvidity nebo také ukazatele 

aktivity. Beňová (2005) definuje analýzu poměrových ukazatelů následovně: „Poměrové 

ukazatele jsou základním metodickým nástrojem finanční analýzy. Jsou formou číselného 

vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní informace. Charakterizují tedy vzájemný 

vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu.“ 

2.3.3.1. Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti hodnotí finanční strukturu podniku a 

následný vztah a poměr mezi cizími a vlastními finančními zdroji. Obecně jde tedy o způsob 

financování aktiv podniku z vlastních a cizích zdrojů, přičemž z reálného pohledu není 

možné, aby veškerá aktiva byla financována pouze z vlastního nebo naopak cizího kapitálu. 

Tuto problematiku popisuje Růčková (2010, s. 57) následovně: „Použití výhradně vlastního 

kapitálu totiž jednoznačně s sebou přináší snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. 

Naopak financování výhradně z cizích zdrojů by bylo pravděpodobně spojeno s obtížemi při 

jeho získávání a také fakt, že tuto situací zákon ani nepřipouští, neboť musí existovat určitá 

výše vlastního kapitálu. Jedním ze základních problémů finančního řízení podniku je tedy 

vedle stanovení celkové výše potřebného kapitálu i volba správné skladby zdrojů financování 

jeho činnosti.“ Základní myšlenkou a cíli analýzy finanční stability a zadluženosti je tedy 

hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem. Pro následné hodnocení vztahu 

mezi podnikovými aktivy a jejich zdroji krytí používáme několik základních ukazatelů. 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel celkové zadluženosti je jedním ze základních ukazatelů, který vyjadřuje 

podíl dluhů popřípadě závazků k celkovým aktivům. Jak uvádí Dluhošová (2010, s. 78): 

„Měří tedy podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek podniku.“  
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                                                 (2.6) 

Tento ukazatel je znám také jako ukazatel věřitelského rizika a obecně čím je vyšší hodnota 

tohoto ukazatele, tím je vyšší i samotné riziko věřitelů. I přesto, že zadluženost podniku není 

negativní zprávou, vývoj tohoto ukazatele by měl být klesající. 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel hodnotí finanční stabilitu podniku a vypovídá o podílu vlastního 

kapitálu na celkových aktivech podniku. Je považován za jeden z nejdůležitějších 

poměrových ukazatelů.  

                                                 
                

              
                   (2.7) 

Trend vývoje tohoto ukazatele by měl z dlouhodobého hlediska být rostoucí, jelikož 

jak uvádí Dluhošová (2010) - jeho růst upevňuje stabilitu podniku a vypovídá o jeho vysoké 

finanční samostatnosti. 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Dalším ukazatelem patřícím k ukazatelům hodnoticí stabilitu a zadluženost podniku je 

ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu. Hodnotu ukazatele zjistíme podílem cizích zdrojů na 

vlastním kapitálu. Jak uvádí Nývltová a Marinič (2010, s. 168): „Tento ukazatel vyjadřuje, 

kolikrát dluh převyšuje hodnotu vlastního kapitálu.“ 

                                           
             

               
                              (2.8) 

Vývoj tohoto ukazatele by měl mít klesající tendenci. Podle Dluhošové (2010) tato 

zadluženost se odvíjí od fáze vývoje podniku, ve které se nachází, a od postoje samotných 

vlastníků k riziku. Ukazatel by se měl pohybovat u stabilních společností v rozmezí od 80% 

do 120%. 

Ukazatel finanční páky 

Ukazatel finanční páky je dalším velmi důležitým ukazatelem finanční analýzy, který 

vychází z předpokladu optimální struktury kapitálu podniku. Samotná zadluženost není pouze 

negativním faktorem a ve finančně stabilním podniku může její růst vést k celkovému růstu 

rentability a tržní hodnoty podniku. 

                         
              

               
                                                              (2.9) 
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Tento ukazatel také popisuje Nývltová a Marinič (2010, s. 168) jako: „Ukazatel 

vyjadřující participaci cizích zdrojů v důsledku adekvátního zadlužení na zvýšení celkové 

výnosnosti vlastního kapitálu.“ 

Ukazatel úrokového krytí 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku pokrývat své náklady plynoucí z cizího 

kapitálu v podobě úroku a dalších poplatku ze zisku před zdaněním a úroky. Trend vývoje 

ukazatele by měl být z dlouhodobého pohledu rostoucí. 

                           
    

               
                                                     (2.10) 

Podle Růčkové (2010) tento ukazatel udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky, a také 

ukazuje, jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. Hodnota ukazatele by se v ideálním 

případě měla blížit i více než trojnásobku. Takto vysoká podmínka úrokového krytí vychází 

z logiky, kdy podniky dosahující takových výsledků a při vysokém růstu tržeb ukazují, že 

jsou schopny velmi dobře využívat cizí zdroje a následně platit své úroky. Naopak 

neschopnost podniku krýt své úroky ze zisku, kdy hodnota tohoto ukazatele by byla menší než 

100%, by naznačovala situaci možného blížícího se úpadku podniku. 

Ukazatel úrokového zatížení 

Ukazatel úrokového zatížení je převrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytí. 

Podle Dluhošové (2010, s. 79): „Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, jakou část celkového 

vytvořeného efektu odčerpávají úroky. Závisí především na rentabilitě podniku, na podílu 

zdrojů na financování činnosti, které podnik získal z bankovních úvěrů, na úrokové sazbě 

apod. Pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může se dovolit vyšší podíl cizích 

zdrojů.“  

                              
               

    
                                                (2.11) 

Trend vývoje tohoto ukazatele by měl být klesající, avšak snížení úrokového krytí 

nemusí být žádoucí, jelikož nutné a rozhodující je vnímat vývoj tohoto ukazatele v souvislost 

s výnosností vložených prostředků a úrokové míry. 
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2.3.3.2. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli výnosnosti jsou velmi důležitou a často nejsledovanější 

částí celkové finanční analýzy podniku. Tyto ukazatele měří výsledek podnikového snažení a 

podle Synka a kol. (2007, s. 347): „Ukazují kombinovaný vliv likvidity, aktivity a zadluženosti 

na zisk podniku (zisk po zdanění).“ Tyto ukazatele jsou zdrojem informací o efektu, kterého 

bylo dosaženo vloženým kapitálem. Podle Beňové (2005, s. 82): „Ukazatele rentability jsou 

používány pro hodnocení a komplexní posouzení celkové efektivnosti činnosti a výdělkové 

schopnosti podniku, jejich pomocí se vyjadřuje intenzita využívající reprodukce a zhodnocení 

kapitálu vloženého do podniku.“ Tyto ukazatele obecně hodnotí poměr mezi ziskem a 

vloženým kapitálem. Ukazatele rentability mají velmi úzkou souvislost s investičním 

rozhodnutím, které je spojeno s rizikem, podle jehož výše se odvozuje očekávaný výnos. 

Podle Grünwalda a Holečkové (2004, s. 29): „Obě tyto veličiny spolu úzce souvisí a vzájemně 

na sebe působí, proto důsledky přijatých rozhodnutí je nutno hodnotit jak z hlediska dopadu 

na výnosnost, tak i z hlediska vlivu na riziko podstupované podnikem.“ Mezi nejrozšířenější 

ukazatele rentability, které se liší podle různých forem vloženého kapitálu, patří zejména 

rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

respektive rentabilita dlouhodobých zdrojů. 

Ukazatel rentability aktiv 

Ukazatel rentability aktiv vyjadřuje celkovou efektivnost podniku. Je považován za 

klíčový ukazatel a podle Růčkové (2010, s. 52): „Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. Ukazatel hodnotí 

výnosnost celkového vloženého kapitálu a je použitelný pro měření souhrnné efektivnosti.“  

      
    

              
   

               

              
                                                              (2.12) 

Tento ukazatel lze vyjádřit pomocí dvou různých způsobů výpočtu. Podle Grünwalda 

a Holečkové (2004), lze tento ukazatel vyjádřit pomocí zisku před zdaněním a úroky, který 

vyjadřuje produkční sílu z pohledu tří oblastí a to provozní, investiční a finanční. Takto odráží 

celkovou výnosnost všech aktiv podniku bez ohledu na způsob jeho krytí. Druhou možností je 

vyjádření ukazatele pomocí čistého zisku po zdanění a přičtení úroků po zdanění jako výnos 

z cizího kapitálu. Tato druhá část představuje odměnu věřitelům ve formě úroků za zapůjčení 

kapitálu. 



24 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů podle Růčkové (2010, s. 53), „Vyjadřuje 

míru zhodnocení všech aktiv financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Lze tedy 

říci, že komplexně vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti.“ 

       
    

                                
                                                                 (2.13) 

Jedná se o poměr zisku vůči investovanému kapitálu v podobě vložených 

dlouhodobých investic ze strany vlastníků, věřitelů, popřípadě akcionářů.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu hodnotí výnosnost respektive efektivnost 

zhodnocení vloženého vlastního kapitálu. V tomto případě můžeme daný ukazatel popsat jako 

poměr vytvořeného zisku plynoucí z investovaného, tedy vloženého vlastního kapitálu.   

      
   

               
                                                                                              (2.14) 

Jak uvádí Beňová (2005, s. 83): „Tento ukazatel slouží například k testování možné 

účasti vloženého kapitálu na zvýšení kapitálových zdrojů, šance na udržení reálné hodnoty 

vlastního kapitálu v podmínkách inflace atd.“  

Ukazatel rentability tržeb 

Ukazatel rentability tržeb je dalším z řady ukazatelů rentability. Ukazatel vyjadřuje 

poměr zisku k tržbám. Ukazuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovní tržeb, tedy 

míru efektu, který dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb.  

      
    

     
 

   

     
                                                                                               (2.15) 

Podle Grünwalda a Holečkové (2004), tento ukazatel můžeme vyjádřit pomocí dvou 

výpočetních podob, kdy výsledná hodna bývá často označována také jako zisková marže nebo 

ziskové rozpětí. Pokud při výpočtu použijeme EBIT, tedy zisk před úroky a zdaněním, 

dostaneme tzv. provozní ziskové rozpětí, které je očištěno od vlivu finančních nákladů, 

zejména pak úroků apod. Naopak druhou podobou je použití zisku po zdanění EAT, která 

nám vyjadřuje čisté ziskové rozpětí, kde je zahrnut vliv již výše zmíněných finančních 

nákladů.  
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Ukazatel rentability nákladů 

Ukazatel rentability nákladů je často považován za doplňkový ukazatel k již výše 

zmíněnému ukazateli rentability tržeb. Vyjadřuje poměr celkových nákladů k tržbám podniku. 

        
    

     
                                                                                                    (2.16) 

2.3.3.3. Ukazatele likvidity 

Obecně likvidita určité položky vyjadřuje schopnost a vlastnost dané položky se bez 

velké ztráty hodnoty přeměnit na peněžní hotovost. Naproti tomu likvidita podniku vyjadřuje 

schopnost podniku včas uhradit své závazky. Podle Synka a Kislingerové (2010, s. 253): 

„Poměrové ukazatele likvidity měří schopnost firmy uspokojit (vyrovnat) své splatné 

závazky.“ Finanční analýzy a závěrečné zprávy často obsahují tři základní poměrové 

ukazatele a to ukazatel celkové, pohotové a okamžité likvidity, které podle Růčkové (2010) 

jsou vyjádřeny z pohledu obecného tvaru podílu pomocí toho, čím je možno platit, k tomu, co 

je nutno platit. 

Ukazatel celkové likvidity 

Ukazatel celkové respektive běžné likvidity označován také jako likvidita 3. stupně 

udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva celkové krátkodobé závazky podniku. 

                            
             

                  
                                                (2.17) 

Podle Knapkové a Pavelkové (2010) se doporučená hodnota tohoto ukazatele 

pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5, kdy při výsledné hodnotě 1 dochází k rovnosti oběžného 

majetku a krátkodobých závazků, kdy tato stav likvidity je pro podnik velmi rizikový. Stejně 

tomu je i za předpokladu, že krátkodobé závazky převyšují oběžná aktiva vycházející z faktu, 

že podnik využívá těchto krátkodobých závazku k financování dlouhodobého majetku. 

