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1. Úvod 

 

Finanční analýza je využívána pro zhodnocení finančního zdraví podniku, predikci jeho 

fungování v budoucnu a na základě zjištěných informací k vytvoření uceleného závěru, který 

lze managementem společnosti využít jako poradenskou podporu v rámci podnikového řízení. 

Každé skutečnosti v podniku by mělo předcházet plánování. Schopností finanční analýzy je 

do jisté míry odhadovat budoucí tendence podniku, ke kterým směřují výsledky podnikatelské 

činnosti. Zároveň se jedná o cenný prostředek pro poskytnutí údajů nezbytných před 

samotným zahájením plánování managementu podniku a zužitkovaný paralelně s realizací 

plánu pro sledování jeho plnění. Finanční analýza by měla být v celém nebo zkráceném 

rozsahu spjata s každým více či méně významným rozhodnutím společnosti. Může nám 

poskytnout komplexní závěry hodnotící rozvojový koncept podniku, zhodnocení investiční 

příležitosti či sloužit jako poklad při strategickém plánování podniku.  

 

Vzhledem k rozsahu a četnosti uplatnění, je finanční analýza a její metodika stále velmi 

aktuálním tématem, jenž nebude pozbývat na hodnotě minimálně do doby, než bude objeven 

výkonný substitut schopný zahrnout všechny formy jejího využití. 

 

Cílem bakalářské práce je za pomocí metod finanční analýzy zhodnotit finanční a 

ekonomickou situaci firmy Agrimex Brumovice s.r.o. se sídlem v Brumovicích, IČ 

603193399. Práce ústí v závěrečná doporučení managementu, jež budou vytvořena na základě 

poznatků zjištěných v průběhu samotné analýzy a která by měla napomoci k případnému 

zlepšení finančního zdraví tohoto podnikatelského subjektu. 

 

Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na metody a techniky, jejichž využívání se 

v průběhu několika desítek let existence finanční analýzy zakotvilo, přestože v této oblasti 

neexistuje žádná standardizace či dokonce zákonem dané předpisy upravující tuto 

problematiku. Zároveň je zde popsána zdrojová samotné finanční analýzy a případné 

problémy, jež můžou při práci s těmito prameny nastat. Jelikož mimo managementu 

společnosti existuje více subjektů, kteří jsou z různých důvodů uživateli těchto finančních 

nástrojů, setkáme se zde i se subkapitolou, která nám blíže popisuje jejich záměr pro získání 

těchto informací. V dalším oddíle práce budou metody finanční analýzy vylíčené v teoretické 

části použity na konkrétním případě vybrané společnosti. 
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2. Finanční analýza a její metody 

2.1. Předmět a účel finanční analýzy 

 

Podle Grünwalda a Holečkové (2007) finanční analýza (angl. financial analysis) slouží 

k hodnocení a řízení finanční situace určité právnické osoby (dále jen osoby), k  popisu 

vývoje její finanční situace v čase a analogicky se při ní vyšetřují účinky působení 

jednotlivých činností právnické osoby – provozní, investiční a finanční, na vývoj této situace. 

Finanční situace je určena výkonností a zároveň finanční pozicí podniku. Zatímco výkonnost 

hodnotíme dle ziskovosti dané osoby – podniku, zvolený způsob jeho financování (kapitálové 

struktury) a rizika s ním, spojená nám vyjadřují jeho finanční pozici. ,,Finanční situace odráží 

především míru jištění finančních rizik výkonností (Grünwald R., Holečková J., 2008, s. 21).“ 

 

 Primárním zdrojem pro finanční analýzu je účetní závěrka, obzvláště pak účetní 

výkazy, jež zahrnuje. Samotné souhrnné výstupy, které však účetnictví nabízí, nám 

nepodávají kompletní přehled o hospodářské a finanční situaci podniku, o jeho slabých 

stránkách, ohroženích, trendech a výhledech do budoucna. K tomu nám slouží právě jejich 

analýza. 

 

„Recept na finanční analýzu spočívá v systému rozkrývání základních kontur obrazu 

finanční situace – v kombinaci s kritickým zdravým rozumem (Grünwald R., Holečková J., 

2008, s. 14).“ Tento obraz finanční situace je v účetních výkazech tvořen rozmanitými 

položkami aktiv a pasiv, výnosů a nákladů, příjmů a výdajů. Finanční analýza představuje 

soubor nástrojů, které slouží pro jeho interpretaci.  

 

Při analýze účetních výkazů je třeba brát na vědomí zásady uplatňované ve finančním 

řízení, které tkví v řízení pohybu peněžních a finančních prostředků (peněžních a 

kapitálových toků). Podíl finančního řízení firmy – neboli finančního chování managementu 

na změně finanční situace podniku je totiž také podstatným předmětem hodnocení podniku. 

Pozoruje se míra schopnosti a vůle managementu zachovat vývoj financí podniku pod 

kontrolou. Mezi tato pravidla, která by měl management v rámci finančního řízení dodržovat 

a která bychom měli mít při hodnocení výsledků firmy na paměti, patří např.: 
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 „dlouhodobý majetek má být financován dlouhodobým kapitálem, 

 krátkodobý majetek může být financován krátkodobými zdroji, 

 trvale obracející se zásoby mají být financovány dlouhodobým kapitálem, 

 dluhy mají být přiměřené zdrojům pro zajištění dluhové služby, 

 dluhy se splácejí z čistých výnosů, 

 úroky se platí z nákladů, 

 čistý výnos má být přiměřený vloženému kapitálu, 

 čistý výnos má být přiměřený majetku, 

 provozní příjmy mají být větší než provozní výdaje (Grünwald R., Holečková J., 2008, 

s. 21).“ 

 

Položením jednotlivých položek výkazů (například výše zmíněných) do vzájemných 

vztahů a následnou kvantifikací těchto relací získáme důležitá měřítka výkonnosti a finanční 

pozice podniku. Kritéria hodnocení, neboli které hodnoty příp. intervaly hodnot, jichž může 

daný ukazatel – zkoumaný vztah nabývat, jsou pro firmu příznivá a které nikoli, vycházejí 

z ekonomických znalostí či z dřívějších zkušeností s jejich dopadem na kvalitu financí 

podniku.  

 

 Finanční analýza má směřovat k syntéze všech aspektů financí podniku, tudíž 

jednotlivých dílčích poznatků, ke kterým dospějeme v jejím průběhu. Tato syntéza finanční 

situace bývá označována jako ,,finanční zdraví“. Podniku. Pojem, využívaný zvláště 

v anglosaských zemích v rámci analýzy finančních trhů, pro potřeby investorů – např. při 

zjišťování, který emitent cenných papírů je tím nejvýhodnějším pro zainvestování. Dalším 

označením je ale také ,,bonita“ podniku, jež se používá naopak např. v kontinentální Evropě 

při posuzování klientů bank – především při rozhodování finanční instituce, zda poskytnout či 

neposkytnout klientovi určitou službu (např. úvěr).  

 

 Finanční zdraví reflektuje, do jaké míry jsou finance podniku odolné vůči externím a 

interním provozním rizikům za dané finanční situace – neboli jaká provozní (obchodní, 

výrobní) rizika můžeme podstoupit, případně jakou provozní ztrátu je schopen podnik ještě 

ustát, aniž by jejich dopad vedl ke zhoršení platební schopnosti či tržnímu ohodnocení 

podniku.  „Čím lepší se jeví aktuální finanční situace podniku, a čím prozíravějším připadá 

způsob finančního řízení, tím větší odolnost financí podniku vůči rizikům z provozní a 
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investiční činnosti se dá důvodně předpokládat v dohledné budoucnosti (Grünwald R., 

Holečková J., 2008, s. 9).“ 

 

Výsledná syntéza může vznikat na základně čistě spekulativního procesu, 

odehrávajícího se v hlavě finančního analytika či s využitím pomoci formalizovaných postupů 

(modelů). Při závěrečném úsudku je vždy třeba mít intuitivní nadhled nad danou 

problematikou a brát v potaz případná povědomá pozitiva a pochybnosti, které výpočtová 

podpora finanční analýzy neobsahuje. Odhad důvěryhodnosti podniku je tedy ukládán do 

rukou uživatele analýzy a jeho úsudku, při jehož vytváření může daná osoba přemýšlet o 

významu jednotlivých ukazatelů a domýšlet spojitosti, které jsou zahaleny za vyšetřovanými 

jevy.  

 

Dle Marka (2009) by měla závěrečná zpráva finančního analytika zahrnovat tři 

podstatné části, a to popis diagnózy finančního zdraví podniku, jeho rozpoznané silné a slabé 

stránky hospodaření a doporučení pro management podniku v podobě navrženého postupu 

zlepšení firemních nedostatků. „Hlavním posláním finanční analýzy pro potřeby vedení 

podniku spočívá ve vytvoření systému varovných signálů o existenci nebo o možném vzniku 

určitých problémů v určité oblasti, např. v nákladovosti nebo ve vázanosti oběžných aktiv 

(Marek P. a kol., str. 192, 2009).“ Primární účel finanční analýzy nespočívá v hledání řešení, 

ale v jejich včasné predikci, na jejímž základě budeme schopni dopředu přijmout nutná 

finanční opatření. 

 

2.2. Uživatelé finanční analýzy 

 

Uživatelů finanční analýzy a výsledků z nich plynoucích je hned několik. „Jedná se 

především o: 

 investory (akcionáře, vlastníky), 

 manažery, 

 obchodní partnery (odběratele, dodavatele), 

 banky a jiné věřitele, 

 zaměstnance podniku, 

 auditory, účetní znalce, daňové poradce, 

 burzovní makléře, 
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 stát a státní orgány (Hrdý M., Horová M., 2009, s. 119).“ 

 

Každá z těchto osob má svůj vlastní konkrétní zájem, díky kterému potřebuje 

informace plynoucí z finanční analýzy a který souvisí s jistým druhem ekonomického 

rozhodnutí, tvrdí Hrdý a Horová (2009). 

 

Navzdory tomu, že se potřeba informací z hlediska uživatelů v jednotlivých případech 

odlišuje, můžeme tvrdit, že určitou mírou jsou všichni zájemci o finanční analýzu podniku a 

její výstupní data zainteresováni na získání těchto základních informací o finanční situaci 

podniku: 

 „jaká je výnosnost (rentabilita) podniku, tj. jeho schopnost zajistit přiměřený zisk 

z použitého kapitálu; 

 jaká je platební schopnost (krátkodobá likvidita) podniku, tj. jeho schopnost uspokojit 

své finanční závazky v době jejich splatnosti; 

 jaká je hospodářská a finanční stabilita (dlouhodobá solventnost) podniku, tj. 

schopnost dlouhodobě zabezpečit své finanční závazky a dlouhodobě dosahovat 

přiměřené výnosnosti (Grünwald R., Holečková  J., 2008, s. 67).“ 

 

2.3. Zdroje finanční analýzy 

 

Provedení finanční analýzy je závislé na množství dat rozmanité povahy. Získání 

těchto potřebných dat je nezbytným výchozím bodem procesu finanční analýzy, jež zahrnuje 

tyto kroky: 

1. „ sběr dat, 

2. výběr metody analýzy, 

3. provedení analýzy, 

4. interpretace výsledků analýzy, 

5. syntéza a formulace závěrů a úsudků (Grünwald R., Holečková  J., 2008, s. 33).“ 

 

Dle Grünwalda a Holečkové (2007) je třeba finanční analýzu stavět na kvalitních 

zdrojích informací. Jak již bylo zmíněno, základním pramenem informací je finanční 

účetnictví, jehož výstupem jsou zveřejňované a v některých případech povinně auditované 
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účetní výkazy. Ty by měly dle zákona o účetnictví podávat ,,věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace jednotky“.   

 

Základním zdrojem je tedy účetní závěrka, kde patří rozvaha, která nám osvětluje stav 

majetku podniku a zdrojů, kterými je majetek firmy financován k určitému časovému 

okamžiku, výkaz zisku a ztrát, který zachycuje výnosy a náklady podniku vztahující se 

k danému účetnímu období a  také přehled o peněžních tocích, který nám má objasnit rozdíl 

mezi stavem peněz na počátku a konci účetního období. Poslední výkaz tj. cash – flow, je 

součástí přílohy účetní závěrky, která ho může a nemusí dle zákona o účetnictví zahrnovat. 

Ve stanovených případech je obsažena i výroční zpráva, která také poskytuje další 

podrobnější informace o podniku (např. vlastnická struktura, strategické cíle, navrhované 

rozdělení zisku apod.).  

 

Při analýze je ale někdy potřeba využívat i jiných tzv. neúčetních informací, a to 

zejména, je-li zkoumaným podnikem akciová společnost s akciemi či dluhopisy, které jsou 

kótované na burze. V tomto případě posuzujeme podnik také např. na základě údajů 

z kapitálového trhu. Abychom mohli porovnávat vyšetřovaný podnik s konkurenčními, 

srovnatelnými podniky, je totiž třeba i o nich samotných čerpat potřebné informace. 

2.3.1. Problémy práce s účetními výkazy 

 

Potencionální příčinou nesrovnalostí vzniklých při práci s účetními výkazy je možnost 

volby podniku ohledně využívaných účetních metod, jejichž případná obměna nám 

přinejmenším narušuje meziroční navazování výsledků podniku.  

 

Dle Grünwalda a Holečkové (2007) je jednou z uplatňovaných metod např. způsob 

oceňování majetku, kdy je v rámci rozvahy majetek firmy oceněn a vykazován v cenové 

hladině roku pořízení. Z toho vyplývá, že zatímco položky dlouhodobého majetku jsou 

uvedeny v cenách historických, zásoby nakoupené v daném období bývají uvedeny v cenách 

běžných. Touto skutečností, či vlivem způsobu odepisování dlouhodobého majetku, je 

zasažena horizontální analýza dat, která zkoumá vývoj jednotlivých položek v čase a relativní 

metody, kdy nám čitatel a jmenovatel chvílemi obsahuje v rámci oceňování nesourodé 

položky. K tomuto faktu je dobré přihlížet, avšak v rámci analýzy nic netransformujeme na 

srovnatelné ceny. Korekce těchto údajů reálným oceněním je totiž téměř nemožná. Dalo by se 
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využít odborného odhadu, ale tímto krokem bychom se odklonili od navyklých relací a 

zkušeností, které vycházející z netransformovaných podkladů. 

 

Určitý nesoulad může způsobovat dále skutečnost, že v průběhu analýzy často 

pracujeme s jistým množstvím agregovaných účetních položek, jež občas, např. v rámci 

jistého ukazatele, neztvárňují zcela exaktně předmět zájmu finančního analytika. I tak je ale 

možné docílit relativně výstižného hodnocení finanční situace podniku, a to pokud budeme 

tato potencionální zkreslení brát v potaz.   

 

 Existují i další důvody, jež zapříčiňují obtíže při porovnávání např. struktury aktiv 

podniku meziročně, či v rámci mezipodnikového srovnávání, kdy jsou obvykle na vině 

rozdíly v technologii (cena použitých matriálů a surovin, kdy jsme využili ojedinělé výhodné 

cenové nabídky, která nám nepoměrně navyšuje nabyté množství), ve způsobu pořízení 

majetku či využití zaměstnanců např. od personální agentury apod. Tyto okolnosti bývají 

popsány ve výroční zprávě, na jejímž základě jsme schopni daná fakta zahrnout do procesu 

práce s daty a následného hodnocení podniku, což je mimo jiné smyslem této subkapitoly - 

nutnost zdůraznit potřebu nadhledu a zakomponování možných zkreslení údajů do tvorby 

závěrečných či dílčích úsudků tvrdí Grünwald a Holečková (2007). 

 

Posledním eventuálním problémem, který zde zmíníme, je četnost vykazování dat 

podniku. Podle zákona o účetnictví mají podniky za povinnost sestavovat (řádné) účetní 

výkazy pouze jednou ročně ke konci účetního období. Je – li ale potřeba analýzy vývoje 

hospodaření podniku v průběhu roku, je pro nás tato jednoroční frekvence vykazování 

nedostatečná. V tomto případě je nutné vycházet přinejmenším z měsíčních výkazů, případně 

přímo z údajů v účetních knihách či ze samotných účetních dokladů tvrdí Marek a kol. (2009). 

2.3.2. Interní a externí analýza 

  

Účetní jednotky, jež jsou zapsány do obchodního rejstříku, jsou také povinny 

zveřejňovat účetní rozvahu a výroční zprávu tak, že je umístí do sbírky listin obchodního 

rejstříku. Tímto se k údajům o firmě dostanou i osoby z jejího vnějšího prostředí. Na základě 

toho, kdo provádí finanční analýzu a jak široký má daná osoba přístup k podnikovým údajům, 

rozlišujeme interní a externí finanční analýzu. 
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Jak vyplývá již z názvu jednotlivých možností, interní analýza je prováděna vnitřními 

podnikovými útvary, popř. přizvanými nebo pověřenými osobami zvenčí (ratingové agentury, 

auditoři, oceňovatelé). Důležitým aspektem je, že jsou těmto osobám přístupné všechny 

potřebné interní informace. Externí analýzu provádí zpravidla osoby zvenčí, které 

vypracovávají analýzu zveřejňovaných účetních výkazů o podniku. Základní metody finanční 

analýzy jsou ovšem stejné pro oba dva přístupy tvrdí Grünwald a Holečková (2007).   

2.4. Metody a techniky finanční analýzy  

   

 ,,Finanční analýza za více než sto let prošla nejednou dílčí renovací a dodnes má 

mnoho tváří (Grünwald R., Holečková J., 2008, s. 13).“ Pokud bychom se snažili vyhledávat 

,,všeobecně uznávané zásady“, mezinárodní standardy či jiné legislativní úpravy a regulace 

systému finanční analýzy, se kterými se setkáváme např. v oblasti účetnictví a daní, 

s prázdnou bychom se potýkali. Není vytvořena ani jednotná metodologie ani terminologie. 

Přesto mají všechny přístupy finanční analýzy společný cíl – redukovat nejistoty spojené 

s vyhodnocováním finanční budoucnosti analyzovaných podniků.  

 

 Navzdory neexistence oficiální metodiky máme jisté analytické postupy, jež se 

postupem času vytvořily a které jsou také obecně přijímány. 

  

2.4.1. Základní kvantitativní metody  

 

Předmětem těchto metod je způsob práce s daty, jež obsahují účetní výkazy, pro 

potřebu vyvození potřebných informací. Mezi tyto metody, patřící do vůbec základních 

technik finanční analýzy, náleží metoda absolutní a relativní.  

 

Absolutní (extenzivní) ukazatele 

Dle Grünwalda a Holečkové (2007) se v rámci metody absolutní využívají a zkoumají 

přímo položky uvedené v účetních výkazech. Jedná se o tzv. absolutní neboli extenzivní 

ukazatele, jež vyjadřují určitý rozsah/objem dané položky většinou v peněžních jednotkách, 

jedná-li se o účetní výkazy. Tyto ukazatele charakterizuje fakt, že zobrazují určitý jev bez 

jeho spojitosti k jinému a jsou využívány především ke zkoumání vývojových tendencí 

jednotlivých položek pomocí horizontální analýzy a také k objasnění struktury účetních 

výkazů v rámci analýzy vertikální.  
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Absolutní ukazatele dělíme na stavové, jež jsou vázány k určitému časovému 

okamžiku, a tokové, které vyjadřují vývoj jisté ekonomické veličiny za určité období. 

V případě stavových ukazatelů se jedná o položky, jež nalezneme např. v rozvaze, zatímco 

tokovými ukazateli jsou např. výnosy a náklady, zachycené ve výkazu zisku a ztrát, na něž 

významně působí délka období, ke kterému se vztahují.  

 

Relativní (intenzivní) ukazatele 

  Relativní metoda, popsaná již v úvodní subkapitole, stojí na tvoření relací mezi údaji, 

jež nalezneme v účetních výkazech vztahujících se k témuž účetnímu období. Pomocí 

relativních resp. intenzivních ukazatelů zjistíme, jaký podíl jedné položky připadá na jednotku 

druhé. Tímto poměřováním nám vznikají velmi významné ukazatele, jež jsou klíčovými 

nástroji samotné finanční analýzy. Relativní metoda se uplatňuje v rámci vertikální analýzy a 

u poměrových ukazatelů, jež pro nás a hodnocení podniku mají velký význam.  

  

 V rámci mezipodnikového srovnávání jsou absolutní ukazatele, jejichž velikost se 

vztahuje na velikost samotného podniku méně použitelné. U intenzivních ukazatelů je tento 

vliv až zanedbatelný. Srovnatelnost ovšem mohou ztěžovat i jiné aspekty jako jsou např. 

odlišné předměty podnikání apod. tvrdí Grünwald a Holečková (2007). 

 

2.4.2. Horizontální a vertikální analýza 

 

Dle Kislingerové a Hnilicy (2008) při horizontální analýze zkoumáme vývoj velikostí 

vykazovaných položek v čase, nejčastěji srovnáním těchto údajů v rámci dvou po sobě 

jdoucích účetních období, kdežto při vertikální analýze provádíme rozbor struktury finančního 

výkazu pomocí relací jednotlivých údajů k určité souhrnné veličině. V obou případech je 

dobré se před zahájením této analýzy dobře seznámit se samotnými výkazy, přičemž se 

následně zprvu věnujeme u rozvahy agregovaným veličinám a u výkazu zisku a ztrát hlavním 

položkám výnosů a nákladů. Dále pokračujeme hierarchicky položkami, jež se podílí na 

tvorbě těchto souhrnných položek.  

Horizontální analýza 

Kvantifikaci meziročních změn je možné provést několika způsoby. V obou případech 

je využíváno absolutních ukazatelů. Jedná se o možnost zjištění diferencí (absolutní rozdíly 
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údajů) či indexů meziročních změn (procentní vyjádření změny položky). Každý způsob má 

svá vypovídací pozitiva, proto je dobré využít obou postupů. 

 ,,Výpočet indexu meziroční změny lze vyjádřit matematický vzorcem: 

I
i 

t / t-1   
       

          
 , příp. I

i 
t / t-1   

       –           

          
   

       

          
                       (3.1.) 

kde: 

I
i 

t / t-1 = index, který odráží vývoj položky v relaci k minulému časovému období“ 

(Kovanicová, 2009, s. 12).“ 

,,Bi (t) = hodnota bilanční položky i v čase t, 

Bi (t-1) = hodnota bilanční položky v čase t – 1 (Hrdý a Horová, 2009, s. 122).“ 

 

Dle Kislingerové a Hnilicy (2008) oba indexy je pro procentuální vyjádření výsledku 

potřeba vynásobit 100. První vzorec nám vyjadřuje poměr aktuální hodnoty položky 

k hodnotě z minulého roku, přičemž samotnou změnu je třeba si dopočítat, kdežto druhý 

vzorec vyjadřuje rovnou procentuální změnu hodnoty. Obě dvě eventuality tedy podávají 

totožnou informaci, jen s rozdílem jejího vyjádření. 

 

Meziroční diference mimo jiné poskytují osvětlení změny poměrových ukazatelů, o 

nichž se budeme bavit v další subkapitole a tím i o jejich vlivu na aktuální situaci. 

 

Vertikální analýza 

Jak již bylo zmíněno, vertikální analýza se provádí pomocí vytváření poměru 

jednotlivých položek účetních výkazů vůči jejich souhrnné veličině.  

 

Zatímco u rozvahy je určení této souhrnné veličiny zřetelnější – obvykle bilanční 

suma, příp. suma zvolených položek (dlouhodobá aktiva, vlastní kapitál, krátkodobé závazky 

apod.), u výkazu zisků a ztrát není výběr vztažné veličiny naprosto jednoznačný. Vzhledem 

k tomu, že hlavním cílem podniku je vytvářet zisk/generovat tržby, je vhodné zjistit, jaký mají 

jednotlivé položky výkazu zisku a ztrát na jejich tvorbě podíl. V rámci této úvahy se nám ale 

nabízí opět několik možností. Vztažnou veličinou mohou být tedy tržby, které souvisí s hlavní 

činností podniku (např. vyjma tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, pokud na 

tuto oblast firma nesoustředí svou činnost), dále pak celkové výnosy firmy, jelikož nejen tržby 

tvoří firmě přínosy, případně jiné podstatné podpoložky výkazu zisku a ztrát, kde už pak 



 
 

15 
 

záleží na účelu, za jakým procentuální podíly zjišťujeme (např. podíly jednotlivých forem 

provozních nákladů na jejich celkové sumě), tvrdí Kislingerová a Hnilica (2008). 

 

Obecný vzorec pro uplatňovaný v případě vertikální analýzy je: 

 

,,Pi   
  

   
                   (3.2) 

kde 

Pi = hledaný vztah, 

Bi = velikost položky výkazu, 

∑Bi = suma hodnot položek v rámci určitého celku (Kovanicová, 2009, s. 15).“  

 

Zkoumání výsledků vertikální analýzy v čase nám umožňuje zjistit strukturální změny 

majetku a zdrojů, kterými je kryt, které nám mohou objasnit změny úrovně finanční stability 

podniku, tvrdí Grünwald a Holečková (2007). 

 

Vertikální analýza, jakožto jedna z relativních metod, nepodléhá ani vlivu inflace – 

což je kromě již zmíněné nezávislosti na velikosti firmy další pozitivum pro využívání těchto 

výsledných hodnot při mezipodnikovém srovnávání či pro srovnávání výsledků analýzy 

výkazů téhož podniku za delší časové období. 

 

 Ani horizontální ani vertikální analýza není uplatňována při rozboru přehledu o 

peněžních tocích. Výkaz obyčejně obsahuje jak záporná, tak kladná čísla, tudíž by nám 

výsledky kompletních analýz nedávaly smysl, ovšem může nastat situace, kdy výsledky 

budou jednotného charakteru a analýzy nám budou dávat v tomto případě určitou hodnotnou 

informaci. V případě analýzy přehledu cash - flow se při analyzování soustředíme zejména na 

podstatné položky a ty pak sledujeme, tvrdí Kovanicová (2009). 

 

2.4.3. Analýza poměrových ukazatelů 

 

Dle Grünwalda a Holečkové (2007), Kislingerové a Hnilicy (2008) je výhodné v rámci 

poměrové analýzy vyhodnocovat ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity, 

ukazatele solventnosti, jež zahrnují ukazatele zadluženosti, ukazatele finanční stability či 

ukazatele produktivity práce. Při tvorbě poměrových ukazatelů dáváme do vztahu dvě 
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položky nebo skupiny položek v absolutním vyjádření (stavové nebo tokové ukazatele), jež 

nalezneme v účetních výkazech.  

 

Dle Grünwalda a Holečkové (2007)  byly za dobu využívání analýzy vytvořeny 

desítky ukazatelů. Pro získání základní představy o finanční situaci podniku je ale obecně 

využívána jen určitá skupina poměrových ukazatelů. Při jejich tvorbě je třeba mít vždy na 

mysli vypovídací účel a dodržet kompaktnost položek dosazovaných do čitatele a jmenovatele 

podílu. Ve jmenovateli takového ukazatele najdeme obvykle tzv. rizikový faktor (vlastní 

kapitál, dluhy, úroky) a v čitateli položku jistící (zisk, aktiva).  

 

Poměrové ukazatele rozdělujeme do skupin dle charakteristik činnosti podniku, jež 

každá z nich zachycuje. Každá skupina se zároveň vztahuje k jisté stránce hospodaření 

podniku a jeho finanční situaci (výkonnosti a finanční pozici). 

„Mezi tyto základní charakteristiky patří: 

 Výnosnost (rentabilita). 

 Likvidita. 

 Finanční stabilita. 

 Solventnost. 

 Aktivita (rychlost a doba obratu aktiv). 

  Ukazatele kapitálového trhu (Grünwald a Holečková, 2007, s. 68).“ 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability resp. výnosnosti či ziskovosti jsou hlavní skupinou ukazatelů, jež 

se využívají při hodnocení výkonnosti podniku, jakožto jednoho z aspektů jeho finanční 

situace. Patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům, protože nás informují o zhodnocení 

investovaného kapitálu, či také o schopnosti podniku nabývat co nejvyšších výnosů a plnit tak 

jeho hlavní funkci – maximalizovat tržní hodnotu podniku.  

 

Obecná podoba ukazatele rentability, kde poměřujeme hodnotu výnosů ke 

kapitálovým vstupům, jež firma do podnikání investovala, je: 

 

                                          
    

                
                              

(3.3) 
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 Možnosti konstrukce těchto ukazatelů jsou opět poměrně rozmanité. Odlišnosti 

najdeme nejen v rámci zvyklostí různých zemí, ale hlavně ve vypovídacích možnostech 

každého takového ukazatele neboli jeho ekonomickém významu.  Základem různorodosti je 

obsah a rozsah položek, jež dosazujeme do výše zmíněného obecného vzorce. 

 Do čitatele můžeme kromě klasického účetního výsledku hospodaření 

vykazovaného v rozvaze, neboli zdaněného zisku (earnings after taxes, EAT), dosazovat jeho 

četné upravené tvary: 

 ZD; zisk před zdaněním (earnings before taxes, EBT), 

 ZUD; zisk před úroky a zdaněním (earnings before interest and taxes, EBIT), 

 ZOUD; zisk před odpisy, úroky a zdaněním (earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization, EBITDA). 

 

 Zatímco ZD představuje zisk podniku před jeho úpravou o daňovou povinnost, při 

tvorbě ZUD k této formě připočítáváme ještě úroky placené věřitelům. Získáváme tedy výnos 

z celkových aktiv podniku, bez ohledu na to, kdo je financuje, neboli celkový výnos pro 

vlastníky, věřitele i stát. V tomto případě je přínosné, že výnos není ovlivněn zadlužeností 

podniku, úrokovou sazbou či sazbou daně z příjmů a získáváme představu o celkovém 

přínosu provozní činnosti podniku neboli výkonnosti zainvestovaných aktiv. Obdobně je 

tomu tak i u ZOUD, kde navíc přičítáme odpisy, jež obecně nezávisí na výkonu podniku, ale 

spíše na zvolené odpisové politice. 

 

 Stejně jako u čitatele obecného vzorce, tak i u jmenovatele máme několik možností 

ohledně dosazovaných údajů. Dle nich už ale dělíme jednotlivé kategorie rentabilit dle 

Grünwalda a Holečkové (2007). 

 

1. Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on Assets) 

 Dle Grünwalda a Holečkové (2007) rentabilita celkového kapitálu resp. rentabilita 

aktiv zachycuje zhodnocení celkového kapitálu (vlastního i cizího) čili výnosnost celkového 

majetku podniku, bez ohledu na způsob jeho financování. ROA je nezávislá na finanční 

struktuře, odráží se v ní efektivnost alokace finančního kapitálu do výnosného majetku a jeho 

hospodárného využití.  
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 Zatímco sumu celkového kapitálu odvozujeme od hodnoty aktiv, jež se dle 

základního bilančního pravidla s hodnotou pasív shoduje, do čitatele ukazatele je účelné 

dosadit EBIT, díky kterému budeme vůči celkovým aktivům poměřovat velikost celkových 

výnosů z nich plynoucích. 

 Dle Grünwalda a Holečkové (2007) je daň ze zisku běžnou součástí ekonomického 

života, můžeme se tak snažit zjistit také rentabilitu celkového kapitálu, kde daň z příjmů již 

uvažujeme. V tomto případě do čitatele dosazujeme zisk po zdanění navýšený o zdaněné 

úroky, jakožto zdaněný výnos plynoucí věřitelům. 

 V obou případech máme možnost srovnání ROA u podniků, jež mají různou 

kapitálovou strukturu. Občas se využívá ukazatel, kdy k celkovým aktivům podniku 

poměřujeme zisk po zdanění čili EAT. V tomto případě uvažujeme o schopnosti 

managementu zužitkovat aktiva ve prospěch vlastníků, tvrdí Kislingerová a Hnilica (2008). 

2. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return od equity) 

 Dle Grünwalda a Holečkové (2007) v případě ROE uvažujeme za vložený kapitál 

pouze vlastní kapitál investovaný do firmy vlastníky či akcionáři, jež jsou spolu 

s managementem firmy, který je odpovědný za spravování firmy, hlavními zájemci o tyto 

informace.  

 V rámci tohoto ukazatele je smysluplné za výkony podniku dosazovat čistý zisk čili 

EAT, díky kterému zjistíme, jaká plyne samotným investorům návratnost z jejich vloženého 

kapitálu. ROE by měla odpovídat riziku, jež podstupují a převyšovat alternativní výnosy 

z investic s obdobným doprovázejícím rizikem či výnosy bezrizikových alokací finančních 

prostředků.  

3. Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE – Return on capital employed) 

 Tento ukazatel využíváme např. u průmyslových korporací, kde je značná účast 

dlouhodobého kapitálu na celkovém kapitálu. Dlouhodobý kapitál podniku je tvořen 

dlouhodobými závazky, dlouhodobými bankovními úvěry (dlouhodobé dluhy), vlastním 

kapitálem, příp. dlouhodobými rezervami a odloženou daní z příjmů. V rámci tohoto 

ukazatele pak počítáme výnosnost této sumy, investované vlastníky a věřiteli tak, že k ní 

přiměříme výdělek, z celého majetku podniku v podobě EBITu. 
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 Do skupiny ukazatelů rentability řadíme také ukazatel rentability tržeb (odbytu) 

(ROS – Return on sales), neboli tzv. ziskové rozpětí (zisková marže), kde EBIT (v případě, 

že chceme zamezit vlivu finančních nákladů, zj. úroků) či EAT poměřujeme k dosaženým 

tržbám, případně výnosům. EBIT lze v rámci zachování myšlenky nahradit provozním 

výsledkem hospodaření vykazovaném ve výkazu zisku a ztrát. Ve všech případech zjistíme, 

kolik zisku připadá na 1 Kč tržeb/výnosů. Tento ukazatel nám osvětluje dále schopnost 

podniku produkovat při nízkých nákladech či realizovat prodej za vysokou cenu. 

 Rentabilita nákladů je posledním základním ukazatelem této skupiny, jež úzce 

souvisí se ziskovým rozpětím. Je – li ziskové rozpětí nízké, může to zapříčiňovat vysoká 

hladina nákladů, jelikož platí: 

       

     
   

    

     
 

 Z tohoto důvodu je přínosná nejen analýza celkových provozních nákladů, ale i 

jejich jednotlivých složek (pro zjištění hlubší příčiny), vzhledem k tržbám. Jedná se o 

ukazatele nákladovosti, kde k dílčím ukazatelům patří mimo jiné např. mzdová nákladovost. 