Naopak příliš vysoká likvidita daného ukazatele vyjadřuje nadbytečně vysoké hodnotě čistého 

pracovního kapitálu. 

Ukazatel pohotové likvidity 

Ukazatel likvidity 2. stupně respektive pohotové likvidity vyjadřuje podíl mezi 

oběžnými aktivy bez zásob vůči krátkodobým závazkům podniku. Doporučená hodnota 

tohoto ukazatele je stanovena podle různosti odvětví v rozmezí od 0,7 – 1,5 popřípadě 1,0 – 

1,5. 
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                                          (2.18) 

Podle Otrusinové a Kubíčkové (2011): „Ukazatel popisuje schopnost podniku 

uhrazovat své závazky oproti ukazateli celkové likvidity mnohem přesněji. Jeho nedostatkem 

zůstává struktura závazků z hlediska splatnosti a stavový charakter údaje o finančním majetku 

a krátkodobých pohledávkách.“ 

Ukazatel okamžité likvidity 

Ukazatel okamžité likvidity, označován také jako likvidita 1. stupně, vyjadřuje pomocí 

nejlikvidnějších položek oběžných aktiv nejužší část likvidity. Okamžitá likvidita zahrnuje 

pouze pohotové platební prostředky v podobě peněžní hotovosti a peněz na běžných účtech 

vůči krátkodobým závazkům. 

                             
                            

                  
                               (2.19) 

Doporučená hodnota pro daný ukazatel je stanovena v rozmezí 0,9 – 1,1. Pro Českou 

republiku uvádí Růčková (2010), při rozšíření dolní meze pásmo v rozmezí 0,6 – 1,1 a podle 

metodiky ministerstva průmyslu a obchodu pásmo v rozmezí 0,2 – 1,1. Překročení těchto 

hranic ale nemusí nutně znamenat finanční problémy podniku, jelikož v podnikatelské praxi 

bývá často využíváno kontokorentů nebo účetních přetažků, které z účetních výkazů nemusí 

být jasně patrné.  

2.3.3.4. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hodnotí, jak efektivně dokáže podnik využívat své zdroje. Tyto 

ukazatele jsou primárně využívány v oblasti řízení zásob. Podávají podniku informace o tom, 

jak dokáže využívat svůj majetek, přesněji jednotlivé položky majetku. Tyto informace mají 

charakter dvojího typu v podobě počtu obratů respektive obrátek během určitého časového 

období nejčastěji jednoho roku a doby obratu ve formě počtu dnů týkající se jedné obrátky. 

Podle Kislingerové (2010, s. 107): „Ukazatele aktivity představují jeden ze tří základních 

činitelů efektivnosti, mající zásadní vliv jak na ukazatel ROA, tak ROE. Odráží se v té 

nejkomplexnější podobě, kolik aktiv podnik potřeboval pro zajištění objemu tržeb.“ 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok. Tento 

ukazatel se považuje za jeden z klíčových ukazatelů efektivnosti. Podle Kislingerové (2010, s. 

108): „Ukazatel obratu aktiv měří efektivnost využívání celkových aktiv. Odhlédneme-li od 
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odvětví nebo sektoru, ve kterém podnik pracuje, je možno říci, že obrat aktiv by měl být 

minimálně na úrovni hodnoty 1.“ Výsledné hodnoty je však nutno hodnotit velmi obezřetně 

ke vztahu na specificky zvolené metodě odepisování. 

                         
     

              
                                                           (2.20) 

Ukazatel obratu se využívá i ve vztahu k zásobám, pohledávkám či závazkům, kde 

metoda výpočtu je totožná. Tedy jmenovatel na místo celkových aktiv obsahuje již výše 

zmíněné hodnoty položek zásob, pohledávkám nebo závazků. Každý z daných ukazatelů má 

svoji specifickou charakteristiku a doporučené optimální hranice výsledných hodnot, které 

jsou v úzké souvislosti s následujícími ukazateli týkající se daných položek. 

Doba obratu aktiv 

Daný ukazatel doby obratu aktiv udává počet dní, po který trvá jedna obrátka aktiv 

v podniku. 

                   
                  

     
                                                               (2.21) 

Podle Dvořáčka (2003) dochází při zrychlování doby obratu aktiv při stálých tržbách 

k signalizaci o lepším nakládání s aktivy vedoucí k lepšímu výsledku hospodaření, tedy zisku 

podniku. 

Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob vyjadřuje počet dní, po které trvá jedna obrátka zásob, 

tedy dobu, po kterou jsou zásoby vázány v podniku, až po dobu jejich spotřeby nebo prodeje. 

                   
          

     
                                                                         (2.22) 

Jak uvádí Kislingerová (2010): „Obecně platí, že pokud se obratovost zásob zvyšuje a 

doba obratu snižuje, respektive zrychluje, pak je situace podniku dobrá. Avšak musí existovat 

určitý vztah mezi optimální velikostí zásob a rychlostí obratu zásob, aby zásoby zajišťovaly 

plynulou výrobu a podnik byl schopen reagovat na poptávku.“ Tento fakt při snižování doby 

obratu zásob má často za následek snížení materiálových a finančních zdrojů vázaných 

v podniku, kdy tyto zdroje mohou být využity jiným způsobem, což vede k růstu rentability 

podniku. 
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Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek vychází s hodnot ukazatele obratu pohledávek, který 

stanovuje, kolikrát se pohledávky přemění během jednoho roku na peníze. Tedy ukazatel 

doby obratu pohledávek vyjadřuje počet dní, po které jsou pohledávky vázány v podniku, 

respektive počet dní, které uplynou od vystavení faktury až po její splacení.  

                        
              

     
                                                        (2.23) 

Podle Dvořáčka (2003) obecně platí, že by měla existovat snaha, aby tato doba byla co 

nejkratší, jelikož prodlužování doby obratu pohledávek může vést k neschopnosti podniku 

splácet své závazky. 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel udává průměrnou dobu - tedy počet dní, po které jsou závazky vázány 

v podniku. Je to tedy ukazatel vyjadřující schopnost podniku dostávat svým závazkům. 

                     
           

     
                                                                   (2.24) 

Obecně platí úzký vztah mezi dobou obratu pohledávek a závazků, kdy hodnota 

ukazatele doby obratu pohledávek by měla být kratší, aby byla splněna podmínka tzv. 

solventnosti a podnik se nedostal do platební neschopnosti. Jak uvádí Grünwald a Holečková 

(2004) tento fakt může být vyjádřen také pomocí výpočtu tzv. ukazatele obchodního deficitu, 

který je rozdílem doby obratu pohledávek a doby obratu závazků. 

2.3.4. Pyramidový rozklad ukazatelů 

Pyramidový rozklad finančních ukazatelů je založen na postupném rozkladu 

vrcholového ukazatele. Podle Synka a kol. (2010) by se tento rozklad měl týkat ukazatele, 

který nejlépe vystihuje základní cíle podniku. Tento ukazatel by se měl následně rozkládat na 

dílčí ukazatele, které jej rozhodujícím způsobem ovlivňují. Výpočet vlivu daných ukazatelů se 

provádí například pomocí logaritmické metody, ze které vyplývá následná rozhodující a 

nejpodstatnější část rozboru, kterou je interpretace výsledků a návrh případných doporučení 

vedoucí k zlepšení součastné situace podniku.  

Při sestavení pyramidové soustavy ukazatelů je velmi podstatná samotná správnost její 

konstrukce. Jak uvádí Dluhošová (2010, s. 92): „Pomocí vhodně zkonstruované soustavy 

ukazatelů lze hodnotit minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku a poskytuje 

informace o jednotlivých aspektech ovlivňující vrcholový ukazatel. Pro analýzu příčin 
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odchylek klíčových ukazatelů finanční výkonnosti lze použít dekompozici různých ukazatelů, 

například EVA, ROE, ROA.“ Mezi nejpoužívanější rozklady poměrových ukazatelů patří 

rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu. 

      
   

 
 

   

   
 

   

    
 

    

 
 

 

 
 

 

 
                                                              (2.25) 

Tento ukazatel je rozložen na dílčí ukazatele 
   

   
 představující daňovou redukci zisku, 

   

    
 úrokovou redukci zisku, 

    

 
 provozní rentabilitu, 

 

 
 obrat aktiv a 

 

 
 finanční páku. Tyto 

dílčí ukazatele tedy ovlivňují vrcholový ukazatel rentability vlastního kapitálu. Základním 

cílem tohoto rozkladu je zjistit součet vlivů jednotlivých dílčích ukazatelů při změně 

vrcholového ukazatele. Podle Dluhošové (2010, s. 93): „Lze vliv daných dílčí ukazatelů 

popsat takto: 

                                                 ,                      (2.26) 

kde       je celková změna vrcholového ukazatele,           je vliv daňové redukce 

zisku,            je vliv úrokové redukce zisku,          je vliv rentability tržeb,       je 

vliv obratu aktiv a       je vliv finanční páky.“ Po takto sestavené rovnici změny 

vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu, jako součtu vlivů dílčích ukazatelů, 

můžeme vyjádřit obecný tvar dané změny podle Dluhošové (2010) takto: 

          ,                                                                                                         (2.27) 

kde   vyjadřuje analyzovaný ukazatel,     je přírůstkem vlivu analyzovaného 

ukazatele,    udává dílčí ukazatel,     
 je vliv dílčího ukazatele     na analyzovaný ukazatel 

 .  

Následně můžeme použít již výše zmíněnou logaritmickou metodu, která je jednou 

z možností výpočtu analýzy odchylek pro danou multiplikativní vazbu. Jak uvádí Synek, 

Kopkáně a Kubálková (2009, s. 31) tato metoda vyjadřuje: „Celkovou změnu syntetického 

ukazatele rozkládá na vlivy dílčích ukazatelů v poměru přirozených logaritmů jejich indexů.“ 

Tyto vlivy jednotlivých ukazatelů jsou vyjádřeny takto: 

    
 

     

    
                                                                                                       (2.28) 
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kde      
 představuje změnu syntetického ukazatele,    

 
  

  
 udává změnu indexu 

vysvětlujícího ukazatele,    
    

    
 je indexem změny syntetického ukazatele a     je změnou 

analyzované odchylky. 

2.3.5. Modely hodnocení finanční úrovně 

Metody hodnocení finanční úrovně v zásadě vyjadřují finanční situaci a výkonnost 

podniku. Tyto modely mají za úkol vyjádřit nejen současnou situaci, ale přesněji pohled na 

budoucí vývoj podniku a podávají důležité informace při rozhodování podniku v otázkách 

například dalšího zadlužování a to i z pohledu banky, která se rozhoduje, zda podniku půjčit 

či nikoliv. Jak uvádí Dluhošová (2010) jedná se v zásadě o systémy včasného varování, které 

dokážou hodnotit již výše zmíněnou situaci a výkonnost podniku jedním číslem. K jejich 

sestavení se využívají nejen skupiny poměrových ukazatelů, ale také souhrnné modely nebo 

tzv. souhrnné modely hodnocení finanční úrovně podniku. Tyto modely hodnocení finanční 

úrovně rozdělujeme v zásadě do dvou základních skupin, a to na bankrotní a bonitní modely. 

2.3.5.1. Bankrotní modely 

Bankrotní modely hodnotí situaci podniku a snaží se předpovědět, zda podniku 

nehrozí v nejbližší době bankrot. Podle Růčkové (2010, s. 72) tyto modely: „Vycházejí totiž 

z faktu, že každá firma, které je ohrožena bankrotem, již nějaký čas před touto událostí 

vykazuje symptomy, které jsou pro bankrot typické. K těm nejčastějším patří problémy 

s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu nebo s rentabilitou celkového voženého 

kapitálu.“ Mezi nejznámější používané bankrotní modely patří zejména: 

 Beaverův model, 

 Altmanův model, 

 Taflerův model, 

 Model IN – index důvěryhodnosti. 