 Obecně platí, že růst hodnot ukazatelů rentability v čase znamená přínos pro podnik, 

mimo výjimečné situace tvrdí Grünwald a Holečková (2007).  

Ukazatelé aktivity 

Dle Grünwalda a Holečkové (2007) se tyto ukazatele využívají pro posouzení 

schopnosti řízení aktiv podniku. Zkoumáme efektivnost, s jakou podnik hospodaří se svým 

majetkem, a zároveň vázanost finančních prostředků v jednotlivých aktivech podniku. Je 

dobré, aby podnik udržoval účelnou hodnotu aktiv. Je – li majetku více, znamená to pro 

podnik zbytečně zvýšené náklady, nižší stav majetku způsobuje ztrátu potencionálních tržeb. 

 

 Dle Kislingerové a Hnilicy (2008) se v rámci těchto ukazatelů soustředíme na 

jednotlivé sekce aktiv (dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, zásoby atp.) příp. pasiv. 

Základním postupem je zjištění obrátkovosti a doby obratu dané veličiny. 

  

 „Obrátkovost (rychlost obratu) – vyjadřuje počet obrátek aktiv za období, během 

kterého bylo dosaženo daných tržeb (příp. výnosů) použitých v ukazateli (nejčastěji 

rok) (Kislingerová E., Hnilica J., 2008, s. 34).“ 

(3.4) 
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      Obecný pro rychlost obratu vzorec je: 

„ 
   

  
 , 

  

kde: 

ObV   = obratová veličina za rok (tržby; výnosy), 

AP     = průměrná hodnota aktivních či pasivních účtů za rok (Marek a kol., 2009, s.260).“ 

 

 „Doba obratu – odráží počet dní (příp.let), po které trvá jedna obrátka.“ 

(Kislengerová E., Hnilica J., 2008, s. 34) 

 

Obecný vzorec pro dobu obratu je: 

       

   
   

 

1. Obrat celkových aktiv  

 Dáme – li do poměru tržby či výnosy k celkové hodnotě aktiv podniku, získáme 

informaci o tom, jak často se nám otočí vložený kapitál.  

 

Optimální hodnota těchto ukazatelů se odvíjí od odvětví, ve kterém daná firma 

podniká. Zatímco v odvětví těžkého průmyslu je akceptována vzhledem velkému objemu 

dlouhodobých aktiv nižší obrátkovost, u potravinářského je obvyklá vyšší hodnota tohoto 

ukazatele. Opodstatnění tolerance nižší hodnoty je spjato se vzájemným působením tohoto 

ukazatele spolu se ziskovým rozpětím, které bývá u oblasti těžkého průmyslu mnohem vyšší, 

než – li je tomu ve spotřebním průmyslu, a tak může být hospodářský výsledek i při 

rozdílných hodnotách obratu celkových aktiv na obou stranách uspokojivý, tvrdí Kislingerová 

a Hnilica (2008). 

 

Dalšími ukazateli, jež řadíme do této skupiny, jsou obrat zásob, doba obratu aktiv, 

doba obratu zásob, které obecně reagují kontrastně na změnu obrátkovosti těchto položek, 

doba inkasa pohledávek, kde zjišťujeme průměrný počet dní, kdy jsou naší odběratelé 

našimi dlužníky a doba úhrady krátkodobých závazků, kdy zjišťujeme dobu, po kterou je 

naopak analyzovaný podnik obvykle dlužníkem svému dodavateli. 

 

(3.5) 

(3.6) 



 
 

21 
 

Ukazatele likvidity 

,,Krátkodobá likvidita je míra schopnosti podniku uhradit zpeněžením likvidního 

majetku krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry) včas a v plné 

výši, až nastane jejich splatnost (Grünwald R., Holečková J., 2007, s. 113).“ 

 Krátkodobou likviditu podniku hodnotíme dle tzv. běžné, pohotové a peněžní 

likvidity, jež se liší uvažovanými položkami oběžných aktiv, jejichž zpeněžením by mohly 

být krátkodobé dluhy případně kryty.  

 

1. Běžná likvidita (current ratio) nám vyjadřuje, do jaké míry jsou oběžná aktiva kryta 

krátkodobými dluhy. 

 

Obecný vzorec:  

                    
             

                                            
              (3.7) 

 S vyšší hodnotou běžné likvidity (vyšší než 1) roste objem oběžných aktiv, která jsou 

financována dlouhodobými zdroji, a tím nám klesá riziko platební neschopnosti, které by 

mohlo nastat ve chvíli, kdyby nebylo možné směnit celý nepeněžní oběžný majetek za 

peněžité prostředky včas. 

 

 Kdysi byla doporučovaná hodnota tohoto ukazatele 2, dnes je o něco mírnější, 

a to 1,5, tvrdí Grünwald a Holečková (2007). 

 

   

2. Pohotová likvidita 

 

 V rámci pohotové likvidity se zkoumá již jen likvidnější soubor oběžných aktiv, a to 

krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek a opět jejich podíl na krátkodobých 

dluzích. Krátkodobé pohledávky můžeme považovat ve vyspělých ekonomikách a u dobrých 

firem za téměř jisté budoucí příjmy.  

 

                           
                                                 

                                            
           (3.8) 
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Doporučovaná hodnota tohoto ukazatele je 1, kdy jsme zpeněžením čitatele schopni 

pokrýt celkovou hodnotu krátkodobých dluhů. Tato hodnota ale nezabezpečuje proti riziku 

v podobě nespolehlivosti inkasa pohledávek, které může v případě spolupráce 

s nespolehlivými odběrateli nastat, tvrdí Grünwald a Holečková (2007). 

 

3. Peněžní likvidita 

 Ukazatel vyjadřuje možnost krytí krátkodobých dluhů krátkodobými finančními 

prostředky, které mají podobu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, jež můžeme bez 

citelné časové a finanční ztráty na peněžní prostředky proměnit.  

 

Jelikož je ale hodnota krátkodobého finančního majetku v čase vysoce proměnlivá 

(např. proměnlivost hladiny peněžních prostředků v pokladně), vypovídací hodnota je zde 

nižší a pozbývá delší platnosti. V České republice je často využíváno krátkodobých úvěrů 

(např. revolvingový) pro krytí dlouhodobých potřeb, proto jsou často výsledky těchto 

ukazatelů u českých firem velmi nízké. Při interní analýze se ovšem můžeme tohoto zkreslení 

vyvarovat tím, že tyto závazky do sumy krátkodobých dluhů nezahrneme, tvrdí Grünwald a 

Holečková (2007). 

Doporučená hodnota je (0,9 – 1,1), tvrdí Dluhošová (2008). 

 

Ukazatele finanční stability 

 „ Stabilita je obecně souhrn podmínek, za nichž při vnějším narušení rovnováhy může 

dojít dříve či později k jejímu obnovení (Grünwald R., Holečková J., 2007, s. 119).“ 

 

 Dle Grünwalda a Holečkové (2007)  je finanční stabilita závislá na vyváženém poměru 

konkrétních položek aktiv a pasiv, hodnotíme ji tedy analyzováním struktury majetku a zdrojů 

jeho krytí. Zjistíme tak míru zabezpečení rovnováhy mezi vybranou formou financování a 

alokací těchto finančních prostředků do aktiv. Tyto ukazatele nám utváří náhled na budoucí 

vyhlídky fungování podniku. 

 

Pomocí vertikální analýzy si můžeme ověřit, do jaké míry je v podniku uplatňováno 

tzv. zlaté bilanční pravidlo, nebo- li zda doba, po jakou má podnik k dispozici určitý druh 
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finančních zdrojů, koresponduje s dobou užívání majetku podnikem, k jehož krytí dané 

prostředky slouží. K tomu využíváme ukazatele krytí dlouhodobého majetku (dále jen KDM): 

 

    
                                    

                  
                (3.9) 

 

 Doporučená hodnota tohoto ukazatele by neměla být nižší než 1. Podniky 

s konzervativním způsobem financování (hodnota ukazatele > 1) či naopak agresivním mohou 

fungovat ale také bez problémů. Se zvolenou formou financování jde ruku v ruce případná 

vyšší míra rizika, že podnik nebude mít včas potřebné množství peněžních prostředků ke 

splacení svých závazků v případě agresivního přístupu, či naopak riziko méně intenzivní 

investiční činnosti, v případě tvorby dlouhodobých úspor, která může vést k negativním 

následkům jako je např. snížení podílu podniku na trhu při konzervativním financování. 

 

Dalším pohledem na finanční stabilitu podniku je v případě nedostatku likvidního 

majetku eventualita zpeněžení či jiné formy zastavení dlouhodobého majetku podniku pro 

zažehnání finanční tísně a dočasného uspokojení věřitelů. 

 

Z hlediska finanční struktury zkoumáme dále zejména ukazatele zadluženosti podniku, 

při jejímž zvyšování, tzn. zvyšujícím se podílem dluhů na aktivech podniku, finanční stabilita 

klesá. K analýze zadluženosti podniku využíváme následujících ukazatelů. Dluhy představují 

sumu cizích zdrojů sníženou o hodnotu rezerv. 

  

Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) = dluhy / aktiva    (3.10) 

Ukazatel vlastnického rizika (equity ratio) = vlastní kapitál / aktiva  (3.11) 

Ukazatel celkového rizika (debt / equity ratio) = dluhy / vlastní kapitál  (3.12) 

Ukazatel finanční samostatnosti (equity / debt ration) = vlastní kapitál / dluhy (3.13) 

Finanční páka = aktiva / vlastní kapitál      (3.14) 

 

Doporučená hodnota u ukazatelů zadluženosti není stanovena. Zkušenější a 

prosperující podnik si může dovolit vyšší zadluženost a neohrozit tak svou existenci. Je třeba 

vždy posuzovat strukturu pasiv vzhledem ke specifické struktuře aktiv daného podniku, tvrdí 

Grünwald a Holečková (2007). 
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Ukazatele solventnosti  

„Solventnost se charakterizuje pravděpodobností, že podnik bude schopen včas a 

v plné výši uhradit úbytek stávajících dluhů, jakož i úroky ze všech stávajících úročených 

dluhů, aniž by se muselo sáhnout na majetek (Grünwald a Holečková, 2007, s. 123).“ 

 

Dle Grünwalda a Holečkové (2007) solventnost podniku testujeme podle ukazatele 

krytí dluhové služby, kde vycházíme z faktu, že splátky úvěru podnik hradí ze zdaněného 

zisku navýšeného o odpisy a úroky. Základem je myšlenka, že tato hodnota peněžních příjmů 

je přibližně očekávána i v následujícím období. 

 

                     
                            

                          
             (3.15) 

 

Pakliže je hodnota tohoto ukazatele nižší než 1, neznamená to pro podnik ještě riziko 

platební neschopnosti. Některé splatné úvěry mohou být totiž v příštím roce obnoveny.  

 

 Doba splacení čistých dluhů (DSD; čisté dluhy = cizí zdroje – rezervy – krátkodobý 

finanční majetek) nám udává počet let, po které by trvalo splacení všech dluhů. Po danou 

dobu by ale musela být zachována hodnota peněžních toků na úrovni běžného roku a ty by se 

musely výlučně využívat na splacení čistých dluhů. V České republice je horní hranice tohoto 

ukazatele 3,5 roku, tvrdí Grünwald a Holečková (2007). 

 

      
           

                      
              (3.16) 

 

Ukazatel krytí čistých dluhů je obráceným ukazatelem k DSD, který nám naopak říká, 

jaký úbytek čistých dluhů by mohl být v příštím roce za zmíněných podmínek. Doporučené 

hodnotě ukazatele DSD 3,5 roku odpovídá roční úbytek 30 % současných dluhů, tvrdí 

Grünwald a Holečková (2007). 

 

Posledním ukazatelem je zde úrokové krytí (UK), které vypočítáme tak, že dáme do 

poměru zisk před úroky a zdaněním a nákladové úroky. Vyjadřuje míru pravděpodobnosti pro 

věřitele, že jim budou vypláceny očekávané výnosy za zapůjčení kapitálu. Doporučená 

hodnota ukazatele je 5, tzn. Pětinásobek, tvrdí Grünwald a Holečková (2007). 
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 Solventnost podniku zaručuje jeho vyšší přitažlivost pro investory a věřitele (ovlivňuje 

schopnost podniku získat úvěr či emitovat cenné papíry). 

 

Ukazatele produktivity práce  

 Dle Kislingerové a Hnilicy (2008) se jedná o ukazatele, které nám zachycují 

výkonnost podniku ve vztahu k nákladům na zaměstnance. Spolu s průměrnou roční a měsíční 

mzdou zde řadíme: 

Osobní náklady ku přidané hodnotě = Osobní náklady / přidaná hodnota  (3.17) 

Produktivita práce z přidané hodnoty = přidaná hodnota / počet pracovníků (3.18) 

Produktivita práce z tržeb = tržby / počet pracovníků    (3.19) 

 

2.4.4. Analýza pracovního kapitálu 

 

Dle Kislingerové E., Hnilicy J. (2008) pracovní kapitál (angl. Net working capital) 

vyjadřuje rozdíl mezi krátkodobými aktivy a krátkodobými pasivy. Jedná se tedy o tu část 

krátkodobých aktiv, jež je krytá dlouhodobými zdroji a vytváří pomyslný jistící polštář, jenž 

podnik chrání před potencionálními finančními výkyvy. Jinými slovy se jedná o dlouhodobé 

zdroje, které slouží k profinancování běžného fungování podniku. 

 

Pracovní kapitál lze počítat na třech úrovních. První úroveň je rovna rozdílu oběžných 

aktiv (zásoby, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek) a krátkodobých 

závazků. Vzhledem k vývoji výkazů v předešlých letech, je druhá úroveň zaměřena na 

započítání rozdílu dohadných účtů aktivních na stranu oběžného majetku (krátkodobých 

pohledávek) a dohadných účtů pasivních na stranu krátkodobých závazků. V třetí úrovni 

započítáváme do rozdílu příjmy a výdaje příštích období, jež představují pomyslné 

pohledávky a závazky do příštích let. 

 

 Pracovní kapitál (dále jen PK) však může nabývat i záporných hodnot v případě, že se 

naopak krátkodobé zdroje účastní na krytí dlouhodobého majetku a podnik uplatňuje již výše 

zmíněné agresivní financování. 
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 Dle Grünwalda a Holečkové (2008) pomocí tohoto ukazatele můžeme poměrovou 

analýzou vyjádřit několik dalších skutečností jako je obrat pracovního kapitálu, podíl PK na 

oběžných aktivech či aktivech celkem, nebo např. krytí zásob pracovním kapitálem. Poslední 

ukazatel se vztahuje ke stanovisku, kde by se trvale se obracející část zásob (tj. nejnižší 

technologicky zdůvodněný stav zásob v průběhu roku) měla financovat dlouhodobými zdroji. 

Tento fakt úzce souvisí se zajišťováním likvidity podniku. Při dodržení této podmínky 

snižujeme riziko, kdy by při platební neschopnosti bylo potřeba proměnit tuto trvale 

potřebnou hladinu oběžného majetku v peněžní prostředky a neohrozíme tak pokračování 

činnosti podniku. Prahová hodnota tohoto ukazatele je 1, nicméně lze ji za předpokladu, že 

nejsou všechny zásoby trvalého charakteru, snížit na 0,5.  

2.4.5. Analýza soustav ukazatelů 

 

Dle Hrdého a Horové (2009) analýzy soustav poměrových ukazatelů využíváme 

k hodnocení celkové finanční situace podniku. Řadíme zde pyramidové soustavy a účelově 

vybrané ukazatele (např. predikční modely), kde tvoříme pomocí dílčích ukazatelů syntetický, 

souhrnný ukazatel a zároveň zkoumáme vliv těchto dílčích prvků na jeho výslednou hodnotu. 

Ta nám pak podává důležitou informaci o budoucím fungování podniku. 

 

Pyramidové soustavy ukazatelů 

„Podstatou pyramidové soustavy ukazatelů je postupný rozklad vrcholového 

ukazatele, jenž postihuje základní cíl podniku, na ukazatele dílčí.“ (Hrdý a Horová, 2009, s. 

132).“ Pro sledování dynamiky změny dílčích ukazatelů v závislosti na změně např. pouze 

jediné položky v pyramidě, používáme často také grafické znázornění tohoto rozkladu. Při 

tomto procesu chceme dosáhnout kvantifikace faktorů, jež mají na vrcholový ukazatel vliv a 

objasnit jejich vzájemné vztahy. 

Du Pont analýza 

 

Dle Grünwalda a Holečkové (2007) nám Du pont analýza neboli pyramidový rozklad 

rentability na dílčí ukazatele pomáhá osvětlit vlivy, které se podílely na utváření a změně 

syntetických ukazatelů rentability, jež nám jako hlavní zrcadlí efektivnost hospodaření 

podniku. Nejznámějším a zřejmě také nejvyužívanějším je rozklad ukazatele rentability 

vlastního kapitálu. Ten můžeme graficky znázornit takto: 
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Obr. č. 2.1 Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kovanicová (2009) 

 

Dle Kislingerové a Hnilicy (2008) ukazatel ROE lze dle grafického znázornění 

rozložit na tzv. daňové břemeno, rentabilitu aktiv a složenou finanční páku. Daňové břemeno 

vyjadřuje, jaká část zisku před zdaněním (EBT) zůstane podniku po zaplacení daně z příjmu. 