Pro účely bakalářské práce byl z výše zmíněných modelů vybrán Model IN, jelikož je 

sestaven přímo se snahou zhodnotit finanční zdraví firem působících v českém 

podnikatelském prostředí. 
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Model IN – index důvěryhodnosti 

Model IN vytvořen se snahou zhodnotit finanční zdraví firem působících v českém 

prostředí popisuje Růčková (2010, s. 74) jako: „Model je vyjádřen rovnicí, v níž jsou zařazeny 

poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každému z těchto ukazatelů 

je přiřazena váha, která je váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví. Z toho 

vyplývá, že tento model přihlíží ke specifikům jednotlivých odvětví.“ Rovnici modelu IN, 

respektive přesněji modelu IN95, můžeme vidět, viz Vzorec 2.29. 

      
 

  
    

    

 
    

    

 
    

 

 
    

  

      
    

   

 
,   (2.29) 

kde   jsou aktiva,    cizí zdroje,      zisk před zdaněním a úroky,   nákladové 

úroky,   tržby,    oběžná aktiva,    krátkodobé závazky,     krátkodobé bankovní úvěry, 

    závazky po lhůtě splatnosti a    váhy jednotlivých ukazatelů. Tyto váhy pro jednotlivá 

odvětví můžeme vidět v Tab. 2.7. 

Tab. 2.7 Váhy indexu důvěryhodnosti IN dle odvětví 

OKEČ Název V1 V2 V3 V4 V5 V6 

A Zemědělství 0,24 0,11 21,35 0,76 0,10 14,57 

B Rybolov 0,05 0,11 10,76 0,09 0,10 84,11 

C Dobývání nerostných surovin 0,14 0,11 17,74 0,72 0,10 16,89 

CA Dobývaní energetických surovin 0,14 0,11 21,83 0,74 0,10 16,31 

CB Dobývání ostatních surovin 0,16 0,11 5,39 0,56 0,10 25,39 

D Zpracovatelský průmysl 0,24 0,11 7,61 0,48 0,10 11,92 

DA Potravinářský průmysl 0,26 0,11 4,99 0,33 0,10 17,38 

DB Textilní a oděvní průmysl 0,23 0,11 6,08 0,43 0,10 12,37 

DC Kožedělný průmysl 0,24 0,11 7,95 0,43 0,10 8,79 

DD Dřevařský průmysl 0,24 0,11 18,73 0,41 0,10 11,57 

DE Papírenský a polygrafický průmysl 0,23 0,11 6,07 0,44 0,10 16,99 

DF Koksování a rafinérie 0,19 0,11 4,09 0,32 0,10 2026,93 

DG Výroba chemických výrobků 0,21 0,11 4,81 0,57 0,10 17,06 

DH Gumárenský a plastikářský průmysl 0,22 0,11 5,87 0,38 0,10 43,01 

DI Stavební hmoty 0,20 0,11 5,28 0,55 0,10 28,05 

DJ Výroba kovů 0,24 0,11 10,55 0,46 0,10 9,74 

DK Výroba strojů a přístrojů 0,28 0,11 13,07 0,64 0,10 6,36 

DL Elektrotechnika a elektronika 0,27 0,11 9,50 0,51 0,10 8,27 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010) 
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Hodnocení výsledků indexu důvěryhodnosti IN popisuje taktéž Růčková (2010, s. 75) 

jako interpretaci třech možných výsledků a to: 

 „Je-li index IN vyšší než 2, pak se jedná o podnik s dobrým finančním zdravím. 

 Nachází-li se index IN v intervalu 1 – 2, jde o podnik s nevyhraněnými výsledky 

a potenciálními problémy, nachází-li se hodnoty v nižším pásmu spektra. 

 Jsou-li hodnoty index IN nižší než 1, jde o projev finanční neduživosti a firma 

se velmi pravděpodobně ocitne v existenčních problémech.“ 

2.3.5.2. Bonitní modely 

Bonitní modely naopak od bankrotních modelů jsou zaměřeny na hodnocení situace 

podniku z pohledu jeho charakteru, tedy jestli daný podnik je dobrý či nikoliv, nebo zda 

existuje možnost zhoršení jeho finanční úrovně. Jak uvádí Duchoň (2007, s. 210): „Hledají 

odpovědět na otázku, zda je podnik dobrý či špatný.“ 

Dále přesněji definuje bonitní modely Růčková (2010, s. 72) jako: „Modely založeny 

na diagnostice finančního zdraví podniku, což znamená, že si kladou za cíl stanovit, zda se 

podnik řadí mezi dobré nebo špatné podniky. Je proto zřejmé, že musí umožňovat 

srovnatelnost s jinými podniky. Jde tedy o komparaci podniků v rámci jednoho oboru 

podnikání.“Mezi dané bonitní modely řadíme především: 

 Tamariho model, 

 Kralickuv Quicktest, 

 Grünwaldův index bonity, 

 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Důchy. 

Pro účely bakalářské práce byl vybrán z daných bonitních modelů Kralickuv 

Quicktest. 

Kralickuv Quicktest 

Kralickuv Quicktest je modelem skládajícím se ze soustavy čtyř rovnic, které následně 

vyjadřují a hodnotí finanční situaci podniku, a to z pohledu právě již zmíněné finanční situace 

podniku a jeho výnosové schopnosti. Rovnice ukazatelů tohoto modelu můžeme vidět, viz 

Vzorec 2.30 – 2.33. Následné bodové ohodnoceními výsledků pro jednotlivé intervaly daných 

ukazatelů můžeme vidět, viz Tab. 2.8. 
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                                                                                                  (2.30) 

   
                                        

                  
                                                            (2.31) 

   
    

             
                                                                                                   (2.32) 

   
                  

      
                                                                                            (2.33) 

Tab. 2.8 Bodové ohodnocení výsledků intervalů ukazatelů Kralickova Quicktestu 

Ukazatel Interval Bodové ohodnocení Ukazatel Interval Bodové ohodnocení 

R1 

0,3 a více 4 body 

R3 

0,15 a více 4 body 

0,2 - 0,3 3 body 0,12 až 0,15 3 body 

0,1 - 0,2 2 body 0,08 až 0,12 2 body 

0,0 - 0,1 1 bod 0,00 až 0,08 1 bod 

0,00 a méně 0 bodů 0,00 a méně 0 bodů 

R2 

3 a méně 4 body 

R4 

0,1 a více 4 body 

3 až 5 3 body 0,08 až 0,1 3 body 

5 až 12 2 body 0,05 až 0,08 2 body 

12 až 30 1 bod 0,00 až 0,05 1 bod 

30 a více 0 bodů 0,00 a méně 0 bodů 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010) 

Následný postup hodnocení situace podniku pomocí Kralickova Quicktestu popisuje 

Dluhošová (2010) jako možnost hodnocení jednak finanční stability podniku, viz Vzorec 

2.34, hodnocení výnosové situace podniku, viz Vzorec 2.35 a v neposlední řadě souhrnné 

hodnocení finanční situaci podniku, viz Vzorec 2.36. 

                                                                                                          (2.34) 

                                                                                                          (2.35) 

                                                                                                          (2.36) 

Interpretace hodnocení výsledného kritéria při výsledku dané hodnoty větší než 3 

body, prezentuje podnik jako velmi dobrý. Pokud se hodnota kriteria pohybuje mezi 1 – 3 

body, hovoříme pak o podnicích nacházejících se v šedé zóně, tedy to jsou podniky ani dobré 

ani špatné. A v neposlední řadě při výsledné hodnotě kritéria menší než 1 bod signalizuje, že 

podnik se nachází ve špatné finanční situaci. 

  



34 

 

3. Analýza efektivnosti hospodaření s finančními prostředky 

V této části práce bude představen podnik Topagra, spol. s.r.o., na kterém bude 

provedena aplikace metod finanční analýzy v praxi a následná zhodnocení výsledných dat. 

3.1. Charakteristika podniku 

Podnik Topagra, spol. s.r.o. byl zapsán do obchodního rejstříku 31. 12. 1991. Základní 

identifikační údaje o společnosti můžeme vidět, viz Tab. 3.1. 

Tab. 3.1 Základní identifikační údaje společnosti 

Název společnosti Topagra, spol. s.r.o. 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Sídlo Topolná 164, PSČ 687 11 Topolná 

Identifikační číslo 4401871 

Předmět činnosti 

Zemědělská výroba; silniční motorová doprava 

Řeznictví a uzenářství 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Statutární orgán 

Ing. Vlastimil Lapčík – jednatel 

Tomáš Michálek – jednatel 

Pavel Hrdina – jednatel 

Jitka Borkeszová – jednatel 

Základní kapitál 180 000 Kč 

Zdroj: https://or.justice.cz - účetní závěrka 2010, Topagra, spol. s.r.o. 

Společnost Topagra, spol. s.r.o., zahájila svoji činnost v roce 1991 a v dnešní době se 

řadí mezi tradiční zemědělské společnosti ve Zlínském kraji. K hlavním činnostem 

společnosti patří zejména z pohledu rostlinné výroby pěstování obilovin, řepky, sóje, 

kukuřice, krmných plodin a naopak z pohledu živočišné výroby zejména chov skotu a výroba 

mléka.  

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada tvořena všemi, tedy celkem sedmi 

společníky. V současné době je ve společnosti zaměstnáno 35 zaměstnanců a základní 

struktura společnosti je rozdělena na úseky mechanizace, živočišné výroby, rostlinné výroby, 

prodejny a na úsek ekonomický. V současném areálu společnosti se nacházejí čtyři stájové 

objekty, dojírna, dvě silážní jámy, dvě ocelové nadzemní věže, sklady sena, obilí a také 

sklady strojů, dílen a centrální budova společnosti. 
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Rozloha areálu společnosti Topagra, spol. s.r.o., činní v současné době okolo 1200 ha 

a stav skotu zahrnuje okolo 654 dojnic, jalovic a telat. Například v roce 2010 bylo odchováno 

325 telat od 294 krav, což činilo natalitu okolo 111%. Z tohoto chovu připadalo 174 býčků a 

151 jaloviček. Zajímavostí je, že společnost se rozhodla v roce 2010 ke změně chovu skotu se 

specializací čistě na mléčnou užitkovost cestou převodného křížení na holštýnský chov. 

K tomuto rozhodnutí vedl společnost fakt průměrných nákladů na vyprodukování 1litru mléka 

v závislosti na ceně odkupu mlékáren za 1litr mléka, kdy tyto náklady často převyšovaly cenu 

odkupu. Odkup mlékáren z celkové produkce mléka například v roce 2010 činil okolo 

1969tis. litrů, což připadalo 6707 litrů mléka na krávu, oproti roku 2009, kdy činil tento 

odkup mlékáren okolo 2060tis. litrů mléka, když připadalo 7008 litrů na krávu.  

Z tohoto důvodu přistoupila společnost k danému rozhodnutí i přes hodnocení, že i 

daná situace užitkovosti v letech 2009 a 2010 byla uspokojivá. Naproti tomu současná situace 

v produkci rostlinné výroby je hodnocena z pohledu společnosti na tržbách na velmi dobré 

úrovni i přes časté negativní výkyvy počasí z posledních let.  

V současné době s již výše zmíněnou změnou ve strategii společnosti v chovu skotu, 

který společnost specializovala na mléčnou užitkovost, se dále společnost Topagra, spol. 

s.r.o., rozhodla k investičním rozhodnutím v oblasti rekonstrukce částí zmíněných budov 

v horizontu několika let. 
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3.2.  Analýza absolutních ukazatelů 

Pomocí dat vyplývajících z účetních výkazů společnosti Topagra, spol. s.r.o., byla 

provedena analýza absolutních ukazatelů pomocí horizontální a vertikální analýza za období 

2007 – 2010. 

3.2.1. Horizontální analýza 

Cílem horizontální analýzy je kvantifikovat meziroční změny jednotlivých absolutních 

ukazatelů v čase. Tyto meziroční změny jsou vyjádřeny pomocí absolutní a procentní hodnoty 

za použití Vzorců č. 2.3 a 2.4. 