Rentabilitu aktiv můžeme dále dekomponovat na součin ukazatele ziskové marže (ziskového 

rozpětí), neboli rentability tržeb a obratu aktiv. V tomto případě budeme při vyjadřování 

rentability tržeb využívat EBIT. Třetí faktor – složenou finanční páku můžeme dále rozložit 

na úrokové břemeno a finanční páku. 

 

Zatímco první ukazatel, úrokové zatížení, tvoříme poměrem zisku před zdaněním 

neboli EBT a EBITu, kde sledujeme jaký podíl z EBITu nám po odečtení úroků zůstává, 

finanční páka tvořená poměrem aktiv a vlastního kapitálu je jedním z ukazatelů zadluženosti 

podniku, ze kterého si můžeme odvodit krytí aktiv vlastním kapitálem a stupeň zadluženosti 

podniku. ,,Z ukazatele vyplývá, že růst cizího kapitálu může za určitých okolností zvyšovat 

rentabilitu vlastního kapitálu (Hrdý a Horová, 2009, s. 133).“ Jedná se o případ, kdy podnik 

dosahuje takové výše zisku, který nám při daném financování vyvažuje vysoké úroky. Pokud 

oba dva dílčí ukazatele složené páky nabývají vyšších hodnot, i rentabilita vlastního kapitálu 

je v tomto případě vyšší. ,,Čím více máme cizího kapitálu, který je stále levnější, tím pro 

rentabilitu vlastního kapitálu lépe (Kovanicová, 2009, s. 55).“ 

 

 Pro kvantitativní vyjádření skutečnosti, jak změna jednoho faktoru rozkladu působila 

na změnu jemu nadřazeného faktoru či hodnoty samotné ROE, využíváme matematické 

metody logaritmování.  

 

 

ROE 

daňové břemeno 

rentabilita aktiv 

zisková marže 

obrat aktiv 

složená finanční 
páka 

úrokové 
břemeno 

finanční páka 



 
 

28 
 

Predikční modely 

Dle Hrdého a Horové (2009) tyto modely, označované taktéž jako modely včasného 

varování, slouží k zhodnocení finanční situace podniku a jeho budoucího fungování na 

základě jediného čísla. Patří zde modely bankrotní a bonitní.  

 

Bankrotní modely slouží k predikci případného bankrotu podniku. Tato předpověď je 

prováděna na základě odhalování a hodnocení příznaků, které empiricky bankrot obvykle 

předcházejí. Jedná se o neschopnost podniku zajistit nutnou úroveň běžné likvidity, hodnoty 

pracovního kapitálu či nedostatečnou rentabilitu celkového investovaného kapitálu. Řadíme 

zde např. Altmanův model a Index důvěryhodnosti. 

 

Bonitní modely se věnují finančnímu zdraví podniku. U tohoto modelu postupujeme 

tak, že na základě dosažených hodnot příslušné poměrové ukazatele obodujeme. Scoringovou 

známku, dle níž podnik hodnotíme, vytvoříme konečným součtem či průměrem těchto 

přiřazených bodů. Patří zde Kralicekův rychlý test, tvrdí Hrdý a Horová (2009). 

Altmanův model (Altmanovo Z-skóre) 

 

Základem Altmanova modelu je rovnice Z-skóre: 

„                                                      (3.20) 

kde: 

X1 = pracovní kapitál / celková aktiva, 

X2 = nerozdělený zisk / celková aktiva, 

X3 = EBIT / celková aktiva 

X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhů, 

X5  = tržby / celková aktiva (Hrdý a Horová, 2009, s. 134).“ 

 

Dle Hrdý a Horová (2009) výše uvedená rovnice platí pro podniky, jejichž akcie 

nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Poměrové ukazatele zde představují proměnné, jimž 

byly profesorem Altmanem přiřazeny váhy na základě diskriminační metody. Výsledná 

hodnota, jež nám po dosazení hodnot ukazatelů do této rovnice vyjde, může spadat do tří 
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oblastí dle následující tabulky. Pásmo šedé zóny představuje situaci, kdy nelze s jistotou 

tvrdit, zda dojde u daného podniku k bankrotním potížím či nikoli. 

 

   Tab. č. 2.1 Interpretace výsledků Altmanova skóre 

Hodnota indexu Stav podniku 

Z < 1,2 pásmo bankrotu 

1,2 < Z < 2,9 pásmo tzv. šedé zóny 

Z > 2,9 pásmo prosperity 

Zdroj: Hrdý M., Horová, M. Finance podniku, 2009  

 

Index důvěryhodnosti (IN95) 

 

Dle Hrdý a Horová (2009) tento model prošel od svého vzniku v roce 1995 řadou 

modifikací, z nichž poslední proběhla v roce 2005 (IN05). Stejně jako v předchozím modelu 

zde máme rovnici, v níž jsou jednotlivým proměnným (poměrové ukazatele) přiřazeny váhy. 

Váha každého ukazatele je tvořena váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví. 

 

,,IN05 lze vyjádřit tímto způsobem: 

 

IN05                                                      (3.21) 

kde: 

X1 = celková aktiva / cizí zdroje, 

X2 = EBIT / nákladové úroky, 

X3 = EBIT / celková aktiva, 

X4 = výnosy / celková aktiva, 

X5 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci (Hrdý 

a Horová, 2009, s. 135).“ 

 

 Následující tabulka interpretuje možné výsledky, jež získáme po dosazení příslušných 

dat do rovnice a informace, které nám z toho vyplývají. Pokud se podnik nachází v tzv. šedé 

zóně, znamená to, že ani nespěje k bankrotu, ale zároveň ani nevytváří hodnotu. 

                    Tab.č.2.2 

Hodnota indexu Stav podniku 

IN05 < 0,9 podnik spěje k bankrotu 

0,9 < IN05 < 1,6 pásmo tzv. šedé zóny 

Z > 1,6 podnik tvoří hodnotu 

       Zdroj: Hrdý M., Horová, M. Finance podniku, 2009  
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Kralicekův Quicktest 

 

Dle Kisleingerové a Hnilicy (2008) mají hlavní postavení v modelu, jenž profesor 

Kralicek sestavil v roce 1990, 4 vybrané ukazatele. První dva nám odrážejí finanční stabilitu 

firmy. Jedná se o tzv. kvótu vlastního kapitálu, jež nám zrcadlí finanční sílu firmy a dobu 

splácení dluhu z cash - flow, kde se snažíme vyjádřit délku období, za jakou bude podnik 

moci splatit všechny své závazky a dluhy, pokud by v následujících letech vytvářel shodnou 

výši cash - flow, jež dosáhl v současném roce. Je třeba si zde dopočítat cash - flow do tvaru 

tokové veličiny, nikoli využívat rozvahovou (okamžitou) položku. Dalšími dvěma ukazateli 

jsou ukazatelé rentability, a to rentability aktiv a rentability tržeb (výnosů). V druhém případě 

využíváme k výpočtu místo ziskové položky cash - flow.  

 

Na základě dosažených hodnot jednotlivých ukazatelů jsou podniku přiřazeny body, 

z nichž následně vytvoříme aritmetický průměr. Rovnice a výpočet jednotlivých ukazatelů je 

následující: 

„                                                                   (3.22) 

kde: 

R1 = vlastní kapitál / celková aktiva, 

R2 = (cizí zdroje – krátkodobý finanční majetek) / nezdaněný cash flow (EBT + odpisy), 

R3 = EBIT / celková aktiva, 

R4  nezdaněný cash – flow / provozní výnosy (Hrdý a Horová, 2009, s. 136).“ 

 

Tab. 2.3 Bodování jednotlivých ukazatelů Kralicekova Quicktestu 

Ukazatel Počet bodů 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 0,0 a méně 0,0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 0,3 a více 

R2 30 a více 12 – 30 5 - 12 3 – 5 3 a méně 

R3 0,0 a méně 0,0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 0,15 a více 

R4 0,0 a méně 0,0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 0,1 a více 

Zdroj: Hrdý M., Horová, M. Finance podniku, 2009 

 

Tab. 2.4 Interpretace výsledků Kralicekova Quicktestu 

Hodnota indexu Stav podniku 

R/4 < 1 špatný podnik 

1 < R/4 < 3 šedá zóna 

R/4 > 3 velmi dobrý podnik 

Zdroj: Hrdý M., Horová, M. Finance podniku, 2009 
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3. Charakteristika společnosti 

3.1. Základní informace 

 

Společnost Agrimex Brumovice s.r.o. se sídlem v Brumovicích u Opavy, byla 

založena v únoru roku 1994 dvěma fyzickými osobami. Oba společníci jsou zároveň jednateli 

této společnosti s oprávněním jednat samostatně. Agrimex Brumovice s.r.o. je výrobním 

podnikem, jehož hlavní výrobní zaměření představuje zemědělská výroba, a to jak rostlinná, 

tak živočišná. Společnost vlastní opravárenské kapacity a mechanizaci, která dostatečně 

zajišťuje potřeby firmy a která částečně umožňuje i zemědělské mechanizační služby pro cizí 

společnosti či osoby. Kromě vlastní zemědělské činnosti se společnost zabývá také 

pronájmem výrobních a skladových prostor v obci, kde sídlí.  

3.2. Historie společnosti 

 

Podnik se zemědělským zaměřením vznikl privatizací části Zemědělského obchodního 

družstva Brumovice, které po roce 1989 hledalo možnosti řešení své složité ekonomické 

situace vhodnou formou hospodaření. Jednalo se postupně o snahy v podobě ekonomických 

pronájmů středisek a farem, následně se objevila i tendence dělit družstvo na dva původní 

celky. Po zprivatizování přidružených výrob zemědělského družstva došlo i k  řízené 

privatizaci zemědělské výroby formou společností s ručením omezeným. V Brumovicích 

začala v roce 1994 hospodařit společnost Agrimex Brumovice s.r.o. na úseku rostlinné výroby 

a mechanizace a podnik Zembus s.r.o. na úseku výroby živočišné.  Privatizace proběhla 

transparentně odkupem dlouhodobého majetku, mechanizačních prostředků, budov skladů, 

zvířat, zpevněných ploch, nedokončených výrob apod. za odhadní ceny na desetileté splátky 

od zemědělského družstva, které nezaniklo, ale takto získané prostředky vyplácelo 

oprávněným osobám (družstevníkům) rovněž v dlouhodobých splátkách. Část budov, skladů, 

zpevněných ploch apod. měla společnost od družstva v pronájmu s možností jejich odkoupení 

v následujících letech. V současné době jsou všechny nemovitosti, které podnik využívá 

k provozování zemědělské výroby, v jejím soukromém vlastnictví. 

 

Toto nepřirozené rozdělení zemědělských výrob vyústilo v roce 1998 v jejich spojení, 

a to vstupem společnosti Agrimex Brumovice s.r.o. do podniku Zembus s.r.o. a převzetím 

100% jeho majetkové účasti. Hlavní činnost společnosti se tedy rozšířila o živočišnou výrobu 
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spočívající v odchovu prasat s vlastním rozmnožovacím chovem a dále v chovu dojnic a 

výrobě mléka ve stájích na střediscích živočišné výroby. 

 

V samotném začátku v roce 1994 společnost Agrimex Brumovice, s.r.o. hospodařila 

na cca 1900 ha zemědělské půdy, pronajatých od členů zemědělského družstva a na cca 500 

hektarech orné půdy mimo katastr obce Brumovice, za účelem dosažení maximálního 

ekonomického výsledku potřebného k pokrytí splátek zejména oprávněným osobám a na další 

rozvoj a modernizaci podniku.  Díky velmi příznivým cenám a výborným hektarovým 

výnosům u komodity „mák modrý“, pěstované na výměře cca 500ha, ale i příznivým 

výsledkům u ostatních komodit, dosáhla společnost již v prvním roce velmi dobrého 

hospodářského výsledku, který jí umožnil plné pokrytí splátek, jak vůči zemědělskému 

družstvu, tak vůči ostatním dodavatelům v rámci výrobního procesu. Úspěšný start podniku 

vyústil ke vzniku spolupráce s Českou spořitelnou, a.s., která ještě na konci roku 1994 

poskytla společnosti jak provozní, tak investiční úvěr s dotací úroku od Podpůrného 

garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Tato dotace úroku, jako jedna z mála 

dotací v té době byla společnosti poskytována i v následujících létech a výrazně ovlivnila 

možnost splácet úvěry a zajistit tak zdroje na provoz a investice. Ve střednědobém horizontu 

si podnik stanovil investiční priority v následujícím pořadí. 

   

V první etapě to bylo obnovení a opravy mechanizačního strojového parku pro 

rostlinnou výrobu. Vzhledem k zastaralosti a amortizaci strojového parku, jenž odkupovala od 

ZOD, pořizovala firma základní výrobní zařízení jako např. obracecí pluhy, podmítače, secí 

kombinace s traktory, postřikovače, sklízecí mlátičky apod. Další finanční prostředky bylo 

nutné vložit do oprav stávající techniky.  

 

V další etapě to byla rekonstrukce a modernizace posklizňových a skladovacích 

kapacit s možností uskladnění a ošetření celé produkce rostlinné výroby. Byla 

zmodernizována čistící linka na obiloviny, zakoupena nová plynová sušička RILLA, 

zrekonstruována sila, odkoupena a zrekonstruována další hala na uskladnění obilovin a 

brambor. 

V další etapě po sloučení se společností Zembuz s.r.o. a provozování živočišné výroby 

bylo přistoupeno k cca 30 mil. investici do chovu skotu a výroby mléka. Byla provedena 

rekonstrukce a dostavba mléčné farmy v Brumovicích, která spočívala v rekonstrukci dvou 

stájí změnou technologie vazného ustájení na volné a výstavbou nové dojírny s mléčnicí. Tato 
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rozsáhlá investice byla realizovaná ve dvou etapách a byla zahájena v roce 2001 a ukončena 

v roce 2002. Rekonstrukce druhé stáje byla financována v rámci dotačního programu 

SAPARD, šlo tedy o částečné financování z prostředků Evropské unie. Další investicí byla 

výstavba pevného polního hnojiště s jímkou, jehož stavba za cca 8 mil. Kč byla započata a 

dokončena v roce 2008. Uskutečnění těchto investic umožnilo společnosti splnit veškerá 

veterinární a zoohygienická nařízení Evropské unie s důrazem na welfer zvířat, kvalitu 

vyrobeného produktu a dopadu na životní prostředí. Z pohledu ekonomiky došlo k výraznému 

zvýšení produkce mléka za současného snížení mzdových nákladů, nákladů na energie, 

veterinární a plemenářské služby. Postupně byla dokoupena kvóta na výrobu mléka 

z počáteční výše 1,8 mil. litrů na současných 4,6 mil. litrů. Těmito opatřeními byla výrazně 

zvýšená efektivnost a konkurenceschopnost podniku ve výrobě mléka. 

 

Vzhledem k ekonomické situaci ve výrobě vepřového masa a nutnosti rozsáhlé 

investice, která nezaručovala ekonomickou návratnost ani v dlouhodobém horizontu, bylo 

přikročeno v roce 2007 k ukončení výroby vepřového masa. 

 

Dlouhodobou průběžnou investicí je nákup zemědělské půdy. Společnost již od 

počátku nakupovala zemědělskou půdu v rámci možnosti od fyzických osob a prostřednictvím 

společníků i zemědělskou půdu od Pozemkového fondu České republiky. V současné době 

vlastní společnost cca 480 ha zemědělské půdy. Ostatní zemědělské pozemky firma pronajímá 

od fyzických osob a Pozemkového fondu České republiky či jsou ve vlastnictví společníků.  

3.3.  Zaměstnanci 

 

 V současné době ve firmě pracuje 53 zaměstnanců (včetně jednatelů). Působí 

v následujících střediscích: mechanizace, rostlinná výroba, živočišná výroba, opravárenství, 

THP ekonomického úseku, THP provoz RV, THP provoz ŽV. V roce 1998 bychom 

v podnikatelském záměru našli také osmé středisko: prodej nábytku. V roce 1995 společnost 

Agrimex Brumovice s.r.o. rozšířila svou činnost o tuto oblast podnikání, jež vznikla zejména 

z důvodu nutnosti využití pořízených prostor v Červeném dvoře u Krnova, kde byl nábytek 

skladován a prodáván. Činnost dále souvisela s využitím výměnných obchodů se 

zemědělskými produkty v Polsku. Jednalo se o nábytek zejména z Polské republiky a byl 

realizován ve  třech prodejnách nábytku (Neplachovice, Opava, Bruntál), jež měla společnost 
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v pronájmu. Vzhledem k špatným ekonomickým výsledkům byl tento záměr v roce 2008 

ukončen.  

3.4. Předmět podnikání 

 

3.4.1. Rostlinná výroba 

 

Společnost hospodaří na 2294,78 ha zemědělské půdy (1855,39 ha orné půdy), na 

pozemcích v okresech Opava a Bruntál v těchto katastrálních oblastech: Brumovice, 

Bohdanovice, Deštné, Jakartovice, Hořejší Kunčice, Melč, Moravice, Opavské předměstí, 

Skrochovice, Úblo. V současné době pěstuje v rostlinné výrobě zejména tržní plodiny. Z 

 obilovin pšenici ozimou na 750 ha pro potravinářské a krmné účely, jarní ječmen na výměře 

220 ha pro sladovnické účely a ozimý ječmen na 50 ha pro krmné účely. Z olejnin na ploše 

280 ha řepku ozimou pro výrobu řepkového oleje a metylesteru a mák na 40 ha pro 

potravinářské účely. Z okopanin pěstuje podnik na 200 ha cukrovou řepu pro potravinářské a 

krmné účely a z krmných plodin na 150 ha vojtěšku a 180 ha kukuřici. Dále firma 

obhospodařuje 430, 93 luk a pastvin.  

 

3.4.2.  Živočišná výroba 

 

Stěžejním programem živočišné výroby je chov krav a produkce mléka. Společnost se 

věnuje zároveň chovu masných plemen krav bez tržní produkce mléka převážně v pastevním 

odchovu.  

 

3.4.3.  Mechanizace 

 

Na úseku mechanizace a opravárenství je hlavním úkolem oprava a údržba techniky 

pro potřeby zemědělské výroby a částečně služby pro cizí v ochraně rostlin a opravárenství.  

 

3.4.4. Odběratelé komodit 

 

Mezi hlavní odběrate komodit patří: u obilovin Mlýn Herber a.s., Krnovské škrobárny 

a.s. a Plzeňský prazdroj, a.s., u olejnin S-Profit Opava,  Milo, a.s., Beskidzka Grupa 
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Handlowa, u cukrovky  Moravskoslezské cukrovary, a.s., u mléka Zott, a.s a u  masa JACOM 

spol.s r.o. 
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4. Finanční analýza společnosti 

 

Cílem této kapitoly je analýza finančního zdraví Agrimex Brumovice s.r.o., při které 

budu vycházet z již dříve zmíněných metod a postupů finanční analýzy a provádět hodnocení 

na základě konkrétních závěrů z ní plynoucích. V rámci analýzy se zaměřím na posledních 5 

let fungování společnosti, tj. na období od roku 2008 až do roku 2012, pro nějž mám 

k dispozici potřebnou dokumentaci, která je součástí příloh bakalářské práce (VIZ. PŘÍLOHY 

1 - 8). 

4.1. Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů 

 

Horizontální a vertikální analýzu provádíme u rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Celistvé analýzy jednotlivých výkazů jsou součástí přílohy (VIZ. PŘÍLOHY 1 - 8). V textu 

figurují zkrácené verze těchto výkazů či účelně zpracované tabulky zachycující vývoj 

konkrétních položek výkazů v čase.  

 

4.1.1. Horizontální analýza rozvahy 

 

4.1.1.1. Vývoj celkových aktiv 

 

Tab. č. 4.1 Rozvaha – výběr z položek aktiv 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31.12. (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 2008 

AKTIVA CELKEM 164626 138559 119305 118985 126134 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek                                                             78426 68171 64937 62179 61575 

Dlouhodobý nehmotný majetek                                   0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek                                      78264 68009 64775 62017 61413 

Dlouhodobý finanční majetek                                   162 162 162 162 162 

Oběžná aktiva                                                                   82104 64375 52568 56283 63851 

Zásoby                                                                                       27601 36126 30366 29576 29822 

Dlouhodobé pohledávky                                               22636 1446 1446 1446 0 

Krátkodobé pohledávky                                               24308 13203 12724 12889 21901 

Krátkodobý finanční majetek                 7559 13600 8032 12372 12128 

Časové rozlišení                                                                4096 6013 1800 523 708 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Hodnota celkové bilanční sumy za téměř celé (vyjma rok 2009) sledované období 

roste, od roku 2009 navíc stále rychlejším tempem. V roce 2008 dosahovala celková aktiva 

společnosti Agrimex Brumovice s.r.o. více než 126 mil. Kč., v roce 2012 tato hodnota činila 

již cca 164, 6 mil. Kč. Během sledovaného období tedy došlo k nárůstu aktiv podniku o téměř 

40 mil. Kč, neboli o ¼ současné účetní hodnoty společnosti. Zatímco v roce 2009 účetní 

jednotka oproti předešlému období zaznamenala pokles celkových aktiv o více než 7 mil. Kč 

a v následujícím roce (2010) jen mírný nárůst hodnoty aktiv, tedy o 320 000 Kč, v roce 2011 

došlo k výraznému zvýšení hodnoty přírůstku aktiv, které můžeme sledovat i v posledním 

sledovaném roce 2012, neboli posledním účtovacím období. Největší přírůstky aktiv 

zaznamenáváme v posledních dvou sledovaných letech 2011 a 2012, kdy bilanční suma 

vzrostla nejprve o 16,1 % (19 mil. Kč) a následně o 18,8 %, tedy 26 mil. Kč.   

 

Tab. č. 4.2 Meziroční změny sumárních položek aktiv 

 
Relativní změna Absolutní změna 

Aktiva k 31.12. (tis. Kč) 11/12 11/10 10/09 09/08 12-11 11-10 10-09 09-08 

AKTIVA CELKEM 18,8% 16,1% 0,3% -5,7% 26067 19254 320 -7149 

Pohledávky za upsaný ZK - - - - 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek                                               15,0% 5,0% 4,4% 1,0% 10255 3234 2758 604 

Oběžná aktiva                                                 27,5% 22,5% -6,6% -11,9% 17729 11807 -3715 -7568 

Časové rozlišení                                                                  -31,9% 234,1% 244,2% -26,1% -1917 4213 1277 -185 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tab. č. 4.2 lze vypozorovat důvod snížení celkové hodnoty aktiv podniku v roce 

2009. Došlo k němu zejména díky poklesu oběžných aktiv, která se meziročně snížila o 11,9 

%, tedy o více než 7,5 mil. Kč v absolutním vyjádření. Tento pokles byl způsoben snížením 

hladiny krátkodobých pohledávek o celých 41% čili 9 mil. Kč a částečně zmírněn nárůstem 

dlouhodobých pohledávek o 1,4 mil. Kč. Na nejvyšší úrovni podrobnosti, co se informací, jež 

nám rozvaha poskytuje, týče, se dozvídáme, že u poklesu krátkodobých pohledávek (stejně 

jako u zvýšení dlouhodobých) hrály dominantní roli pohledávky z obchodních vztahů, které 

se snížily téměř o 9,9 mil. Kč a jiné pohledávky, které poklesy o 1,7 mil. Kč. V daném roce 

došlo k nárůstu dlouhodobých pohledávek o 15,5 % z celkové sumy 9 mil. Kč. Zbytek 

krátkodobých pohledávek byl využit na snížení vlastního kapitálu o 2,2 mil. Kč (výplata 

podílu), na použití rezerv na opravy majetku o 2,5 mil. Kč a 2,3 mil. Kč bylo využito na 

snížení hodnoty bankovních úvěrů a výpomocí. Pokles krátkodobých pohledávek byl zmírněn 

přírůstkem pohledávek ke státu, jež byl za celé sledované období v roce 2009 nejvyšší 2,9 
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mil. Kč, stejně jako finální hodnota této položky, tedy 4,43 mil. Kč, z důvodu nezaplacených 

dotací a záloh na daň z příjmů právnických osob.  

  

V roce 2010 lze sledovat obdobné tendence oběžných aktiv, nicméně již v menším 

měřítku. Opět došlo k poklesu – tentokrát o 6,6 %, neboli 3,7 mil. Kč, což je poloviční 

hodnota ve srovnání s poklesem oběžných aktiv v předešlém období (2009). Tento pokles 

způsobený tentokráte především snížením hladiny krátkodobého finančního majetku (35,1% ; 

4,34 mil. Kč) a zmírněný navýšením zásob o 790 000 Kč byl ale vyvážen výrazným růstem 

hodnoty dlouhodobého majetku společnosti o 2,758 mil. Kč a zároveň navýšením položky 

časového rozlišení o 1,277 mil. Kč (v racionálním vyjádření o cca 244 %, vzhledem 

k hodnotě dosažené v uplynulém období), konkrétně vlivem položky příjmy příštích období. 

Tyto skutečnosti zajistily, že změna celkových aktiv byla v roce 2010, jak již bylo dříve 

zmíněno, kladná. Pohledávky se státem, jež v roce 2009 nabyly vysoké hodnoty, klesly o 3,6 

mil. Kč, poněvadž kvůli nízké hodnotě zisku dosaženému v roce 2009 byla daň z příjmů 

právnických osob za daný rok pouze 37 740 Kč a 3,6 mil. Kč bylo vyčísleno jako přeplatek 

vůči státu, který byl účetní jednotce vrácen v roce 2010. V dalších letech již nedocházelo 

k takto výrazným změnám. Vliv celkové sumy krátkodobých pohledávek nebyl v tomto roce 

příliš velký.   

 

 V roce 2011 došlo k výrazné změně oběžných aktiv a jejich dosavadního vývoje (+ 

22,5 %; 11,8 mil. Kč). Tato změna měla největší vliv na navýšení hodnoty celkových aktiv o 

celých 19,254 mil. Podstatné změny nastaly u zásob a krátkodobého finančního majetku, které 

se navýšily o obdobné částky tedy 5,76 (zejména položka „výrobky“, + 5,756 mil. Kč) a 5,56 

mil. Kč (zejména účty v bankách, + 5,4 mil. Kč). Tento vývoj byl ale zároveň podpořen 

navýšením dlouhodobého majetku a časového rozlišení (zejména náklady příštích období) o 

cca 3,2 mil. Kč a 4,2 mil. Kč. V daném roce společnost dosáhla mnohem lepší produkce 

rostlinné výroby a taktéž došlo ke zvýšení realizačních cen, což kladně ovlivnilo výsledek 

hospodaření běžného účetního období. 

 

Rok 2012 již znamená v rámci oběžných aktiv, držení rostoucího trendu, tentokrát o 

17,7 mil. Kč. Co se týče změn jednotlivých složek této položky, zde dochází oproti roku 2011 

hned k několika změnám. Zásoby a krátkodobý finanční majetek, položky, které v předešlém 

období výrazně rostly, tentokrát markantně klesají. Hodnota zásob se oproti roku předešlému 

snižuje o 8,5 mil. Kč (pokles hodnoty výrobků o 7,3 mil. Kč) a hodnota krátkodobého 
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finančního majetku o cca 6 mil. Kč (- 23,6% ; - 44,4%). V tomto roce ale zároveň dochází 

k obrovskému nárůstu dlouhodobých i krátkodobých pohledávek, a to o 21 mil. Kč a 11 mil. 

Kč (+ 1465,4% ; + 84,1%). Zatímco u krátkodobých pohledávek hrají hlavní role opět 

navýšení položek pohledávky z obchodních vztahů a jiné pohledávky (popř. dohadné účty 

aktivní), u dlouhodobých pohledávek dochází za sledované období k ojedinělé události, a to 

k nárůstu položky pohledávky za společníky. Spolu s čím dál rychleji rostoucím 

dlouhodobým majetkem (+ 15 %; cca 10,3 mil. Kč) a poklesem položky časového rozlišení (- 

31,9% ; 1,9 mil. Kč), získáváme opět výslednou sumu, o kterou se v daném roce aktiva 

podniku navýšila, a to daných 26 mil. Kč. Platná legislativa k nákupu státní půdy v daném 

roce neumožňovala nákup státní půdy právnickým osobám, pouze jejich společníkům bez 

možnosti splátkového kalendáře. Peněžní ústav poskytl společnosti dlouhodobý úvěr (10 let) 

na poskytnutí půjčky společníkům k úhradě nákupu státní půdy ve výši 27 638 tis. Kč. 

Společnost uzavřela smlouvy o půjčce se společníky rovněž v dané výši 27 638 tis. Kč s 

obvyklou úrokovou sazbou. Současně společníci podniku pronajímají nakoupenou státní půdu 

společnosti a nájemní smlouvy jsou uzavřeny na dvacetiletý pronájem.  

Graf č. 4.1 Vývoj položek aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Závěrem lze říci, že vývoj meziročních změn hodnoty celkové bilanční sumy je značně 

ovlivňován vývojem položky oběžných aktiv. Tento fakt lze pozorovat i v grafu č. 4.1, kde 

nám vývojová křivka aktiv tvarově kopíruje křivku znázorňující meziroční změny v oblasti 

oběžných aktiv. V roce 2008 z výše zmíněných důvodů vychází křivka téměř ze stejného 
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bodu. Nemůžeme ale přehlédnout zároveň stále rychlejší růst dlouhodobého majetku, který 

hladinu aktiv postupně navyšuje. 

Vývoj dlouhodobého majetku 

 

Vzhledem k tomu, že dlouhodobý majetek tvoří podstatnou část aktiv (47,6% v roce 

2012) a přitom zde hlavní sumu vytváří jedna jeho podpoložka, rozhodla jsem se ji 

prozkoumat blíže. Společnost Agrimex Brumovice s.r.o. po celé sledované období disponuje 

pouze dlouhodobým hmotným majetkem a dlouhodobým finančním majetkem (dále už jen 

DHM a DFM). Dlouhodobý nehmotný majetek nabývá nulových hodnot. Hodnota DFM se od 

roku 2008 až do současnosti nezměnila a nabývá konstantní hodnoty 162 000 Kč. Jedná se o 

podíl v ovládaných a řízených osobách. Naproti tomu u DHM můžeme po celé sledované 

období registrovat růst. Z rozvahy vyplývá, že na začátku sledovaného období v roce 2008 

byla hodnota DHM 61,413 mil. Kč. Ta za 5 analyzovaných let narostla o cca 16,85 mil. Kč. 

V roce 2012 dosahuje tedy hodnota DHM 78,264 mil. Kč. 
 

Tab. č. 4.3 Dlouhodobý majetek – nenulové položky 

Zkrácená rozvaha k 31.12 (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 2008 

Dlouhodobý majetek                                                             78426 68171 64937 62179 61575 

Dlouhodobý nehmotný majetek                                   0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek                                      78264 68009 64775 62017 61413 

Pozemky 32663 26142 22970 18290 16501 

Stavby 18826 20350 21837 23312 22874 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 17188 13033 13275 14533 16770 

Dospělá zvířata a jejich skupiny 6601 6945 5721 4710 4274 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2986 1460 525 1029 994 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 79 447 143 0 

Dlouhodobý finanční majetek                                   162 162 162 162 162 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Stejně jako vývojová křivka celkových aktiv kopírovala změny jedné podpoložky – 

oběžných aktiv, zde můžeme vidět, jak je dlouhodobý hmotný majetek přímo ovlivňován 

postupným nákupem pozemků a staveb (příp. výstavbou), jejichž podíly na celkovém DM 

nám napovídají odvětví, ve kterém firma působí. Významnou podpoložkou jsou také 

samostatné movité věci, u nichž v roce 2012 došlo k vyššímu objemu nákupu, jenž převýšil 

zúčtované účetní odpisy (nákup kombajnu, nakladače). U jednotlivých položek např. u staveb 
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a samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí je pokles způsoben vyšší hodnotou 

účetních odpisů převyšujících nové pořízení majetku v jednotlivých letech. 

 

Graf. č. 4.2 Vývoj dlouhodobého hmotného majetku (2008 - 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tab. č. 4.4 Meziroční změny hodnoty položky dlouhodobého hmotného majetku 

  Absolutní změna 

DM k 31.12. (tis. Kč) 12-11 11-10 10-09 09-08 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK             10255 3234 2758 604 

Pozemky 6521 3172 4680 1789 

Stavby -1524 -1487 -1475 438 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 4155 -242 -1258 -2237 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

Dospělá zvířata a jejich skupiny -344 1224 1011 436 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

Nedokončený DHM 1526 935 -504 35 

Poskytnuté zálohy na DHM -79 -368 304 143 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Jak se dozvídáme i z výroční zprávy z roku 2008, předpoklad nepřetržitosti trvání 

účetní jednotky je shledáván v investicích finančních prostředků na nákup zemědělské půdy 

k zajištění základního výrobního prostředku. V roce 2008 účetní jednotka hospodařila na 

výměře 2335, 36 ha, z čehož 372 bylo v přímém vlastnictví firmy a jejich účetní hodnota 

dosahovala 16,5 mil. Kč. V posledním účtovacím období (2012) společnost hospodařila na 

2294,78 ha. V tomto roce bylo 530 ha ve vlastnictví společnost Agrimex Brumovice s.r.o. a 

617 ha ve vlastnictví společníků podniku. Hodnota pozemků vlastněných účetní jednotka 

samotnou dosahuje v roce 2012 32,663 mil. Kč, tudíž dvojnásobku hodnoty této položky na 

začátku sledovaného období, roku 2008. Užívací právo k ostatním hektarům půdy má 

společnost na základě nájemních smluv, jejichž finanční náročnost se nám promítne ve 

výsledcích výkazu zisku a ztrát. V roce 2012 činilo roční nájemné za užívanou zemědělskou 

půdu 3, 2 mil. Kč. 

 

Snahou společnosti je i nadále nahrazovat podnájem zemědělské půdy za přímý 

pronájem od vlastníků a především využít ustanovení zákona č. 95/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a odkoupit nabízené státní pozemky od Pozemkového fondu ČR. 

V současné době pokračuje nákup zemědělské půdy na základě kupních smluv od vlastníků – 

fyzických osob. Postupný nákup zemědělské půdy je pro účetní jednotku pozitivní z důvodu 

zajištění stability společnosti. Jedná se o základní výrobní prostředek, na kterých společnost 

využívá nakupovanou mechanizační techniku a vytváří pracovní místa.  