3.2.1.1. Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy provedena za období 2007 – 2010, jejímž cílem je 

zachycení meziročních změn jednotlivých položek rozvahy v daném období, můžeme vidět, 

viz Tab. 3.2 a 3.3. 

Tab. 3.2 Horizontální analýza aktiv 2007 – 2010 

Vybrané položky aktiv  

(tis. Kč) 

Rok 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Δ v % Δ v tis. Kč Δ v % Δ v tis. Kč Δ v % Δ v tis. Kč 

 
AKTIVA CELKEM 10,88% 5 721 -13,10% -7 635 11,76% 5 954 

B. 
DLOUHODOBÝ 

MAJETEK 
4,96% 1 472 -12,40% -3 864 24,52% 6 693 

B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
-1,49% -10 -10,27% -68 3,20% 19 

B.II. 
Dlouhodobý hmotný 

majetek 
5,24% 1 482 -12,75% -3 796 25,69% 6 674 

B.III. 
Dlouhodobý finanční 

majetek 
0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 20,60% 4 638 -14,16% -3 846 -3,01% -701 

C.I Zásoby 21,61% 2 875 -17,79% -2 878 -6,23% -829 

C.II. 
Dlouhodobé 

pohledávky  
189 -44,44% -84 18,10% 19 

C.III. 
Krátkodobé 

pohledávky 
-30,72% -2 218 23,45% 1 173 -9,54% -589 

C.IV. Finanční majetek 190,27% 3 792 -35,56% -2 057 18,72% 698 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1. 
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Z horizontální analýzy vybraných položek aktiv je patrný vývoj, kdy mezi lety 2007 – 

2008 byl zaznamenán růst celkových aktiv okolo 11% - byl zapříčiněn převážně mírným 

růstem dlouhodobého hmotného majetku o 5,24% tedy o 1 428tis. Kč a také růstem oběžného 

majetku v podobě zásob a finančního majetku dohromady okolo cca 6 500tis. Kč. Růst 

finančního majetku byl zapříčiněn jeho úzkou souvislostí s krátkodobými pohledávkami, u 

nichž došlo k poklesu o 30,72% , respektive o 2 218tis. Kč.  

V následujícím období mezi lety 2008 – 2009 došlo k výraznému poklesu celkových 

aktiv, který byl zapříčiněn převážně poklesem dlouhodobého hmotného majetku o 12,75%, 

ale také poklesem zásob o 17,79% a finančního majetku o 35,56%, kdy celkový meziroční 

součet poklesu těchto položek byl ve výši okolo 8 700tis. Kč.  

Naopak mezi lety 2009 – 2010 došlo k trendu opětovného růstu z období mezi lety 

2007 – 2008. V tomto období došlo i přes opětovný mírný pokles zásob o 6,23%, tedy o 

829tis. Kč, k výraznému růstu celkových aktiv okolo 12% způsobený vysokým růstem 

dlouhodobého hmotného majetku o 25,69%, respektive o 6 674tis. Kč. Tento vývoj celkových 

aktiv ve sledovaném období můžeme vidět na Grafu č. 3.1. 

Graf 3.1 Vývoj celkových aktiv 2007 – 2010  

 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1. 

Je tedy patrný výrazný růst v období 2007 – 2008 na hodnotu celkových aktiv okolo 

58 300tis. Kč přes pokles mezi lety 2008 – 2009 a následný opětovný růst v období  

2009 – 2010 o 5 954tis. Kč na hodnotu celkových aktiv 56 600tis. Kč byl zapříčiněn již výše 

zmíněnými změnami položek aktiv. 
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Tab. 3.3 Horizontální analýza pasiv 2007 – 2010 

Vybrané položky pasiv  

(tis. Kč) 

Rok 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Δ v % Δ v tis. Kč Δ v % Δ v tis. Kč Δ v % Δ v tis. Kč 

  PASIVA CELKEM 10,88% 5 721 -13,10% -7 635 11,76% 5 954 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 10,59% 2 141 -0,96% -215 19,09% 4 228 

A.I. Základní kapitál 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

A.II. 
Hospodářský 

výsledek minulých let 
127,60% 10 824 11,09% 2 141 -0,63% -135 

A.III. 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního 

období +/- 

-75,68% -8 404 -87,23% -2 356 1264,64% 4 363 

B. CIZÍ ZDROJE 11,08% 3 584 -21,19% -7 610 6,15% 1 740 

B.I. Rezervy 231,09% 4 423 -20,85% -1 321 -100,00% -5 016 

B.II. Dlouhodobé závazky -7,76% -1 427 -2,09% -354 -1,57% -261 

B.III. Krátkodobé závazky -6,19% -356 -58,54% -3 157 164,13% 3 670 

B.IV. 
Bankovní úvěry a 

výpomoci 
15,01% 944 -38,40% -2 778 75,11% 3 347 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 2. 

Vývoj celkové výše pasiv zaznamenal pochopitelně stejný trend, jak tomu bylo u 

vývoje celkových aktiv vyplývající z bilanční rovnice, viz Vzorec 2.1 v kap. 2.2.1. Tento 

rostoucí vývoj na straně pasiv byl v období 2007 – 2008 způsoben vysokým výsledkem 

hospodaření běžného účetního období z roku 2007, který se promítl v meziročním růstu u 

položky hospodářský výsledek z minulých let o 127,6% tedy o 10 824tis. Kč. Naopak u 

položky výsledku hospodaření běžného účetního období došlo k výraznému propadu o 

75,68%. U položek cizích zdrojů v daném období byl nejvýraznější růst rezerv společnosti 

okolo 231% v absolutním vyjádření 4 423tis. Kč.  

V období 2008 – 2009, kdy došlo následně k výraznému poklesu, jehož důvodem na 

straně pasiv byl z velké části opětovný pokles výsledku hospodaření za běžné účetní období o 

87,23% v důsledku probíhající celosvětové hospodářské krize. Tento fakt potvrzuje i pokles 

cizích zdrojů v podobě krátkodobých závazků podniku o 58,54%, tedy o 3 157tis. Kč a také 

položky bankovních úvěrů a výpomocí o 38,4% v absolutní hodnotě o 2 778tis. Kč z důvodu 

nepotřeby podniku čerpat cizí zdroje pro financování převážně oběžného a dlouhodobého 

majetku pokrývající poptávku. 
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V letech 2009 – 2010, jak již bylo zmíněno, došlo k opětovnému růstu celkových 

pasiv, kdy nejvýraznější položkou tohoto růstu byl růst položky výsledku hospodaření za 

běžné účetní období okolo 1265%, z důvodů zlepšené situace na trhu a růstem cizích zdrojů 

oproti předcházejícímu období v podobě růstu krátkodobých závazků o 3 670tis. Kč, 

respektive o 164,13%, a bankovních úvěrů a výpomocí o 75,11% v absolutním vyjádření o  

3 347tis. Kč. 

K celkovému růstu celkových cizích zdrojů došlo i přes výrazný pokles rezerv o  

5 016tis. Kč. Trend vývoje výsledku hospodaření za běžné účetní období v důsledku 

částečného vlivu celosvětové hospodářské krize můžeme vidět na Grafu 3.2. 

Graf 3.2 Vývoj výsledku hospodaření běžného účetního období 2007 – 2010 

 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 2. 

3.2.1.2. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

V následující části byla provedena horizontální analýza výkazu zisku a ztrát za období 

2007 – 2010, jejímž cílem je zachycení meziročních změn vybraných položek daného výkazu 

ve sledovaném období, viz Tab. 3.4. 
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Tab. 3.4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 2007 – 2010 

Vybrané položky VZZ  

(tis. Kč) 

Rok 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Δ v % Δ v tis. Kč Δ v % Δ v tis. Kč Δ v % Δ v tis. Kč 

II. Výkony 14,91% 6 084 -31,75% -14 890 6,71% 2 147 

II. 1. Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
15,76% 5 992 -30,40% -13 379 11,04% 3 381 

B. Výkonová spotřeba 8,00% 2 082 -22,82% -6 411 -1,14% -248 

+ Přidaná hodnota 24,10% 3 897 -42,42% -8 513 20,25% 2 340 

C. Osobní náklady součet 8,12% 940 -12,81% -1 603 4,56% 498 

* Provozní výsledek 

hospodaření 
-69,65% -5 284 -67,64% -1 557 720,94% 5 371 

*** Výsledek hospodaření za 

účetní období (+/-) 
-76,68% -8 880 -87,23% -2 356 1563,77% 5 395 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 3. 

Jak můžeme vidět, je zcela patrný již popsaný trend vývoje plynoucí z předcházející 

horizontální analýzy rozvahy. Tato skutečnost se odráží v meziročních změnách položky 

výsledku hospodaření za účetní období ve sledovaném období 2007 – 2010.  Je patrné, že po 

celkovém růstu mezi lety 2007 – 2008, došlo v následujícím období k celkovému výraznému 

poklesu všech analyzovaných položek.  

Největší pokles meziroční změny zaznamenala položka tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb o 30,4% respektive o 13 379tis. Kč, která měla největší podíl na změně 

položky výkonů. V daném období došlo také k poklesu výkonové spotřeby o 6 411tis. Kč a 

v důsledku celkové špatné tržní situace i k poklesu celkové přidané hodnoty okolo 42,5%, 

tedy 8 513tis. Kč.  

V následujícím období mezi lety 2009 – 2010, jak je patrné z výsledných hodnot, 

došlo k opětovnému růstu oproti minulému období, kdy vzrostly celkové výkony o 2 147tis. 

Kč. To mělo vliv na růst přidané hodnoty okolo 20% odrážející se na výrazném růstu 

výsledku hospodaření za účetní období okolo 1564% v absolutním vyjádření okolo 5 390tis. 

Kč. Celkový trend vývoje situace podniku z pohledu výkonů podniku odráží vývoj položky 

přidané hodnoty ve sledovaném období, který můžeme vidět na Grafu 3.3. 
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Graf 3.3 Vývoj přidané hodnoty 2007 – 2010 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 3. 

3.2.2. Vertikální analýza 

Cílem vertikální analýzy, respektive strukturální analýzy, je vyjádřit procentní podíl 

jednotlivých položek daných výkazů k zvolenému základu rovněž v období mezi lety  

2007 – 2010.  

3.2.2.1. Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy zachycuje procentní podíl jednotlivých vybraných položek 

aktiv respektive pasiv na celkových aktivech, respektive pasivech, v období 2007 – 2010. 

Výsledné hodnoty vertikální analýzy aktiv a pasiv můžeme vidět na Tab. 3.5 a 3.6. 

Z výsledných hodnot vertikální analýzy aktiv je patrný velmi stabilní vývoj podílu 

dlouhodobého nehmotného a finančního majetku na celkových aktivech. Podíl dlouhodobého 

hmotného majetku se pohybuje v období 2007 – 2009 mezi 51 – 53% a v roce 2010 se dostal 

až na hranici okolo 58%. 
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Tab. 3.5 Vertikální analýza aktiv 2007 – 2010 

Vybrané položky aktiv 

Rok 

2007 2008 2009 2010 

Podíl na bilanční sumě 

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

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 56,48% 53,47% 53,90% 60,05% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1,28% 1,14% 1,17% 1,08% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 53,84% 51,09% 51,30% 57,70% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1,37% 1,24% 1,42% 1,27% 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 42,84% 46,59% 46,02% 39,94% 

C.I Zásoby 25,31% 27,76% 26,26% 22,03% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,32% 0,21% 0,22% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 13,74% 8,58% 12,19% 9,87% 

C.IV. Finanční majetek 3,79% 9,93% 7,36% 7,82% 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1. 

Dále pak podíly jednotlivých položek oběžných aktiv ve sledovaném období jsou při 

mírných výkyvech v jednotlivých letech velmi stabilní a nedochází k žádným výrazným 

propadům a naopak. Důležitý je také pohled na strukturu oběžných aktiv, který vyplývá 

z jednotlivých podílů položek oběžného majetku. Absolutní vyjádření struktury oběžného 

majetku můžeme vidět na Grafu 3.4. 