 

Mimo rostlinnou výrobu účetní jednotka provozuje také živočišnou výrobu. Tato 

skutečnost se nám zrcadlí v položce „dospělá zvířata a jejich skupiny“. Hodnota této položky 

roste do roku 2011, v roce 2012 klesá a zároveň do položky mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny. U kategorie zvířat nedochází k významné změně počtu kusů zvířat. Změny hodnot 

těchto položek v účetních výkazech jsou dány kalkulační cenou.  

 

Podíváme – li se na vývoj jednotlivých položek DHM zjistíme, že na rozdíl od 

rostoucího trendu hodnoty pozemků hodnota staveb mimo rok 2008 klesá. Důvodem v tomto 

případě bude odepisování majetku, které se u pozemků neprovádí. Obdobný, ale řádově nižší 

vývoj vidíme i u samostatných movitých věcí, jejichž hodnota do roku 2011 klesá. Výrazné 

navýšení zaznamenáváme v roce 2012. Rozšiřování strojního vybavení nákupem zemědělské 

techniky je pro účetní jednotku zárukou spolehlivosti a vysokého výkonu u zemědělských 

prací. 
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4.1.1.2. Vývoj pasiv 

Tab. č. 4.5 Vývoj pasiv 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31.12. (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 2008 

PASIVA CELKEM 

16462

6 138559 

11930

5 

11898

5 126134 

Vlastní kapitál                                                          80889 80289 68628 66508 68724 

Základní kapitál                                                                        100 100 100 100 100 

Kapitálové fondy                                                                   -100 -100 -100 -100 -100 

Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku  100 100 100 100 100 

Výsledek hospodaření minulých let                                           71790 61081 66408 65962 53767 

Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/     8999 19108 2120 446 14857 

Cizí zdroje                                                                                83465 57880 50505 52264 57233 

Rezervy                                                                                        0 0 0 846 3361 

Dlouhodobé závazky                                                       12631 12774 11123 13396 13889 

Krátkodobé závazky                                                         27037 19785 18879 23652 23325 

Bankovní úvěry a výpomoci                                            43797 25321 20503 14370 16658 

Časové rozlišení                                                                                        272 390 172 213 177 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

 Vývoj pasiv vzhledem k zlatému bilančnímu pravidlu koresponduje s vývojem aktiv, a 

tudíž kromě poklesu v roce 2009 můžeme zaznamenat jejich postupný růst. Pokles finančních 

zdrojů v roce 2009 způsobilo primárně snížení hodnoty cizích zdrojů, jež v relativním 

vyjádření klesly o nevýrazných 8,7 %, v absolutním vyjádření se však jednalo o necelých 5 

mil. Kč. V tomto roce došlo k již zmíněnému čerpání rezerv a také snížení bankovních úvěrů 

a výpomocí (-13,7%; -2,3 mil. Kč). Pokles zdrojů podpořilo současné snížení vlastního 

kapitálu o 2,2 mil. Kč (-3,2%), k němuž došlo i přes největší navýšení nerozděleného zisku za 

celé sledované období, a to o cca 12,2 mil. Kč a výsledek hospodaření minulých let tak činil 

cca 66 mil. Kč, hodnotu, na které se přibližně i nadále v následujících letech pohybuje. U 

výsledku hospodaření běžného účetního období, jenž v tomto roce totiž činil pouhých 446 000 

Kč, došlo opačně k poklesu nejvyššímu (- 97% ; 14,4 mil. Kč). V daném roce ovlivnil 

výsledek hospodaření běžného účetního období pokles realizačních cen u všech zemědělských 

komodit. 

 

V roce 2010 pasiva vzrostla o 320 000 Kč navýšením vlastního kapitálu o 2,12 mil. 

Vzrostl jak výsledek hospodaření minulého, tak běžného účetního období o 446 000 Kč a 1,67 
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mil. Kč (+ 375, 3 % vzhledem k nízké částce v roce 2009). Výsledek hospodaření běžného 

účetního období činil v roce 2010 2,12 mil. Kč. Celkový pokles cizích zdrojů byl méně 

výrazný (- 3,4 %; - 1,759 mil. Kč) oproti jejich vnitřním změnám. Zaznamenáváme pokles 

rezerv, dlouhodobých i krátkodobých závazků o celkovou sumu 7,8 mil. Kč, který zmírnil 

nárůst bankovních úvěrů a výpomocí o 6,13 mil. Kč (z toho cca + 4 mil. Kč dlouhodobé 

bankovní úvěry), jež pokračují v růstu i následujících letech. Rezervy se čerpáním o 846 000 

Kč dostaly na nulovou hodnotu. Z dlouhodobých závazků klesají o značnou částku závazky 

z obchodních vztahů (- 2,273 mil. Kč) a závazky vůči osobám s podstatným vlivem (- 2,985 

mil. Kč), které se uhradili i v krátkodobé podobě (- 3.898 mil. Kč) a během sledovaného 

období stejně jako rezervy již nenabývaly žádné hodnoty. Z krátkodobých závazků došlo také 

k podstatné změně u závazků k osobám z obchodních vztahů, jež poklesly o 4,714 mil. Kč a 

závazkům k ovládané či ovládající osobě, které naopak o téměř identickou částku vzrostly 

(4,771 mil. Kč). 

 

Rok 2011 charakterizuje nárůst hodnot u všech sumárních položek pasivní strany 

rozvahy, celkově o 19 mil. Kč. Na tomto růstu se podílí významně jak navýšení vlastních, tak 

cizích zdrojů. Vlastní zdroje rostly poněkud více (17 %; 11,6 mil. Kč), především díky 

nárůstu zisku o 16, 99 mil. Kč na celkových 19,1 mil. Kč, tedy nejvyšší hodnotu za celé 

sledované období. Výsledek hospodaření minulých let naopak poklesl (- 5,3 mil. Kč). U všech 

cizích zdrojů zaznamenáváme růst, který v součtu činí 7, 4 mil. Kč. Nejvyšším podílem rostou 

bankovní úvěry a výpomoci, jež se navýšily o 4,8 mil. Kč především nárůstem krátkodobých 

bankovních úvěrů o více než 8 mil. Kč (304,9%). Tento nárůst zmírnilo snížení dlouhodobých 

bankovních úvěrů o 2, 475 mil. Kč. 

 

V posledním sledovaném roce dochází opět k několika změnám. Hodnota pasiv roste, 

ale tentokráte vlivem růstu cizích zdrojů, která se oproti loňskému roku navýšila o 44,2 %, 

neboli 25, 6 mil. Kč. Došlo k růstu zejména bankovních úvěrů a výpomocí (73,0%; 18, 5 mil. 

Kč) a krátkodobých závazků (36,7%; 7,2 mil. Kč). Došlo již k zmiňovanému nárůstu 

dlouhodobých bankovních úvěrů o 23, 5 mil. Kč (na poskytnutí půjčky společníkům na nákup 

zemědělské půdy) a krátkodobých závazků z obchodních vztahů o 11, 2 mil. Kč (standardní 

záležitosti), které byly zmírněny vývojem ostatním položek v příslušné skupině. Zisk za rok 

2012 činil necelých 9 mil. Kč, tudíž došlo oproti předešlému období k jeho poklesu o 10,1 
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mil. Kč. Nerozdělený zisk minulých let však naopak vzrostl o téměř totožnou sumu 10,7 mil. 

Kč, což způsobilo nárůst vlastního kapitálu o 600 000 Kč. 

 

Tab. č. 4.6 Pasiva – meziroční změny 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Závěrem lze říci, že u většiny sumárních položek pasiv zaznamenáváme kolísavý 

průběh. Vývoj vlastního kapitálu ovlivňuje přímým způsobem vývoj výsledku hospodaření za 

běžné účetního období.  Nejlépe na tom účetní jednotka, co se výnosů týče, byla v roce 2011 a 

nejhůře v roce 2009. Bližší příčiny těchto rozdílů budu hledat při analýze výkazu zisku a 

ztráty. Výsledek hospodaření minulých let je nicméně také velmi dominantní položkou. Cizí 

zdroje od roku 2011 razantně rostou, další analýzy nám odhalí, jaký má tato skutečnost vliv 

na zadluženost účetní jednotky a s ní související likviditu a solventnost. Cílem těchto úvěrů je 

nákup investic (včetně již zmíněných pozemků). 

4.1.2. Vertikální analýza rozvahy 

4.1.2.1. Struktura aktiv 

Tab. č. 4.7 Struktura aktiv. 

  2012 2011 2010 2009 2008 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobý majetek                                              47,6% 49,2% 54,4% 52,3% 48,8% 

Dlouhodobý nehmotný majetek                0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobý hmotný majetek                  47,5% 49,1% 54,3% 52,1% 48,7% 

Dlouhodobý finanční majetek                 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Oběžná aktiva                                               49,9% 46,5% 44,1% 47,3% 50,6% 

Zásoby                                                                     16,8% 26,1% 25,5% 24,9% 23,6% 

Dlouhodobé pohledávky                              13,7% 1,0% 1,2% 1,2% 0,0% 

Krátkodobé pohledávky                              14,8% 9,5% 10,7% 10,8% 17,4% 

Krátkodobý finanční majetek                4,6% 9,8% 6,7% 10,4% 9,6% 

Časové rozlišení                                                                2,5% 4,3% 1,5% 0,4% 0,6% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  Relativní změna Absolutní změna 

 

12/11 11/10 10/09 09/08 2012 2011 2010 2009 

PASIVA CELKEM 18,8% 16,1% 0,3% -5,7% 26067 19254 320 -7149 

Vlastní kapitál                                                          0,7% 17,0% 3,2% -3,2% 600 11661 2120 -2216 

Cizí zdroje                                                                               44,2% 14,6% -3,4% -8,7% 25585 7375 -1759 -4969 

Časové rozlišení                                                                                      -30,3% 126,7% -19,2% 20,3% -118 218 -41 36 
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Z tab. č. 4.7 vyplývá, že největší podíl na celkových aktivech mají dlouhodobý 

majetek a oběžná aktiva, a to téměř vyrovnaný. Zatímco podíly těchto dvou položek jsou 

v průběhu let nestálé, podíl časového rozlišení po celou dobu pomalu roste. Podíl této položky 

je nicméně stále téměř zanedbatelný.  

 

V roce 2008 představuje hodnota dlouhodobého majetku 48,8 % hodnoty celkových 

aktiv a do roku 2010 tento podíl stoupá. V tomto roce DM nabývá největšího podílu, a to 

dokonce 54,4 %, v následujících letech opět klesá – v roce 2012 na 47,6 %.  Podíváme – li se 

na strukturu DM blíže, vidíme, že největší podíl na hodnotě tvoří dlouhodobý majetek, 

konkrétně pozemky, stavby a samostatné movité věci. Podíl hodnoty pozemků a staveb se 

vyvíjí opačným směrem. Zatímco pozemky tvoří v roce 2008 13,1 % hodnoty aktiv a stavby 

18,1 %, v roce 2012 je stav opačný (pozemky: 19,8 %; stavby: 11,4 %). Tento zlom nastal 

v roce 2010.  

 

Podíl oběžných aktiv na aktivech celkových se oproti DM vyvíjí zrcadlovitě, zatímco 

do roku 2010 klesá, dále pak roste. Největší podíl na oběžných aktivech mají, jak vidíme 

v tab. č. 4. 8 zásoby, které podílově na aktivech rostou od roku 2008 do roku 2011, a to 

z 23,6% na 26,1 %. V posledním roce jejich podíl klesá na 16,8 %. Krátkodobé pohledávky a 

krátkodobý finanční majetek jsou, co se týče podílu na aktivech, významnějšími položkami, 

jejich vývoj je nicméně kolísavý. Zajímavého skoku si můžeme všimnout u dlouhodobých 

pohledávek, jejichž podíl v posledním sledovaném roce vzrostl o 12,7% procentních bodů na 

13,7 %, z již zmiňovaných důvodů. Na hodnotě časového rozlišení mají největší vliv příjmy 

příštích období. V zemědělské činnosti jsou vlastní zásoby ovlivněné výnosy komodit 

v daném roce a přírůstkem zvířat v tom daném roce. 

 

Tab. č. 4.8 Struktura oběžných aktiv 

Oběžná aktiva                                               49,9% 46,5% 44,1% 47,3% 50,6% 

Zásoby                                                                     16,8% 26,1% 25,5% 24,9% 23,6% 

Dlouhodobé pohledávky                              13,7% 1,0% 1,2% 1,2% 0,0% 

Krátkodobé pohledávky                              14,8% 9,5% 10,7% 10,8% 17,4% 

Krátkodobý finanční majetek                4,6% 9,8% 6,7% 10,4% 9,6% 

Časové rozlišení                                                                2,5% 4,3% 1,5% 0,4% 0,6% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1.3. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

4.1.3.1. Horizontální analýza výnosů 

 

Tab. č. 4.9 Vývoj výnosů za období 2008 – 2012. 

POLOŽKA (tis. Kč) 12 - 11 11 - 12 10 - 09 09 – 08 

Tržby za prodej zboží 4823 1000 -127 -6531 

Výkony -11135 33187 2854 -29154 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 4148 24701 2144 -20592 

2. Změna stavu zásob vlastní činností -14718 6217 201 -7932 

3. Aktivace -565 2269 509 -630 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 2177 2004 826 130 

Ostatní provozní výnosy 1341 -219 654 807 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 -2000 2000 0 

Výnosové úroky 1040 153 -147 93 

Ostatní finanční výnosy 0 0 -21 21 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tab. č. 4.9 nám zobrazuje absolutní změny položek výnosů společnosti, jež během 

daného období nabývaly nenulové hodnoty. Nejvyšší položkou jsou zde výkony firmy, jejichž 

vývoj je opět kolísavý. Razantní poklesy zaznamenáváme v letech 2009 a 2012. V roce 2009 

došlo ke snížení původní částky výkonů 89,1 mil. Kč na 60 mil. Kč, čili o 32,7 %. K druhému 

poklesu došlo v roce 2012, kdy se hodnota výnosů z roku 2011 (96 mil. Kč) snížila na 84,9 

mil. Kč, neboli o 11,6 %. Jak si můžeme všimnout, stalo se tak ze zcela jiného důvodu než 

v roce 2009, kdy byl pokles výkonů z 70% tvořen změnou (snížením) tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly totiž v roce 2012 

dokonce navýšeny o 4,1 mil. Kč. V tomto roce ale na druhou stranu došlo k téměř 

dvojnásobnému poklesu výnosů, jež vyplývají ze změny stavu zásob vlastní činnosti, nežli 

tomu bylo v roce 2009, a to o 14,7 mil. Kč (-245,9%). V roce 2012 byla oproti roku 2011 

mnohem menší produkce vlastních výrobků. Příčinou byla nepřízeň počasí, která se projevila 

sníženými hektarovými výnosy. V ostatních obdobích tato položka nabývala kladných 

hodnot. Tomu, že rok 2009 nebyl z hlediska výnosů příliš příznivý, napovídá i vývoj tržeb 

z prodeje zboží, které v tomto roce opěr klesaly nejvyšší měrou, a to o 6,5 mil. Kč. V 

posledních dvou letech již mají ale rostoucí tendenci. Nejúspěšnějším rokem byl z hlediska 
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výnosů rok 2011, kdy výkony představovaly 96 mil. Kč, tudíž došlo k nárůstu oproti 

minulému roku o 33 mil. Kč, čili o 52,8%. 

 

4.1.3.2. Horizontální analýza nákladů 

 

Tab.č. 4.10 Vývoj nákladů za období 2008 – 2012. 

POLOŽKA (tis. Kč) 12-11 11-10 10-09 09-08 

Náklady vynaložené na prodané zboží 5154 1218 51 -6503 

Výkonová spotřeba 2415 8528 -581 -9667 

1. Spotřeba materiálu a energie 1309 7010 -350 -6411 

2. Služby 1106 1518 -231 -3256 

Osobní náklady  1089 2033 -993 -541 

1. Mzdové náklady 790 1585 -796 -187 

2. Odměny členům statutárních orgánu společnosti 

a družstva 0 0 0 0 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 221 553 -197 -360 

4. Sociální náklady 78 -105 0 6 

Daně a poplatky -253 57 0 119 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 74 1022 137 1004 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 1621 1953 501 72 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Nejvíce náročné jsou pro firmu náklady spojené s výrobním procesem, neboli 

výkonová spotřeba, která v roce 2008 činila 61,6 mil. Kč a danou částku překročila až 

v posledním roce 2012, kdy nabývala 62,3 mil. Kč. Její vývoj ovlivňují z větší části náklady 

na spotřebu a energii.  Z tabulky č. 4.10 vyplývá, že hodnota výkonové spotřeby v roce 2009 

výrazně klesla o 15,7 %, neboli o 9,7 mil. Kč v absolutním vyjádření na celkových 51,9 mil. 

Kč. V tomto roce došlo k výraznému snížení nákladů na spotřebu materiálu a energie, ale 

zároveň i přijatých služeb. Obdobný vývoj avšak v menším měřítku sledujeme zároveň v roce 

2010, kdy obě dvě položky klesají, avšak tentokrát pouze o 581 000 Kč, neboli o 1,1% na 

51,3 mil. Kč. V dalších letech výkonová spotřeba roste na obou úrovních – v roce 2011, kdy 

zaznamenáváme největší zisky, roste dokonce o 8,5 mil. Kč, čili o 16,6 % na cca 60 mil. Kč. 

Druhou nejvýznamnější položku tvoří náklady vynaložené na prodané zboží. Zde opět 

zaznamenáváme v roce 2009 velký pokles o 6,5 mil. Kč (-88,3%), neboli z původních 7,4 mil. 

Kč na necelých 854 000 Kč. V následujících letech již postupně rostou, nejvíce v roce 2012, a 

to o 5,2 mil. Kč na téměř původní (rok 2008) hodnotu 7,3 mil. Kč. Osobní náklady, které 
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rostou v posledních dvou letech, v roce 2012 nabývají nejvyšší hodnoty za sledované období, 

a to 20,4 mil. Kč. K jejich nejvyššímu nárůstu ovšem dochází v roce 2011 o 11,8 %, neboli 2 

mil. Kč. Na jejich vývoji se nejvíce podílí (až na období 2009/08) mzdové náklady, jež 

každým rokem vzrůstají vlivem inflace. Účetní jednotka provádí analýzu vlastních nákladů a 

má tendenci optimalizovat tyto náklady. 

4.1.4. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

4.1.4.1.Vertikální analýza nákladů 

 

Tab. č. 4.11 Podíly nákladů na tržbách v letech 2008 – 2012. 

POLOŽKA (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 2008 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 8,3% 2,5% 1,5% 1,5% 9,5% 

Výkonová spotřeba 71,2% 71,8% 87,5% 91,9% 79,9% 

1.Spotřeba materiálu a energie 51,6% 52,6% 62,8% 65,8% 56,6% 

2.Služby 19,5% 19,2% 24,7% 26,0% 23,3% 

Osobní náklady  23,3% 23,2% 29,4% 32,3% 24,4% 

1.Mzdové náklady 17,4% 17,3% 21,9% 24,1% 17,9% 

2.Odměny členům statutárních orgánu společnosti 

a družstva 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3.Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 5,7% 5,7% 7,2% 7,8% 6,2% 

4.Sociální náklady 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 

Daně a poplatky 1,2% 1,6% 2,2% 2,2% 1,5% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 11,0% 11,5% 14,5% 14,9% 9,6% 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tab. č. 4.11 obsahuje hodnotově nejvýznamnější nákladové položky a vyplývá z ní, že 

největší hodnotový podíl na tržbách z vybraných nákladů mají výkonová spotřeba a osobní 

náklady. Náklady na prodané zboží, jež mají při horizontální analýze významnou roli, neboli 

jejich roční změny nabývali vyšších hodnot, nemají na celkové tržby až tak vysoký vliv. 

Nejvyšší podíl na tržbách představovaly v roce 2008 a 2012, neboli 9,5% a 8,3 %, který 

odpovídá jejich popisovanému vývoji. Podíváme-li se na podíl výkonové spotřeby, můžeme 

zaznamenat, že roste pouze v roce 2009 na 91,9% tržeb a v následujících letech již postupně 

klesá. V roce 2012 na hodnotu 71,2 %, a to i přesto že v posledních dvou letech se 

z horizontální analýzy dozvídáme o jejich růstu. Příznivý vývoj tržeb je v tomto případě 

silnější. Největší podíl na výkonové spotřebě mají náklady na spotřebu materiálu a energie. 
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Osobní náklady tvoří přibližně ¼ tržeb. Až na rok 2009 a 2010, kdy se blížili a v roce 2009 

dokonce přesahovali jednu třetinu. 

 

4.1.4.2.Vertikální analýza výnosů 

 

V tab. č. 4.12 jsou uvedeny hodnotově významné položky výnosů, či ty, které by nás 

mohly svým účelem zajímat.  Jako základ vertikální analýzy, ke kterému budeme jednotlivé 

položky přirovnávat, vystupují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Při poměru výnosů 

a dosažených tržeb, můžeme dosažené výsledky vnímat jako rentabilitu daných výnosů. 

 

Tab. č. 4.12 Podíl výnosů na dosažených tržbách v letech 2008 – 2012.  

POLOŽKA (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 2008 

Tržby za prodej zboží 7,5% 2,1% 1,3% 1,5% 9,6% 

Výkony 97,0% 115,2% 107,2% 106,2% 115,6% 

1.Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.Změna stavu zásob vlastní činností -10,0% 7,2% -0,4% -0,8% 9,7% 

2.Aktivace 7,0% 8,1% 7,6% 7,0% 5,9% 

PŘIDANÁ HODNOTA 25,1% 43,0% 19,4% 14,4% 35,8% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 8,9% 6,7% 6,1% 4,9% 3,4% 

Ostatní provozní výnosy 23,4% 22,9% 32,9% 33,0% 23,2% 

Výnosové úroky 2,0% 0,8% 0,9% 1,2% 0,8% 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Podíváme-li se na výnosnost přidané hodnoty z tržeb, vidíme přímou souvislost 

vývojem výkonové spotřeby. Zatímco podíl výkonové spotřeby klesá v roce 2009 a 

v následujících letech roste, u přidané hodnoty je to vzhledem k jejich vzájemnému vztahu 

zcela naopak. Nejvyšší rentabilitu přidané hodnoty neregistrujeme v roce 2012, kdy byl podíl 

výkonové spotřeby na tržbách nejnižší, ale v roce předešlém – tedy 2011. Zde byl podíl 

výkonové spotřeby obdobný, ale hodnota tržeb a tudíž i výkonu celkového byla daleko vyšší. 

Celkový vývoj výkonů nám napovídá, že v letech 2008 – 2011 byla hodnota tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb nejvýznamnější položkou výkonů, v roce 2012 dokonce konečnou 

sumu převyšovala. K jejímu snížení v daném roce přispěly již výše zmíněný pokles výnosů 

spojených se změnou zásob vlastní činností. Můžeme zde i sledovat poměr tržeb za prodej 

zboží, které vůči tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb tvoří jen malou část. Vzhledem 

k vývoji absolutní hodnoty této položky se choval i její podíl, který byl nejvyšší v roce 2008 
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(9,6%) a v následujících letech, až na rok 2012, kdy se vrátil téměř k původní hodnotě (7,5%) 

poklesl na velmi nízké hodnoty. Určitě bychom měli zmínit postavení výnosových úroků, 

které dosahují po celé sledované období vysokého podílu na hodnotě tržeb. Nejvyšší podíl 

mají v roce 2009, kdy dosahují 33 % hodnoty tržeb. V následujících letech opět klesají až na 

rok 2012, kdy se navýší na 23,4%. 

 

4.2. Poměrová analýza 

 

4.2.1. Ukazatele rentability 

 

Tab. č. 4.13 Vývoj hodnot ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability 2012 2011 2010 2009 2008 

ROA 8% 18% 3% 1% 16% 

ROE 11% 24% 3% 1% 22% 

ROCE 10% 24% 4% 2% 20% 

ROS 9% 21% 3% 1% 17% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při prvním pohledu na tabulku č. 4.13 je patrný pokles hodnot ukazatelů rentability v 

letech 2009 a 2012. V případě roku 2009 byla tato skutečnost způsobena ekonomickou krizí, 

která zasáhla i zemědělskou oblast a společnosti tak výrazně klesl zisk na minimální hodnotu, 

co se týče sledovaného období. V roce 2012 poklesl také zisk a hodnota rentability byla nižší. 

Hodnoty ukazatelů rentability byly tedy v roce 2009 velice nízké. Na vině byly především 

nízké odbytové ceny. V letech 2010 a 2011 lze zaznamenat vzestup ukazatelů, který byl 

způsoben nárůstem zisků. Z uvedených výsledků je zřejmé, že rok 2011, ale také rok 2008 

byly z hlediska rentability pro společnost nejpříznivější, i zisky byly v těchto letech nejvyšší.  

 

Doporučená hodnota ukazatele ROA (9%) byla dosažena a dokonce poměrně 

převýšena pouze v letech 2008 a 2011. V roce 2012 se ale také alespoň blížila této hodnotě. 

Roky 2009 a 2010 byly z tohoto hlediska velmi slabé. Stejně tak, je tomu u ukazatele 

rentability vlastního kapitálu, kde splnění hranice 15% registrujeme pouze v letech 2008 a 

2011. Ukazatel ROS, jenž nám vyjadřuje, kolik % zisku připadá na 1 Kč tržeb je 

nejpříznivější opět v daných dvou letech, kdy nám v roce 2008 na 1 Kč tržeb připadá 17 

haléřů a v roce 2011 dokonce 23,5 haléřů. U ukazatele ROCE, jenž nám vyjadřuje výnosnost 



 
 

52 
 

celkového kapitálu je situace obdobná. V roce 2009 jsou hodnoty všech ukazatelů velmi nízké 

z výše zmíněných důvodů. Doporučené hodnoty byly dodány společností. 

 

Graf č 4.3 Vývoj hodnot ukazatelů rentability v čase 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2.2. Ukazatele aktivity 

 

Tab.č. 4.14 Vývoj hodnot ukazatelů aktivity 

 

Ukazatele aktivity 2012 2011 2010 2009 2008 

Obrátka aktiv 0,61842 0,654306 0,544445 0,505207 0,690575 

Doba obratu aktiv 582,1287 550,2012 661,2239 712,5799 521,3046 

Doba obratu zásob 97,59901 143,452 168,2974 177,1254 123,2526 

Doba inkasa pohledávek 165,9972 58,16942 78,53437 85,84975 90,51558 

Doba obratu krátkodobých závazků 95,60467 78,56386 104,6331 141,6476 96,4009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Dle Dluhošové (2008) je hodnota ukazatele obrátky aktiv nižší než 1,5 negativním 

faktorem, kdy má firma nadbytek majetku, který by měla případně redukovat, aby 

nedocházelo ke zbytečně vysokým nákladům. Podíváme-li se na vývoj tohoto ukazatele zde, 

vidíme, že jeho hodnota je daleko za hranicí tolerance. Musíme zde mít na paměti, že 

jednotlivá odvětví se liší potřebnou hodnotou aktiv. Příčinou mohou být vzhledem ke 

konstrukci ukazatele nízké tržby, či vysoká aktiva podniku. Vzhledem k oblasti podnikání 

společnost potřebuje mnoho skladovacích prostor, dílen a strojový park, které jsou pro 

výrobní činnost nutností. V roce 2009 lze díky nízkým tržbám zaznamenat nejnižší hodnotu 

ukazatele, rok 2008 a 2011 jsou naopak nejpříznivější. Obdobný vývoj registrujeme u 

ukazatele doby obratu aktiv, který s obrátkou aktiv přímo souvisí. U doby inkasa pohledávek 
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registrujeme příznivý vývoj po celé období, až na poslední rok 2012, kdy doba, za kterou jsou 

účetní jednotce proplaceny faktury, narostla oproti roku 2011 téměř 3x, a to na 165 dní. 

Společnost by se měla na tuto oblast jistě zaměřit a být přísnější při výběru pohledávek. Doba 

obratu krátkodobých závazků, stejně jako doba obratu zásob naznačují opět mírné potíže 

v roce 2009, kdy společnosti trvalo průměrně nejdéle dostát svým závazkům a nejdelší byla i 

doba obratu zásob. 

 

4.2.3. Ukazatele likvidity 
 

Tab. č. 4.15 Vývoj hodnot ukazatelů likvidity 

Ukazatele likvidity 2012 2011 2010 2009 2008 

Běžná likvidita 2,499665 2,110725 2,442184 2,155116 2,373467 

Pohotová likvidita 0,970194 0,878816 0,964274 0,967261 1,264925 

Peněžní likvidita 0,230135 0,445916 0,373148 0,473733 0,450822 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tab. č. 4.15 pozorujeme, že je v rámci běžné likvidity doporučené hodnoty vždy 

dosaženo. Můžeme tvrdit, že společnost je na tom z hlediska běžné likvidity více než dobře. 

Doporučovaná hodnota pro pohotovou likviditu je 1. Jak je patrné, této hodnoty je téměř vždy 

dosaženo, snad s výjimkou roku 2011, kdy hodnota ukazatele činí 0,87. I v této oblasti lze ale 

říci, že společnost nemá problémy s vyplácením svých závazků. Na nejvyšší úrovni likvidity 

sledujeme obdobnou situaci. Po celé sledované období převyšuje tento ukazatel hodnoty 

přijatelných v rámci doporučeného rozpětí (0,9-1,1). K této oblasti lze konstatovat, že 

společnost nemá s úhradou svých krátkodobých závazků sebemenší problémy. 

 

Graf. č. 4.4 Vývoj hodnot ukazatelů likvidity 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.4. Ukazatele finanční stability 

 

Tab.č. 4.16 Vývoj hodnot ukazatelů finanční stability 

Finanční stabilita 2012 2011 2010 2009 2008 

Ukazatel věřitelského rizika  0,507 0,41773 0,42333 0,43214 0,4271 

Ukazatel vlastnického rizika  0,49135 0,57946 0,57523 0,55896 0,54485 

Ukazatel celkového rizika  1,03185 0,7209 0,73592 0,77311 0,78389 

Ukazatel finanční samostatnosti  0,96914 1,38716 1,35884 1,29348 1,27569 

Finanční páka  2,03521 1,72575 1,73843 1,78903 1,83537 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel věřitelského rizika nám říká, z jaké části jsou aktiva kryta dluhy. Z tab. č. 

4.16 je patrné, že vývoj tohoto ukazatele má kolísavou tendenci. K nárůstům podílu došlo v 

letech 2009 a 2012, kdy ukazatel nabýval nejvyšší hodnoty a to 0,507. V posledním 

sledovaném období byla tedy z 50 % aktiva kryta dluhy. Tento fakt však nemusí být 

negativní, naopak určitá míra zadluženosti může být společnost přínosem (např. zvýšení 

výnosnosti). Ukazatel vlastnického rizika nám naopak vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na 

aktivech podniku. Zde až do roku 2011 zaznamenáváme růst a v roce 2012 dochází k poklesu 

hodnoty ukazatele – tudíž mimo rok 2009 opačný vývoj oproti prvnímu ukazateli. 

Z horizontální analýzy vidíme v roce 2012 pomalejší růst vlastního kapitálu oproti celkovým 

aktivům. Zbytek nárůstu je tedy hrazen z dluhů a ostatních pasiv, jelikož rezervy jsou 

v daném roce nulové. Ukazatel celkového rizika, vyjadřující podíl dluhů na vlastním kapitálu 

nám opět potvrzuje nárůst podílu dluhů v posledním roce. Do roku 2011 tento podíl klesá a 

pohybuje se v rozmezí 72 - 80%. V roce 2012 převyšují dluhy vlastní kapitál o 3 %. U 

finanční páky, jež do roku 2011 postupně klesá a jejíž nárůst nám značí vyšší podíl cizích 

zdrojů v účetní jednotce, zaznamenávám v roce 2012 nárůst. Finanční páka má přímý vliv na 

rentabilitu vlastního kapitálu. 

4.2.5. Ukazatele solventnosti 

 

Tab. č. 4.17 Ukazatele solventnosti v čase 

 

Solventnost 2012 2011 2010 2009 2008 

Doba splacení čistých dluhů 4,075928 1,545118 3,988824 4,418468 1,876641 

Úrokové krytí  6,74384 17,10595 3,27108 1,363119 19,77309 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Grünwalda a Holečkové (2008) je horní hranice pro Českou republiku u ukazatele 

doby splacení čistých dluhů, jež nám udává počet let, po které by mělo trvat splacení všech 

dluhů 3,5 let. Jak můžeme vidět v tab. č. 4.17 tuto hranici účetní jednotka splňuje pouze 

v letech 2008 a 2011. Příčinou budou zřejmě opět vysoké zisky v daných letech, a také 

můžeme zaznamenat relativně velkou hodnotu krátkodobého finančního majetku, který nám 

snižuje hodnotu dluhů ve jmenovateli. Vývoj této schopnosti podniku, splatit čisté dluhy do 

určené doby, je opět proměnlivý.  

 

Doporučená hodnota druhého ukazatele je 5, tvrdí Grünwald a Holečková (2008). Zisk 

by měl tedy převyšovat úroky 5krát. Tak tomu není pouze v letech 2009 a 2010, v letech 

s nejnižší hodnotou zisku, která bude příčinou. Nákladové úroky v těchto letech nejsou nijak 

výrazně velké, pouze ve srovnání s rokem 2008 jsou dvojnásobné, ale jak vidíme, tak ani 

v něm neměla problém s krytím těchto povinností vůči věřitelům. 

 

4.3. Analýza čistého pracovního kapitálu 

 

Tab. č. 4.18 Čistý pracovní kapitál 

  (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 2008 

Zásoby 27601 36126 30366 29576 29822 

Krátkodobé pohledávky 24308 13203 12724 12889 21901 

Krátkodobý finanční majetek 7559 13600 8032 12372 12128 

Příjmy příštích období 3873 5350 1641 272 199 

Krátkodobé závazky 27037 19785 18879 23652 23325 

Výdaje příštích období 272 390 172 213 177 

Čistý pracovní kapitál 36032 48104 33712 31244 40548 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z tab. č. 4.18 můžeme vypozorovat hodnoty čistého pracovního kapitálu za sledované 

období, tedy od roku 2008 do roku 2012. Vývoj hodnoty ČPK je obdobný jako u ostatních 

poměrových ukazatelů. V letech 2008 a 2011 registrujeme vyšší hodnoty, za kterými v letech 

2009 a 2012 následuje pokles. V roce 2011 ČPK nabýval nejvyšší hodnoty, a to 48,104 mil. 