Graf 3.4 Struktura skladby oběžného majetku 2007 – 2010 

 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1. 
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Následná vertikální analýza pasiv vyjadřuje podíl jednotlivých vybraných položek 

pasiv v závislosti na celkových pasivech podniku. Podíl výsledku hospodaření běžného 

účetního období na celkových pasivech se v roce 2007 pohyboval okolo 21% a 

v následujících dvou letech došlo k výraznému poklesu tohoto podílu až na hodnotu okolo 

0,68% v roce 2009. V roce 2010 však došlo k opětovnému pozitivnímu růstu tohoto podílu na 

hodnotu 8,32%.  

I přesto podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech ve sledovaném období rostl a 

to z 38,47% v roce 2007 až na hranici 46,6% v roce 2010. Tento fakt naznačuje velmi 

pozitivní trend vývoje z pohledu zadluženosti podniku, který se odráží v poklesu podílu cizího 

kapitálu na celkových pasivech z 61,52% v roce 2007 až na hodnotu podílu cizích zdrojů na 

pasivech okolo 53% v roce 2010. 

Tab. 3.6 Vertikální analýza pasiv 2007 – 2010 

Vybrané položky pasiv 

Rok 

2007 2008 2009 2010 

Podíl na bilanční sumě 

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

A. VLASTNÍ KAPITÁL 38,47% 38,37% 43,73% 46,60% 

A.I. Základní kapitál 0,34% 0,31% 0,36% 0,32% 

A.II. Hospodářský výsledek minulých let 16,14% 33,13% 42,35% 37,66% 

A.III 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období +/- 
21,13% 4,63% 0,68% 8,32% 

B. CIZÍ ZDROJE 61,52% 61,63% 55,89% 53,09% 

B.I. Rezervy 3,64% 10,87% 9,90% 0,00% 

B.II. Dlouhodobé závazky 34,97% 29,09% 32,78% 28,87% 

B.III. Krátkodobé závazky 10,94% 9,25% 4,41% 10,43% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 11,97% 12,41% 8,80% 13,79% 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 2. 

Vývoj podílů jednotlivých položek cizího kapitálu na celkových pasivech je i přes 

mírné kolísání velmi stabilní, až na podíl položky rezerv, který po růstu na hranici podílu 

okolo 10% v letech 2008 – 2009 zaznamenal výrazný poklesu v důsledku vyčerpání 

veškerých rezerv podniku, kdy tento podíl se v roce 2010 dostal na hranici 0%. Na Grafu 3.5 

můžeme vidět strukturu skladby cizích zdrojů v absolutním vyjádření a jasně patrný vývoj 

jednotlivých položek v daném období. 
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Graf 3.5 Struktura skladby cizích zdrojů 2007 – 2010 

 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 2. 

3.2.2.2. Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Dále pak vertikální analýza výkazu zisku a ztrát zachycuje procentní podíl 

jednotlivých vybraných položek daného výkazu na celkových tržbách ve sledovaném období 

mezi lety 2007 – 2010. Výsledné hodnoty vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát můžeme 

vidět na Tab. 3.7. 

Tab. 3.7 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 2007 – 2010 

Vybrané položky VZZ 

Rok 

2007 2008 2009 2010 

Podíl na bilanční sumě 

  TRŽBY CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

II. Výkony 80,98% 80,52% 82,36% 73,93% 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 75,42% 75,56% 78,80% 73,61% 

B. Výkonová spotřeba 51,61% 48,24% 55,79% 46,40% 

+ Přidaná hodnota 32,09% 34,46% 29,73% 30,08% 

C. Osobní náklady součet 22,97% 21,49% 28,08% 24,70% 

* Provozní výsledek hospodaření 15,05% 3,95% 1,92% 13,24% 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 22,98% 4,64% 0,89% 12,42% 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 3. 
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Z analýzy výkazu zisku a ztrát vyplývá z pohledu sledovaného období velmi stabilní 

vývoj jednotlivých položek k celkovým tržbám podniku. Jak můžeme vidět, například poměr 

položky tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, se v roce 2007 držel na hranici okolo 75% 

a během sledovaného období se tento poměr k celkovým tržbám v jednotlivých letech 

pohyboval v rozmezí kolísání hodnoty ±3%.  

Tento stabilní trend poměru jednotlivých ukazatelů byl charakteristický pro většinu 

daných ukazatelů s výjimkou položky provozního výsledku hospodaření a výsledku 

hospodaření za účetní období, mezi nimiž existuje přímá souvislost jejich vývoje. V roce 2007 

se poměr provozního výsledku hospodaření k celkovým tržbám pohyboval okolo 15% a 

poměr výsledku hospodaření za účetní období okolo 23%, v roce 2008 okolo 4,64%, v roce 

2009 0,89% a v roce 2010 okolo 12,42%, kdy rozdíl mezi těmito položkami se v posledních 

třech letech 2008 – 2010 pohyboval okolo ±1%. 

3.3.  Analýza rozdílových ukazatelů 

Mezi nejčastěji používané rozdílové ukazatele patří zejména ukazatel čistého 

pracovního kapitálu, viz kap. 2.3.2. Hodnota tohoto ukazatele je dána rozdílem oběžného 

majetku a cizích krátkodobých zdrojů, v našem případě pouze krátkodobých závazků, jelikož 

podnik nedisponuje žádnými krátkodobými bankovními úvěry apod. Výsledné hodnoty tohoto 

ukazatele můžeme vidět v Tab. 3.8. 

Tab. 3.8 Čistý pracovní kapitál 2007 – 2010 

Položky (tis. Kč) 
Rok 

2007 2008 2009 2010 

Oběžný majetek 22 516 27 154 23 308 22 607 

Krátkodobé závazky 5 749 5 393 2 236 5 906 

Čistý pracovní kapitál 16 767 21 761 21 072 16 701 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1 a 2. 

Výše tohoto ukazatele ve sledovaném období je velmi vysoká, jelikož podnik 

disponuje velkým objemem oběžného majetku oproti krátkodobým závazkům, jejichž objem 

nedosahuje tak vysokých hodnot. Z výsledných hodnot je patrný velmi stabilní vývoj tohoto 

ukazatele především v letech 2008 – 2009, kdy se pohyboval okolo 21 000tis. Kč.  
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V následujícím roce 2010 došlo v důsledku zvýšení krátkodobých závazků oproti roku 

2009 k poklesu čistého pracovního kapitálu na hodnotu okolo 16 700tis. Kč., i přes poměrně 

stabilní hodnotu oběžného majetku. Vývoj čistého pracovního kapitálu můžeme vidět na 

Grafu 3.6. 

Graf 3.6 Vývoj čistého pracovního kapitálu 2007 – 2010 

 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1 a 2. 

Z pohledu na vývoj ukazatele čistého pracovního kapitálu můžeme konstatovat, že od 

roku 2008 dochází k jeho poklesu, který byl velmi výrazný především mezi lety 2009 – 2010. 

I přes tento fakt hodnota čistého pracovního kapitálu je velmi vysoká, a podnik je výrazně 

překapitalizovaný. Tato situace znamená, že podnik využívá k financování krátkodobého 

majetku, z velké časti i dlouhodobé zdroje podniku, z čehož můžeme usuzovat, že podnik je 

dostatečně likvidní a disponuje velkým množstvím likvidního majetku. Z tohoto hlediska je 

důležitý pohled na strukturu oběžného majetku podniku, který můžeme vidět na Grafu 3.4, viz 

kap. 3.2.2.1.  
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3.4. Analýza poměrových ukazatelů 

Pomocí teoretických východisek analýzy poměrových ukazatelů z kap. 2.2.3. byla 

provedena analýza jednotlivých poměrových ukazatelů pomocí dat vyplývajících z účetních 

výkazů společnosti Topagra, spol. s.r.o. za období 2007 – 2010.  

3.4.1. Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti hodnotí finanční strukturu podniku a poměr 

mezi cizími a vlastními finančními zdroji. Výsledné hodnoty vycházející z analýzy daných 

ukazatelů u společnosti Topagra, spol. s.r.o., ve sledovaném období můžeme vidět, viz Tab. 

3.9. 

Tab. 3.9 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 2007 – 2010 

Ukazatele 
Odkaz na 

vzorec 

Rok 

2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost (%) 2.6 61,52% 61,63% 55,89% 53,09% 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (%) 2.7 38,47% 38,37% 43,73% 46,60% 

Zadluženost vlastního kapitálu (%) 2.8 159,90% 160,61% 127,81% 113,92% 

Finanční páka  2.9 2,60 2,61 2,29 2,15 

Úrokové krytí  2.10 30,93 6,16 2,18 10,57 

Úrokové zatížení (%) 2.11 3,23% 16,24% 45,78% 9,46% 

Zdroj: Rozvaha a VZZ, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1, 2 a 3. 

Z výsledných hodnot analýzy ukazatelů finanční stability a zadluženosti je patrný 

pozitivní trend vývoje situace podniku, kdy zadluženost ve sledovaném období klesá. Tento 

fakt potvrzuje například vývoj ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech, který se v roce 

2007 pohyboval na hranici okolo 38% a v roce 2010 po rostoucím vývoji mezi danými roky 

se dostal na hodnotu ukazatele 46,6%. Toto tvrzení potvrzují i výsledné hodnoty ukazatelů 

celkové zadluženosti a zadluženosti vlastního kapitálu, jejichž vývoj v období mezi lety  

2007 – 2010 můžeme vidět na Grafu 3.7. 
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Graf 3.7 Vývoj zadluženosti 2007 – 2010 

 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1 a 2. 

Ukazatel celkové zadluženosti podniku od roku 2007 poklesl o cca 8% na hodnotu 

ukazatele okolo 53% v roce 2010, což potvrzuje fakt snižování zadluženosti podniku. Tento 

vývoj se projevil na růstu ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech, který během 

sledovaného období vzrostl na hranici 46,6% v roce 2010.  

Dále pak na Grafu 3.8 můžeme vidět vývoj ukazatele úrokového zatížení vyjadřující 

míru zatížení podniku ze strany nákladových úroku, respektive poměr mezi nákladovými 

úroky a ziskem podniku, viz Vzorec 2.11. Jak můžeme vidět, ukazatel úrokového zatížení 

vzrostl v období mezi lety 2008 – 2009 z 16,24% až na hodnotu 45,78%, což naznačovalo 

velmi negativní trend, který byl způsoben výrazným poklesem celkových výkonů podniku 

z důvodu vlivu nepříznivé tržní situaci v daném období způsobené celosvětovou 

hospodářskou krizí. Naopak příznivý vývoj, který nastal v roce 2010, kdy hodnota ukazatel se 

dostala na hranici pouhých 9,46%, naznačuje pozitivní informace o možném vývoji 

úrokového zatížení podniku v následujících obdobích. 
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Graf 3.8 Vývoj ukazatele úrokového zatížení 2007 – 2010 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 3. 

3.4.2. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují míru výnosnosti plynoucí z vloženého kapitálu do 

podniku. Pro analýzu rentability byly použity vzorce 2.12 – 2.16, viz kap. 2.3.3.2. Výsledné 

hodnoty vyplývající z dat účetních výkazů za sledované období můžeme vidět v Tab. 3.10. 

Tab. 3.10 Ukazatele rentability 2007 – 2010 

Ukazatele Odkaz na vzorec 
Rok 

2007 2008 2009 2010 

ROA (%) 2.12 22,77% 5,86% 2,08% 11,20% 

ROCE (%) 2.13 31,00% 8,69% 2,72% 14,84% 

ROE (%) 2.14 54,92% 12,08% 1,56% 17,85% 

ROS (%) 2.15 23,75% 5,87% 2,71% 13,72% 

ROC (%) 2.16 76,25% 94,13% 97,29% 86,28% 

Zdroj: Rozvaha a VZZ, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1, 2 a 3. 

Primárním ukazatelem hodnotícím efektivnost celého podniku je ukazatel rentability 

aktiv, jehož hodnota v roce 2007 byla 22,77%. Tato hodnota vypovídá o velmi dobré 

efektivnosti podniku v daném roce. V následujícím období mezi roky 2008 – 2009 došlo 

stejně, jak tomu bude i u ostatních ukazatelů rentability, k dramatickému poklesu, kdy 

hodnota v roce 2009 se dostala na pouhých 2,08%. 
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Pozitivní zprávou je trend růstu v roce 2010 na hranici hodnoty ukazatele 11,2%, který 

byl odrazem zlepšené situace na trhu a celkově lepší efektivnosti podniku. Hlavní příčiny 

těchto pozitivních změn zjistíme až v kap. 3.5 pomocí pyramidového rozkladu ukazatele 

rentability vlastního kapitálu, který nám nastíní hlavní příčiny tohoto vývoje. Na Grafu 3.9 

můžeme pozorovat vývoj jednotlivých ukazatelů rentability mezi lety 2007 – 2010. 

Graf 3.9 Vývoj rentability 2007 – 2010 

 

Zdroj: Rozvaha a VZZ, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha 1, 2 a 3. 

Jak můžeme pozorovat, hodnota ukazatele dlouhodobých investic, respektive 

dlouhodobých zdrojů, byla v roce 2007 na velmi vysoké úrovní 31%. Tato příznivá hodnota 

ukazatele však v následujících dvou letech, stejně jak tomu bylo i u ostatních ukazatelů 

rentability, zaznamenala v roce 2008 výrazný propad přes hodnotu 8,69%, až na hranici 

hodnoty 2,72% v roce 2009. Avšak v roce 2010 nastal opětovný růst na hodnotu ukazatele 

okolo 14,9%, který ukazuje opětovné oživení výkonnosti podniku po nepříznivém období.  

Pokud se podíváme na jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro vlastníky podniku, 

v podobě ukazatele rentability vlastního kapitálu, můžeme pozorovat nadmíru pozitivní 

hodnotu tohoto ukazatele 54,92% v roce 2007. Následný pokles na 12,8% v roce 2008 

předznamenal nepříznivý vývoj, kdy v roce 2009 se dostala hodnota daného ukazatele na 

pouhých 1,56%. V roce 2010 došlo k opětovnému růstu daného ukazatele na hodnotu okolo 

17,8%.  
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Velmi podobný vývoj ve sledovaném období mezi lety 2007 – 2010 můžeme 

konstatovat i z pohledu rentability tržeb s poznámkou, že i přes nepříznivé období mezi lety 

2008 – 2009 se hodnoty daných ukazatelů rentability pohybovaly v kladných hodnotách. 

Pouze v roce 2009 se výsledné hodnoty dostaly výrazně pod hranici 10%, což naznačovalo již 

výše zmíněný negativní vývoj, který se však v roce 2010 ukázal jako skončený, a došlo 

k opětovnému růstu daných ukazatelů rentability naznačující budoucí pozitivní vývoj situace 

podniku.  

3.4.3. Ukazatele likvidity 

Z analýzy ukazatelů likvidity vyplývá trend vývoje schopnosti podniku dostávat svým 

závazkům z pohledu třech základních pohledů ukazatelů celkové, pohotové a okamžité 

likvidity. Výsledné hodnoty analýzy likvidity podniku můžeme vidět, viz Tab. 3.11. 

Tab. 3.11 Ukazatele likvidity 2007 – 2010 

Ukazatele Odkaz na vzorec 
Rok 

2007 2008 2009 2010 

Celková likvidita 2.17 3,92 5,04 10,42 3,83 

Pohotová likvidita 2.18 1,60 2,04 4,48 1,72 

Okamžitá likvidita 2.19 0,35 1,07 1,67 0,75 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1 a 2. 

Pomocí teoretických východisek a doporučených hodnot daným ukazatelům z kap. 

2.3.3.3. můžeme zhodnotit výsledná data společnosti Topagra, spol. s.r.o. ve sledované 

období. Celková likvidita podniku se v letech 2007 a 2010 se pohybovala okolo hodnoty 3,9, 

kdy doporučená hodnota ukazatele celkové likvidity je dána v rozmezí 1,5 – 2,5. Tento fakt 

poukazuje na velmi vysokou likviditu podniku. V letech 2008 se hodnota daného ukazatele 

pohybovala na hranici okolo 5,04, v roce 2009 dokonce 10,42. Z tohoto hlediska můžeme 

konstatovat, že podnik má z detailního pohledu velký objem oběžných aktiv. Největší část 

celkových oběžných aktiv vzhledem k oboru podnikání má podnik v zásobách, ale také velké 

procento jak krátkodobých pohledávkách, tak finančním majetku podniku oproti celkovým 

krátkodobým závazkům. 

Vzhledem k již výše zmíněné výrazné velikosti zásob na celkovém oběžném majetku 

podniku se hodnoty ukazatele pohotové likvidity více přibližují optimu doporučených hodnot, 

které jsou v rozmezí 0,7 – 1,5. Jak můžeme vidět, hodnota daného ukazatele se pohybovala 

v roce 2007 okolo 1,6, a přes hodnotu 2,04 v roce 2008 se dostala až na hranici 4,48 v roce 
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2009, která převyšuje doporučené hodnoty vice než trojnásobně. Stav pohotové likvidity 

v roce 2009 byl způsoben nízkým objemem krátkodobých závazků podniku v daném roce. 

Naopak v roce 2010 se opět výsledná hodnota pohotové likvidity podniku dostala na hranici 

hodnoty okolo 1,7, z důvodu růstu krátkodobých závazků oproti minulému období.  

Vývoj likvidity podniku ve sledovaném období mezi lety 2007 – 2010 můžeme také 

názorně vidět na Grafu 3.10. Okamžitá likvidita podle vzorce 2.19 vyjadřuje podíl mezi 

pohotovými platebními prostředky a krátkodobými závazky podniku. Doporučené rozmezí 

výsledných hodnot ukazatele se pohybuje mezi 0,6 – 1,1 popřípadě 0,2 – 1,1. V doporučeném 

rozmezí hodnot okamžité likvidity se podnik nacházel v letech 2007, 2008 i 2010. V roce 

2007 se ukazatel okamžité likvidity pohyboval těsně nad doporučenou hranicí dolní meze a to 

okolo 0,35 a v roce 2009 se naopak daný ukazatel dostal až na hranici hodnoty 1,67, což bylo 

způsobeno výrazným poklesem krátkodobých závazků na pouhé 2 236tis. Kč oproti 

finančnímu majetku, kterého podnik měl naopak v daném roce 3 728tis. Kč. 

Graf 3.10 Vývoj likvidity 2007 - 2010 

 

Zdroj: Rozvaha, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1 a 2. 

3.4.4. Ukazatele aktivity 

Z analýzy ukazatelů aktivity vyplývá, jak efektivně podnik využívá své zdroje. Podává 

důležité informace například z pohledu řízení zásob nebo z pohledu pravidla solventnosti, 

respektive řízení pohledávek a závazků podniku. Výsledné hodnoty ukazatelů aktivity 

můžeme vidět v Tab. 3.12. 
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Tab. 3.12 Ukazatele aktivity 2007 – 2010 

Ukazatele Odkaz na vzorec 
Rok 

2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 2.20 0,96 1,00 0,77 0,82 

Doba obratu aktiv (dny) 2.21 375,42 360,24 469,10 441,06 

Doba obratu zásob (dny) 2.22 95,01 99,99 123,18 97,17 

Doba obratu pohledávek (dny) 2.23 51,58 30,92 57,20 43,54 

Doba obratu závazků (dny) 2.24 41,06 33,33 20,71 46,02 

Zdroj: Rozvaha a VZZ, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1, 2 a 3. 

Trend vývoje doby obratu celkových aktiv ve sledovaném období od roku 2007 

zaznamenal neustálý meziroční růst z 375 dnů až na 469 dnů v roce 2009. K mírnému poklesu 

došlo v roce 2010, a to o 25 dnů, respektive na 441 dnů v daném roce. Tato situace, zejména 

v roce 2009, byla způsobena výrazným poklesem tržeb podniku oproti poklesu celkových 

aktiv. Následně se tento jev promítl do již výše zmíněných ukazatelů rentability, kdy hodnoty 

ukazatelů rentability v daných letech zaznamenaly taktéž výrazný propad.  

Z pohledu ukazatele doby obratu zásob je patrný, oproti ukazateli doby obratu aktiv, 

mnohem stabilnější vývoj mezi 95 až 100 dny, s výjimkou roku 2009, kdy doba obratu zásob 

činila 123 dnů. Tento vývoj doby obratu aktiv a zásob mezi lety 2007 – 2010 můžeme vidět 

na Grafu 3.11. 

Graf 3.11 Vývoj obratu aktiv a zásob 2011 – 2010 

 

Zdroj: Rozvaha a VZZ, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1 a 3. 
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Na základě tzv. pravidla solventnosti, které nám říká, že doba obratu pohledávek by 

měla být kratší než doba obratu závazků, aby nedošlo k platební neschopnosti podniku, nám 

vyplývá fakt, že v letech 2007 a 2009 bylo dané pravidlo značně porušeno. V roce 2009 rozdíl 

mezi těmito dobami obratu činil 37 dní. Tato situace byla zapříčiněna propadem doby obratu 

závazků na pouhých 21 dní, oproti době obratu pohledávek, která vzrostla na 57 dni. Tato 

situace však nezpůsobila platební neschopnost podniku, jelikož v daném roce disponoval 

značnými finančními prostředky okolo 3 728tis. Kč oproti krátkodobým závazkům, které 

v daném roce činily pouhých 2 236tis. Kč. 

V letech 2008 a 2010 můžeme z výsledných hodnot pozorovat, splnění daného 

pravidla solventnosti, jelikož doba obratu pohledávek byla o cca 3 dny kratší, oproti době 

obratu závazků. Průběh tohoto vývoje z pohledu pravidla solventnosti podniku můžeme 

pozorovat, viz Grafu 3.12. 

Graf 3.12 Vývoj solventnosti 2007 – 2010 

 

Zdroj: Rozvaha a VZZ, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1, 2 a 3. 
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3.5.1. Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

Pomocí rozkladu rentability vlastního kapitálu získáme důležité informace, které 

mohou vést k případnému zlepšení výkonnosti podniku v podobě nejrůznějších aspektů a jevů 

jednotlivých dílčích ukazatelů, které ovlivňují vrcholový ukazatel, tedy v našem případě 

ukazatel rentability vlastního kapitálu. Hodnoty jednotlivých dílčích ukazatelů ve sledovaném 

období 2007 – 2010 můžeme vidět, viz Tab. 3.13. 

Tab. 3.13 Hodnoty dílčích ukazatelů ROE 2007 – 2010 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 

EAT/EBT 0,9589 0,9434 0,6031 0,8202 

EBT/EBIT 0,9677 0,8376 0,5422 0,9054 

EBIT/T 0,2375 0,0587 0,0271 0,1372 

T/A 0,9589 0,9993 0,7674 0,8162 

A/E 2,5991 2,6061 2,2867 2,1459 

ROE 54,92% 12,08% 1,56% 17,85% 

 Zdroj: Rozvaha a VZZ, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1, 2 a 3. 

Z výsledných hodnot vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu je patrný 

výrazný pokles, kdy v roce 2007 činila hodnota ukazatele 54,92% a v následujících dvou 

letech došlo k poklesu až na hodnotu 1,56% v roce 2009. V následujícím roce 2010 však 

došlo k opětovnému pozitivnímu růstu daného ukazatele na hodnotu 17.85%. Dále pak 

můžeme vidět hodnoty jednotlivých dílčích ukazatelů, které ovlivňovaly již výše zmíněné 

změny výsledné hodnoty vrcholového ukazatele v jednotlivých letech.  

Pomocí logaritmické metody následně zjistíme absolutní vliv těchto dílčích ukazatelů 

na výslednou hodnotu ukazatele rentability vlastního kapitálu v letech 2007 – 2010, viz Tab. 

3.14. Pomocí výsledných hodnot vlivu daných dílčích ukazatelů získáme velmi důležité 

informace jako například, který ukazatel nejvýrazněji ovlivňuje změnu výsledné hodnoty 

ukazatele rentability vlastního kapitálu apod. Tyto informace jsou následně velmi podstatné 

při doporučení případných návrhů na zlepšení situace z pohledu výkonnosti podniku. 
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Tab. 3.14 Absolutní vliv dílčích ukazatelů na ukazatel ROE 2007 – 2010 

Ukazatel 

Rok 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Δxai Pořadí vlivů Δxai Pořadí vlivů Δxai Pořadí vlivů 

EAT/EBT -0,46% 4. -2,30% 2. 2,05% 3. 

EBT/EBIT -4,08% 2. -2,23% 3. 3,43% 2. 

EBIT/T -39,54% 1. -3,96% 1. 10,83% 1. 

T/A 1,17% 3. -1,36% 4. 0,41% 5. 

A/E 0,08% 5. -0,67% 5. -0,42% 4. 

Celkový vliv -42,84% 
 

-10,52% 
 

16,29% 
 

Zdroj: Rozvaha a VZZ, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1, 2 a 3. 

Nejvýraznější vliv na již zmíněný výrazný pokles rentability vlastního kapitálu mezi 

lety 2007 – 2008 a 2008 – 2009 měl ukazatel 
    

 
, tedy ukazatel provozní rentability, který 

měl například na pokles rentability vlastního kapitálu mezi lety 2007 – 2008 vliv ve výši 

39,54%.  

Rozklad rentability vlastního kapitálu ukázal, že právě ukazatel provozní rentability 

má největší vliv na jeho vývoj, jelikož i v následujícím období mezi lety 2009 – 2010 byl vliv 

tohoto ukazatele nejvýraznější. Tento vliv v daném roce ve výši 10,83% měl avšak oproti 

předcházejícím obdobím pozitivní efekt na celkový vývoj vrcholového ukazatele. 

Dále pak můžeme konstatovat, že dalšími dvěma ukazateli, kteří mají největší vliv na 

změnu celkové hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu, jsou zejména ukazatele 
   

   
 a 

   

    
, tedy ukazatele představující daňovou a úrokovou redukci zisku. Naopak z výsledných 

hodnot je patrné, že zbývající ukazatele obratu aktiv a finanční páky nemají zásadní, ať už 

pozitivní či negativní, vliv na vývoj celkové hodnoty vrcholového ukazatele, tedy ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. 

V souvislost s pyramidovým rozkladem rentability vlastního kapitálu a již popsaných 

vlivů jednotlivých dílčích ukazatelů můžeme vidět, viz Tab. 3.15 ziskový účinek finanční 

páky. Výsledná hodnota ziskového účinku finanční páky je dána násobkem hodnoty ukazatelů 

úrokové redukce zisku a finanční páky, která vyjadřuje pozitivní vliv růstu zadluženosti na 

rentabilitu vlastního kapitálu v případě, kdy hodnota daného účinku je vyšší než 1 a naopak. 
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Tab. 3.15 Ziskový účinek finanční páky 2007 – 2010 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 

EBT/EBIT 0,9677 0,8376 0,5422 0,9054 

A/E 2,5991 2,6061 2,2867 2,1459 

Ziskový účinek finanční páky 2,52 2,18 1,24 1,94 

Zdroj: Rozvaha a VZZ, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1, 2 a 3. 

3.6.  Modely hodnocení finanční úrovně 

Metody ekonomické úrovně hodnotí finanční situaci a výkonnost podniku 

prostřednictvím daných modelů. Z teoretických východisek, viz kap. 2.3.5., rozdělujeme 

metody, respektive modely hodnotící finanční situaci podniku, na bankrotní a bonitní modely. 

Ve sledovaném období mezi lety 2007 – 2010 byla provedena pomocí vybraného bankrotního 

a bonitního modelu analýza ekonomické úrovně, situace a výkonnosti společnosti Topagra, 

spol. s.r.o. 

3.6.1. Bankrotní model 

Bankrotní model hodnotí situaci podniku a snaží se předpovědět, zda podniku nehrozí 

v nejbližší době bankrot. Pro účely práce byla provedena analýza finanční situace podniku 

pomocí bankrotního modelů známého jako Model IN – index důvěryhodnosti. Tento model 

byl cíleně vybrán, jelikož je sestaven přímo pro hodnocení podniku působícího v českém 

podnikatelském prostředí. Společnost Topagra, spol. s.r.o., jak již víme z kap. 3.1., je 

podnikem působícím v odvětví zemědělství České republiky. Pro daný Model IN se vztahují 

váhy pro jednotlivé ukazatele právě pro odvětví zemědělství, které můžeme vidět, viz Tab. 

3.16. 

Tab. 3.16 Váhy jednotlivých ukazatelů pro odvětví zemědělství 

OKEČ Název V1 V2 V3 V4 V5 V6 

A Zemědělství 0,24 0,11 21,35 0,76 0,10 14,57 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010) 

Tyto váhy pro jednotlivé ukazatele spolu s potřebnými daty z daných výkazů byly 

následně použity pro výpočet Modelu IN za jednotlivé roky 2007 – 2010. Výsledné hodnoty 

bankrotního modelu, tedy Modelu IN, vypočítané pomocí vzorce 2.29, můžeme vidět v Tab. 

3.17.  
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Tab. 3.17 Model IN – index důvěryhodnosti 2007 – 2010 

Model IN - index důvěryhodnosti Odkaz na vzorec 
Rok 

2007 2008 2009 2010 

IN 2.29 9,77 3,58 2,74 5,01 

Zdroj: Rozvaha a VZZ, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1, 2 a 3. 

Z výsledných hodnot můžeme zřetelně pozorovat podle teoretických východisek 

hodnocení výsledků indexu IN, že hodnoty ve sledovaném období mezi lety 2007 – 2010 

vysoce převyšují hranici hodnoty tohoto indexu více než 2. Tento fakt nám naznačuje, že 

společnost Topagra, spol. s.r.o., je zdravým podnikem a v současné době neexistují žádné 

signály vedoucí k domněnce možného bankrotu podniku. 

3.6.2. Bonitní model 

Bonitní model, na rozdíl od bankrotního modelu, hodnotí situaci podniku z pohledu 

samotného charakteru podniku, tedy v zásadě odpovídá na otázku, zda je podnik dobrý či 

nikoliv. Pro účely práce byl taktéž vybrán jeden z bonitních modelů, kterým je Kralickuv 

Quicktest. Kralickuv Quicktest je modelem hodnotícím primárně finanční situaci a výnosovou 

schopnost podniku pomocí čtyř rovnic, které jsou označeny jako R1, R2, R3 a R4, jejichž 

výsledné hodnoty vypočítané prostřednictvím daných vzorců 2.30 – 2.33 můžeme vidět 

v Tab. 3.18. 

Tab. 3.18 Ukazatele Kralickova Quicktestu 2007 – 2010 

Kralickuv 

Quicktest 

ukazatel 

Odkaz na 

vzorec 

Rok 

2007 2008 2009 2010 

Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body 

R1 2.30 0,38 4 0,38 4 0,44 4 0,47 4 

R2 2.31 2,11 4 3,57 3 3,84 3 1,35 4 

R3 2.32 0,23 4 0,06 1 0,02 1 0,11 2 

R4 2.33 0,35 4 0,18 4 0,20 4 0,55 4 

Zdroj: Rozvaha a VZZ, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1, 2 a 3. 

K výsledným hodnotám ukazatelů v jednotlivých letech následně přiřadíme bodové 

ohodnocení pro intervaly daných ukazatelů z kap. 2.3.5.2, Tab. 2.8. Výsledné hodnoty 

Kralickova Quicktestu vypočítáme pomocí vzorců 2.34 – 2.36. Tyto výsledné hodnoty 

souhrnného hodnocení finanční situace, finanční stability a výnosové schopnosti podniku 

mezi lety 2007 – 2010 můžeme vidět v Tab. 3.19.   
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Tab. 3.19 Kralickuv Quicktest 2007 – 2010 

Kralickuv Quicktest Odkaz na vzorec 
Rok 

2007 2008 2009 2010 

FS 2.34 4 3,5 3,5 4 

VS 2.35 4 2,5 2,5 3 

SH 2.36 4 3 3 3,5 

Zdroj: Rozvaha a VZZ, Topagra, spol. s.r.o. 2007 – 2010, viz Příloha č. 1, 2 a 3. 

Podle teoretických východisek pro interpretaci výsledných hodnot z kap. 2.3.5.2. je 

patrné, že v roce 2007 byla situace společnosti Topagra, spol. s.r.o. z pohledu všech výše 

zmíněných hledisek na velmi dobré úrovni. Můžeme tedy hodnotit podnik v roce 2007 jako 

velmi dobrý, zdravý, výkonný, jak po stránce finanční stability, výnosové schopnosti tak i 

z pohledu souhrnného hodnocení finanční situace podniku. 

V následujících dvou letech 2008 a 2009 se podnik nacházel na rozhraní mezi 

hodnocením dobrého podniku a podniku nacházejícího se v šedé zóně. Finanční stabilita 

podniku se v daných letech držela na hodnotě tohoto ukazatele 3,5, což prezentuje dobrou 

situaci podniku. Naopak výnosová schopnost se dostala na hranici hodnoty 2,5, 

charakterizující podniku v šedé zóně. Výsledné hodnoty finanční stability a výnosové 

schopnosti se promítly v daných letech do konečného výsledku souhrnného hodnocení 

finanční situace podniku, kdy se tato hodnota držela na hranici 3, signalizující hranici mezi 

dobrým podnikem a podnikem nacházejícím se v šedé zóně. 

V roce 2010 se opět situace podniku přiblížila roku 2007 a hodnota ukazatele finanční 

stability se dostala na hranici hodnoty 4. Tento fakt ukazuje situaci podniku jako velmi 

dobrou. Stejný trend nastal i u ukazatele výnosové schopnosti podniku, který se dostal na 

hranici mezi již výše zmíněnou situací mezi dobrým podnikem a podnikem nacházejícím se 

v šedé zóně. 

Příznivý vývoj těchto ukazatelů měl následně pozitivní vliv na konečné souhrnné 

hodnocení finanční situace podniku, prostřednictvím níž můžeme charakterizovat podnik jako 

velmi dobrý.  
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3.7.  Zhodnocení výsledků finanční analýzy 

Z provedené analýzy trendů byl zjištěn jasně patrný vývoj, kdy z pohledu aktiv 

nejvýraznějšími změnovými položkami byly zejména položky dlouhodobého hmotného 

majetku, zásob, krátkodobých pohledávek a finančního majetku podniku. Vývoj těchto 

položek můžeme popsat jako rostoucí zejména v obdobích mezi lety 2007 – 2008 a 2009 – 

2010 a naopak klesající v období mezi lety 2008 – 2009, kdy došlo z tohoto důvodu i 

k poklesu celkových aktiv podniku o 13%. Tento vývoj se promítl samozřejmě i na straně 

pasiv, kdy nejvýraznější změny byly zaznamenány u položek rezerv, jelikož podnik tvořil a 

následně čerpal v daných letech zákonné rezervy na opravu krmiv, ale také u položek 

výsledku hospodaření minulých let a běžného účetního období. 

V této souvislosti můžeme zmínit, že z analýzy výkazu zisku a ztrát právě výsledek 

hospodaření běžného účetního období ovlivněného vývojem položky tržeb z prodeje vlastních 

výrobků od roku 2007 až do roku 2009, zaznamenal výrazný pokles o cca 12 200tis. Kč. 

Tento pokles byl způsoben nepříznivou situací na trhu, ale také například v období mezi lety 

2007 – 2008 již zmíněnou tvorbou zákonných rezerv, jejichž vznik měl za následek výrazné 

zvýšení nákladů podniku. Pozitivním signálem byl následný růst jednotlivých položek mezi 

lety 2009 – 2010, zejména položky výsledku hospodaření za běžné účetní období, který 

ukázal možný budoucí pozitivní vývoj hospodářských výsledků podniku. 

Z výsledných hodnot vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztrát můžeme 

jednoznačně říci, že podíl jednotlivých položek zůstává velmi stabilní a nedochází 

k výraznějším změnám v rámci struktury podniku a jednotlivých položek výkazu zisku a ztrát 

v závislosti na celkových tržbách podniku. 

Vývoj ukazatele čistého pracovního kapitálu, který jsme mohli vidět na Grafu 3.6 

v kap. 3.3., nám ukázal nejen jeho vývoj ve sledovaném období mezi lety 2007 – 2010, ale 

jasně patrný fakt, že podnik je výrazně překapitalizovaný. Toto zjištění tedy naznačuje, že 

podnik Topagra, spol. s.r.o. z velké části financuje krátkodobý majetek z dlouhodobých 

zdrojů podniku, což má za následek situaci, že daný kapitál není dostatečně rentabilní. 

Analýza poměrových ukazatelů podniku, tedy ukazatelů zadluženosti a finanční 

stability, rentability, likvidity a aktivity ukázal, že vývoj zadluženosti podniku má pozitivní, 

respektive klesající trend vývoje. Avšak jak ukazatele rentability, v souvislosti s provedeným 

pyramidovým rozkladem ukazatele rentability vlastního kapitálu, ziskovým účinkem finanční 

páky, tak i ukazateli likvidity podniku jasně naznačily fakt, že podnik Topagra, spol. s.r.o. by 
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měl a má možnost využít většího množství cizích zdrojů právě za účelem ještě výraznějšího 

zhodnocení výkonnosti, popřípadě rentability vlastního kapitálu podniku. 

V neposlední řadě výsledné hodnoty provedených modelů finanční úrovně podniku 

jasně naznačily fakt, že podnik Topagra, spol. s.r.o. je velmi zdravým, stabilním a výkonným 

podnikem, jež není ohrožen v současné době bankrotem. 
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4. Návrhy vedoucí ke zlepšení efektivnosti hospodaření 

s finančními prostředky 

Prostřednictvím provedené celkové finanční analýzy, spolu s výslednými hodnotami 

pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu a vybranými bankrotními a bonitními 

modely v podniku Topagra, spol. s.r.o. ve sledovaném období 2007 – 2010 byly zjištěny 

zásadní informace o finanční situaci podniku a o jeho efektivnosti hospodaření s finančními 

prostředky. 

Samotná efektivnost hospodaření s finančními prostředky a případné návrhy na 

zlepšení současné situace podniku se opírají o následné hodnoty jednotlivých ukazatelů 

vyplývajících z finanční analýzy. Ukazatele likvidity podniku, viz kap. 2.4.3. v jednotlivých 

letech sledovaného období výrazně překračují doporučené hodnoty a to nejen u celkové 

likvidity, ale i u ukazatelů pohotové a okamžité likvidity podniku, které již nezahrnují zásoby, 

které jsou typické pro podniky v odvětví zemědělství, které často tvoří výrazný podíl 

z celkových oběžných aktiv podniku. Dalším faktem potvrzujícím následná doporučení 

můžeme vidět na ukazateli úrokové zatížení, který nám podává informace o tom, že existuje 

prostor pro možné zadlužení podniku. 

I přes velmi pozitivní trend vývoje snižovaní celkové zadluženosti podniku, 

doporučená řešení zahrnují podnět pro společnost v podobě růstu využívaní cizího kapitálu, 

který by měl vliv na růst ukazatele rentability vlastního kapitálu. Toto tvrzení se opírá o 

výsledné hodnoty ziskového účinku finanční páky, viz kap. 3.5.1. Tab. 3.15, které 

v jednotlivých letech výrazně překračují hranici hodnoty 1, která je mezí signalizující, že růst 

zadluženosti podniku bude mít následně pozitivní vliv na růst ukazatele rentability vlastního 

kapitálu. 

Dalším doporučením pro zlepšení současné situace podniku vychází z kap. 3.4.4. Graf 

3.12, na kterém můžeme vidět vývoj ukazatelů doby obratu pohledávek a závazků, kdy známé 

pravidlo solventnosti bylo v letech 2007 a 2009 výrazně porušeno. I přesto, že se podnik 

v daných letech nedostal do platební neschopnosti, jelikož disponoval velkým objemem 

pohotových peněžních prostředků je nutno, aby politika podniku z pohledu řízení 

pohledávek byla do jisté míry přehodnocena a bylo docíleno zlepšení současné situace. 

V této souvislosti můžeme říci, že pokud by bylo z tohoto pohledu docíleno určitého zlepšení 

dané situace, mohl by podnik posléze efektivněji využít již výše zmíněné pohotové peněžní 

prostředky. 
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Z výsledných hodnot ukazatele čistého pracovního kapitálu, viz kap. 3.3. Tab. 3.8, 

vyjadřující tzv. finanční polštář podniku vyplývá, že čistý pracovní kapitál podniku ve 

sledovaném období dosahoval velmi vysokých hodnot. Tedy oběžný majetek podniku byl 

financován pomocí dlouhodobých zdrojů ze 70 – 90%. Tyto hodnoty naznačují fakt, že 

podnik Topagra, spol. s.r.o. je výrazně překapitalizovaný. Doporučení na zlepšení 

současné situace se tedy opírá o návrh v podobě nutnosti zaměření se na řízení čistého 

pracovního kapitálu podniku. Tedy o snahu o efektivnější využívání daných dlouhodobých 

zdrojů, jehož následkem bude zvýšení rentability daného kapitálu. 

Z těchto výše zmíněných obecných doporučení plynoucích z provedené finanční 

analýzy podniku bylo po konzultaci s managementem společnosti Topagra, spol. s.r.o., 

docíleno několika návrhů na zlepšení současné situace.  

Prvním z nich je návrh na investici v podobě výstavby hnojiště v areálu podniku. 

Výše dané investice by se pohybovala okolo 10 000tis. Kč. Výstavbou nového hnojiště by 

bylo dosaženo zvýšení produktivity a efektivnosti práce a také výrazné snížení nákladů 

v podobě pohonných hmot. V této souvislosti můžeme zmínit současnou situaci, kdy dojde 

k zrušení tzv. zelené nafty, která znamenala vrácení nákladů ze spotřební daně v podobě cca 

11 Kč za 1 litr nafty. Tedy snížení nákladů na pohonné hmoty by za dané situace znamenalo 

ještě výraznější úspory nákladů podniku.  

Druhým návrhem je investice na rekonstrukci kravína ve výši 3 500tis. Kč. Touto 

investicí by došlo k zvýšení odchovu jalovic, který je základem pro vysokou užitkovost 

dojnic. Tento fakt by měl následný efekt v podobě zvýšení objemu produkce mléka a tedy i 

zvýšení tržeb v živočišné výrobě. 

Třetím z možných návrhů na zlepšení současné situace je odkoupení a tedy rozšíření 

pozemkového portfolia podniku. Toto rozhodnutí je podnětem z důvodu stále se zvyšujících 

cen za pronájem zemědělské půdy. Při výběru daného návrhu v souvislosti s využitím cizích 

zdrojů na odkup půdy by znamenal nejen efektivnější využití cizích zdrojů, ale také 

v budoucnu snížení nákladů za pronájem půdy.  

Posledním návrhem je investice do strojního vybavení podniku, které by vedlo 

k zvýšení produktivity a efektivnosti práce a také ušetření nákladů v podobě zvyšujících se 

mzdových nákladů na nové zaměstnance. Těmito možnými nákupy strojního zařízení je 

například nákup řezačky ve výši okolo 4 000tis. Kč, díky níž by došlo k snížení nákladů za 

pronájem daného zařízení od externího dodavatele. Dalším možným strojem pro nákup je 
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smykový nakladač, jehož současná nákupní cena se pohybuje okolo 800tis. Kč. Tato 

investice by byla tzv. obnovovací investicí za vyřazený stroj, která by znamenala snížení 

nákladů na pohonné hmoty a vznik odpisů plynoucího z nákupu nového stroje. Posledním z 

možných strojů určených ke koupi je míchací a dávkovací vozík pro odchov telat 

v hodnotě 100tis. Kč. Pořízení tohoto stroje by znamenalo zvýšení produktivity a 

efektivnosti práce a také snížení nákladů na odchov telat v souvislosti s faktory, kterými 

jsou například úspora sušeného mléka, zlepšení zdravotního stavu telat a přesnější stanovení 

dávky pro tele. 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finančního zdraví, výkonnosti a stability 

konkrétního podniku v praxi a navrhnutí případných opatření, které by měly vést 

k optimalizaci hospodaření s finančními prostředky podniku. Daným podnikem byla 

společnost Topagra, spol. s.r.o., u které byla provedena celková finanční analýza v období 

mezi lety 2007 – 2010.  

První část práce byla zaměřena na vymezení teoretického rámce efektivnosti 

hospodaření s finančními prostředky podniku. Tato část obsahovala teoretická východiska 

problematiky finanční analýzy, jejího významu, účelu, způsobu zpracování a jejími 

metodami, které byly následně využity v praktické části bakalářské práce, při analýze 

efektivnosti hospodařeni s finančními prostředky daného podniku. 

V druhé části práce byl představen podnik Topagra, spol. s.r.o., podnikající v odvětví 

zemědělství České republiky, na němž byly aplikovány metody finanční analýzy v praxi. Na 

daném podniku byla následně provedena celková finanční analýza a zhodnocena efektivnost 

hospodaření s finančními prostředky podniku v období mezi lety 2007 – 2010. 

Pomocí výsledných dat plynoucích z celkové finanční analýzy podniku a daných modelů a 

metod, byly následně představeny výsledné doporučení a návrhy vedoucí k zlepšení současné 

situace nejen z pohledu efektivnosti hospodaření s finančními prostředky podniku. 

Z provedené celkové finanční analýzy podniku bylo zjištěno, že podnik je výrazně 

překapitalizovaný, jelikož výsledné hodnoty ukazatele čistého pracovního kapitálu 

dosahovaly vysokých hodnot. Ukazatele zadluženosti a finanční stability ukázaly velmi 

pozitivní klesající vývoj a tedy snižující se zadluženost podniku. Naopak ukazatele likvidity a 

rentability, v souvislosti s provedeným rozkladem rentability vlastního kapitálu a ukazatelem 

ziskového účinku finanční páky naznačily fakt, že podnik má možnost využit většího 

množství cizího kapitálu, za účelem ještě výraznějšího zhodnocení výkonnosti a rentability 

vlastního kapitálu podniku. Dále pak modely hodnocení finanční úrovně ukázaly fakt, že 

podnik je finančně zdravý a v současné době není ohrožen bankrotem.  

Závěrem můžeme zhodnotit podnik Topagra, spol. s.r.o., jako finančně zdravý, stabilní 

a výkonný podnik, který by se měl však v budoucnu více zaměřit na efektivnost hospodaření 

s finančními prostředky podniku, neboť existuje velký prostor k tomu, aby dané zdroje byly 

mnohem lépe využity a docílilo se tak celkově vyšší výkonnosti a efektivnosti podniku. 

V souvislosti s tímto tvrzením plynoucím z výsledných doporučení vzniká další možný námět 
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pro hodnocení následných kroků podniku právě v souvislosti s využíváním cizích zdrojů, 

hodnocení investic a celkové efektivnosti finančních rozhodnutí, protože se podnik už 

v současné době, tedy na přelomu let 2011 a 2012, rozhodl k několika investičním 

rozhodnutím ve výši okolo 20 000tis. Kč. 
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Seznam zkratek 

A                   Celková aktiva 

CF                 Cash flow 

ČPK              Čistý pracovní kapitál 

ČPP               Čisté pracovní prostředky 

CZ                 Cizí zdroje 
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EAT               Čistý zisky po zdanění  
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