Kč, v roce 2009 naopak nejnižší 31,244 mil. Kč. 
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 Kladná hodnota ukazatele čistého pracovního kapitálu nám potvrzuje existenci určité 

části oběžného majetku, jež je kryta dlouhodobými zdroji, a tudíž společnost uplatňuje tzv. 

překapitalizovaný (konzervativní) způsob financování. 

Tab. č. 4.19  Podíl čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech 

 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Podíl ČPK na oběžných aktivech 44% 75% 64% 56% 64% 

Krytí zásob pomocí ČPK 1,31 1,33 1,11 1,06 1,360 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tab. č. 4.19 vyplývá vysoká účast dlouhodobého kapitálu na oběžných aktivech. 

V roce 2011 bylo dokonce 75 % oběžných aktiv kryto dlouhodobým kapitálem a tvořilo tak 

čistý pracovní kapitál. V posledním sledovaném roce hodnota ČPK klesla. Co se týče krytí 

zásob, tak i zde ČPK tvoří výrazný podíl. V případě existence trvalých zásob je dokonce 

dodržena doporučená hodnota (min 1). Tato skutečnost snižuje hrozbu nevymahatelných 

pohledávek či jiných potíží při zpeněžení oběžného majetku pro splnění likvidity. Ač je 

společnost značně překapitalizovaná, zřejmě to na společnost nemá negativní dopad. Jde 

vidět, že v letech, kdy se firmě dařilo nejvíce, byl i ČPK značně vysoký. 

4.4. Bonitní a bankrotní modely 

 

4.4.1. Altmanův index 

 

 

Tab. č. 4.20 Výsledky Altmanova modelu 

Altmanův model 2012 2011 2010 2009 2008 

X1 = pracovní kapitál / celková aktiva 0,29253 0,23578 0,24359 0,25354 0,29293 

X2 = nerozdělený zisk / celková aktiva 0,43608 0,44083 0,55662 0,55437 0,42627 

X3 = EBIT / celková aktiva 0,0798 0,18062 0,03479 0,0141 0,15614 

X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní 

hodnota dluhů 0,96914 1,38716 1,35884 1,29348 1,27569 

X5 = tržby / celková aktiva 0,61842 0,65431 0,54444 0,50521 0,69058 

Altmanův index 1,85126 2,33922 1,86828 1,74261 2,28118 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Výsledky Altmanova modelu podporují doposud zjištěné poznatky. Výsledky 

společnosti se po sledované období nacházely v tzv. šedé zóně, která o účetní jednotce 

vypovídá, že svým hospodařením nespěje k bankrotu, nicméně o ní nelze zároveň tvrdit, že je 

prosperující. Nejlépe na tom byla firma v roce 2008 a 2011, nejhůře pak v roce 2009.   
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4.4.2. Kralicekův Quicktest 

 

Tab. č. 4.21 Výsledky Kralicekova Quicktestu 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Výsledky Kralicekova Quicktestu jsou pro společnost velmi pozitivní. Hodnota 

výsledku rovna 3 leží na pomezí šedé zóny a hodnocení pro velmi dobrý podnik. V letech 

2008 a 2011 je hospodaření podniku zhodnoceno velmi dobře. Nicméně ani problematický 

rok 2009 či 2012 na tom nejsou vůbec špatně. Důležitým aspektem je, že firma dle tohoto 

vyhodnocení nespěje k bankrotu.  

 

 Podíváme – li se blíže na přiřazené body, vidíme, že v letech s nižší průměrnou 

známkou hodnocení došlo k nejmenšímu přídělu bodů u ukazatele R3, který představuje 

rentabilitu aktiv. Vrátíme – li se zpět k této problematice, dosažené výsledky tomuto 

sníženému hodnocení zcela odpovídají. Druhým nejméně hodnoceným aspektem je R2, který 

představuje modifikaci ukazatele doby splacení dluhů. Ač v tomto případě vychází hodnoty 

vzniklé dosazením zisku nesníženého o daňovou povinnost poněkud příznivěji, informace 

nám z nich plynoucí jsou shodné. Splacení příslušných dluhů zisky z let 2009, 2010 a 2012 by 

trvalo déle, než je doporučováno. 

 

 

 

 

 

2012 2011 2010 2009 2008 

R1 = vlastní kapitál/ celková aktiva 0,491 0,579 0,575 0,559 0,545 

R2 = (cizí zdroje - KFM)/ nezdaněný CF (EBT + 

odpisy) 3,647 1,337 3,722 4,514 1,729 

R3= EBIT/celková aktiva 0,0798 0,181 0,035 0,014 0,156 

R4= nezdaněný CF / provozní výnosy 0,174 0,270 0,132 0,107 0,223 

  

R1 4 4 4 4 4 

R2 3 4 3 3 4 

R3 1 4 1 1 4 

R4 4 4 4 4 4 

Průměrná hodnota 3 4 3 3 4 
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5. Vlastní doporučení pro management společnosti 

 

V této kapitole se pokusím shrnout průběžné výsledky, ke kterým jsem při 

analyzování finančního zdraví podniku došla, a stanovím možná doporučení, jež by mohla 

firma implementovat pro zlepšení finančního zdraví, která se k dosaženým výsledkům 

nabízejí. 

V první řadě byla provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy za období od 

roku 2008 do roku 2012, kdy je pozorován vývoj hodnot jednotlivých položek uvedených 

v tomto výkaze v čase a zkoumány jejich procentuální zastoupení na celkové bilanční sumě 

v jednotlivých letech. Při hodnocení majetkové části rozvahy, čili aktiv, jsem zaznamenala 

růstovou tendenci až od roku 2010. V roce 2009 došlo k poměrně velkému snížení hodnoty 

aktiv, která byla zapříčiněna zejména poklesem oběžných aktiv. V daném roce došlo stejně 

jako v ostatních letech k navýšení hodnoty pozemků, investici, jež je hlavním regulátorem 

obdobných poklesů oběžných aktiv i v budoucnu, nicméně v tomto roce bylo jejich navýšení 

nejmenší a k vyrovnání snížení oběžných aktiv nestačilo. V dalších letech dochází k poměrně 

velkým výkyvům uvnitř oběžných aktiv, ať už se jedná o položky krátkodobého finančního 

majetku, zásob, či pohledávek. Příčinou je převážně závislost na množství sklizené produkce 

v daném roce. (týká se rostlinné výroby) 

Po zhodnocení všech podstatných změn v oblasti aktiv podniku se dá konstatovat 

plynulé investování do zemědělské půdy, jež stabilně zajišťuje každým rokem zvyšování 

hodnoty aktiv, prostřednictvím navýšení hodnoty dlouhodobého majetku, které je určitě pro 

firmu přínosné, vzhledem k zajištění prosperity firmy. V posledních dvou letech je 

podporován růst také ze strany oběžných aktiv. V obou letech se nicméně jednalo o různé 

podpoložky a odlišný vývoj.  Přirozeného zvyšování a snižování krátkodobého finančního 

majetku a zásob v důsledku výrobního procesu, jež firma odůvodnila velmi příznivou 

produkcí rostlinné výroby a následně příznivými realizačními cenami na trhu. V posledním 

roce nastal zlom v prostředí krátkodobých a dlouhodobých pohledávek. V tomto roce došlo 

k nebývalému nárůstu jak u krátkodobých, tak dlouhodobých pohledávek, u kterých tento jev 

zaznamenáváme poprvé za sledované období. Vyjmeme-li z posuzování vliv růstu jiných 

pohledávek, dohadných účtů aktivních a standardní (co se vývoje týče) navýšení hodnoty 

pohledávek z obchodních vztahů, vidíme u obou druhů pohledávek nárůst položky 

pohledávek za společníky. V prvním případě se jedná o splátku společníků v daném roce, u 
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dlouhodobých pohledávek o požadovanou částku k doplacení v letech následujících. 

Společnost si totiž vzala úvěr na poskytnutí půjčky společníkům. Důvodem byla platná 

legislativa k nákupu státní půdy v daném roce, která neumožňovala nákup státní půdy 

právnickým osobám, pouze jejich společníkům bez možnosti splátkového kalendáře. Peněžní 

ústav poskytl společnosti dlouhodobý úvěr (10 let) na poskytnutí půjčky společníkům k 

úhradě nákupu státní půdy ve výši 27 638 tis. Kč. Společnost uzavřela smlouvy o půjčce se 

společníky rovněž v dané výši 27 638 tis. Kč s obvyklou úrokovou sazbou. Současně 

společníci firmy pronajímají nakoupenou státní půdu společnosti a nájemní smlouvy jsou 

uzavřeny na dvacetiletý pronájem.  

Ačkoli navýšení aktiv obecně představuje rozvoj činnosti firmy a navýšení její účetní 

hodnoty, někdy může být i překážkou, v případě zbytečného navýšení nákladů s nimi 

spojenými a nemožnosti dostatečného využití dané kapacity. V tomto případě je ale 

investování do zemědělské půdy, a tedy hlavního výrobního prostředku, zcela účelné a může 

tak být jistě považováno za kladný aspekt ze strany jednání managementu společnosti. S tímto 

rozhodnutím jde ovšem ruku v ruce nejistota vyplývající s výraznou hodnotou upsaného 

dluhu. Vzhledem k posledním výsledkům hospodaření by však neměl být problém tento 

závazek v průběhu doby splatnosti umořit. Výsledek hospodaření za běžné účetní období 

představoval v roce 2012 i přes jeho významné snížení proti roku 2011 dostatečně přínosné 

hodnoty. 

Na základě provedené analýzy doporučuji postupovat v daném záměru, který je v této 

účetní jednotce nastolen, především pokračovat v nákupu zemědělské půdy – výrobního 

prostředku, modernizaci strojového parku a tím zvyšování hodnoty aktiv účetní jednotky.  

 Z horizontální analýzy pasiv můžeme vypozorovat, že se účetní jednotka začíná 

výrazněji zadlužovat již v roce 2010, a to růstem dlouhodobých a krátkodobých bankovních 

úvěrů, položek, jejichž vývoj je v jednotlivých letech sice protichůdný, ale součtově vždy 

kladný. S tímto faktem jde ruku v ruce i postupný nárůst nákladových úroků, jejichž podíl ale 

není nijak razantní. Navíc je většina bankovních úvěrů s dotací úroku. V posledním 

sledovaném roce rostou také výrazně závazky z obchodních vztahů a krátkodobé závazky 

celkově ještě více, nejedná se však o nestandardní povahu aktivit. Co se týče výsledku 

hospodaření, ten byl i přes nepříznivý rok 2009, vždy kladný, což také napovídá o dobré 

strategii podnikání. Výsledek hospodaření minulých let, jehož hodnoty se držely v rozmezí 53 

– 72 mil. Kč je taktéž jistou zárukou stability podniku. I v této oblasti doporučuji účetní 
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jednotce zachovat trend, který nastolila a pokud možno se vyvarovat obdobných výkyvům ve 

výsledku hospodaření, jako tomu bylo v roce 2009. Jedním ze způsobů je vyhodnocovat 

vynaložené náklady na jednici výroby. Tržní cena je jen obtížně ovlivnitelná. 

 Byla provedena horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát. Společnost by 

se měla soustředit zejména na oblast výkonové spotřeby. Zároveň je třeba sledovat 

vynaložené osobní náklady na proces výroby, jež nabývají v roce 2012 nejvyšší hodnoty. 

Výkonová spotřeba a osobní náklady (tj. mzdové) mají dle dosažených výsledků nejvyšší 

podíl na tržbách společnosti. Osobní náklady dosahovali v letech 2009 a 2010 až 1/3 hodnoty 

tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, v roce 2012 už pouze necelé čtvrtiny. Výrazný 

podíl na tržbách mají také výnosové úroky, jež se pohybovaly v hodnotě od 22-33 % hodnoty 

tržeb. Jedná se o dotaci nákladových bankovních úroků, zmíněnou již výše. 

Na základě poměrové analýzy, jež byla zaměřena na oblast rentability, aktivity, 

likvidity, finanční stability a solventnosti, byly zjištěny skutečnosti následující. Hodnoty 

všech ukazatelů klesají v roce 2009 a 2012, vzhledem ke sníženým hodnotám výsledku 

hospodaření běžného účetního období, tudíž příznivý rozvoj rentability – růst, 

zaznamenáváme pouze v roce 2010 a 2011. Bohužel ale jen v roce 2011 a v roce počátečním 

(2008) společnost dosahuje doporučených hodnot ukazatelů rentability. V roce 2009 jsou 

hodnoty ukazatelů opravdu velmi nízké. V roce 2012 nebylo sice dosaženo doporučovaných 

hodnot, nicméně se k nim dosažená čísla velmi úzce blížila. Doporučení z této oblasti 

plynoucí – navýšení zisku, je asi vzhledem k přirozené snaze všech podniků v této oblasti 

irelevantní. Možná by tedy mohla být pozornost soustředěna na hodnoty jmenovatelů – 

aktiva, dlouhodobý kapitál, tržby (resp. náklady), jež mají přímý vliv na dané výsledky. V 

případě aktiv již byl zmíněn účel, jenž je nutný pro plynulý výrobní proces. Tržby mohou být 

z hlediska možnosti navýšení také složitou záležitostí, ceny zemědělských (potravinářských) 

komodit nejsou vzhledem ke konkurenčnímu prostředí ovlivnitelné. Objem produkce pak 

úzce souvisí s množstvím pozemků, jenž má společnost k dispozici. Jediný možný faktor, 

který by mohla účetní jednotka zvážit, jsou přirozeně náklady spojené s výrobou, popř. ostatní 

náklady. 

Při aplikaci ukazatelů aktivity bylo zjištěno, že za rok nastane obrat 50 – 69 % aktiv. 

Tyto hodnoty jsou velmi nízké i v příznivých letech, 2011 či 2008, které nám vyšly zatím dle 

výsledků pozitivně, hodnota obratu aktiv nedosahuje ani zdaleka doporučené hodnoty 1,5. 

Z dané informace vyplývá, že hodnota majetku je velmi vysoká a její promítnutí do tržeb je 
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jen v malém poměru. Opět zde narážíme na otázku snížení hodnoty aktiv, nicméně, jak již 

bylo zmíněno v části teoretické, hodnota tohoto ukazatele výrazně záleží na odvětví, ve 

kterém firma působí a majetkové základně, kterou k zajištění této činnosti potřebuje. V 

případě analyzované společnosti jsou dosažené hodnoty obratu aktiv nízké, vzhledem k tomu, 

že se nacházíme v oblasti zemědělství, kde určitý movitý majetek používáme pouze sezónně – 

např. kombajny, postřikovače, pluhy, a tím je ovlivněn tento obrat. 

 

Při pohledu na dobu inkasa pohledávek a dobu obratu krátkodobých závazků vidíme 

již menší nesnáze, zejména u prvního ukazatele. Hodnota tohoto ukazatele je nízká pouze 

v roce 2011, v ostatních letech je ale vývoj relativně pozvolný. To nemůžeme tvrdit u 

posledního sledovaného roku 2012, kde doba inkasa pohledávek vzrostla oproti roku 2011 

téměř 3x. Z dané situace nám vyplývá, že doba, po kterou poskytujeme našim odběratelům 

tzv. obchodní úvěr, nestandardně vzrostla. Doporučuji firmě zaměřit se na tuto oblast výběru 

pohledávek od odběratelů, případně stanovit v této oblasti přísnější politiku. Jednou 

z možností jsou smluvní dohody o penalizaci, či výběr věrohodnějších - spolehlivějších 

odběratelů, což samozřejmě může být oproti prvnímu kroku mnohem namáhavější záležitostí. 

Daná skutečnost – zvýšení doby inkasa pohledávek je nepříznivá i vzhledem k vývoji doby 

krátkodobých závazků, jelikož ji v posledním roce převýšila. Z tohoto faktu vyplývá, že nám 

budou pohledávky spláceny později, nežli mají být splaceny naše závazky. Přirozeně z toho 

pro společnost vyplývá riziko snížené likvidity a solventnosti, jež může do budoucna 

znamenat zhoršený náhled na společnost z pohledu dodavatelů, ale také případné sankce při 

nedodržení smluvních podmínek ze strany analyzované společnosti. 

Co se týče výsledků ukazatelů likvidity, žádné hrozby v rámci této oblasti firmě 

prozatím nehrozí. U všech třech typů (běžná, pohotová, peněžní) dosahuje bez problémů 

doporučených hodnot. U pohotové likvidity je mírné snížení od doporučované hodnoty snad 

jen v roce 2011. Z daných poznatků vyplývá, že firma nemá s úhradou svých krátkodobých 

závazků sebemenší problémy. Doporučujeme tedy firmě, co se týče hospodaření s 

krátkodobými závazky a krátkodobým finančním majetkem pokračovat ve stejných stopách. 

Z ukazatelů finanční stability vyplývá rostoucí účast dluhů na krytí aktiv. Tato 

skutečnost již byla výše vysvětlena. Vidíme zde i rostoucí hodnotu ukazatele finanční páky, 

jenž za určitých okolností může zvyšovat rentabilitu vlastního kapitálu.  
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Výsledky ukazatelů solventnosti kopírují dosažené výsledky u předchozích ukazatelů. 

Podmínky splňují pouze roky 2008 a 2011 a to v důsledku dosažených výsledků hospodaření 

běžného účetního období. V ostatních letech bylo docíleno kladného výsledku hospodaření, 

ale ve srovnání s výší dluhů nesplnila doporučené hodnoty. Účetní jednota využívá veškeré 

dlouhodobé závazky na vytvoření aktiv a jedná se o investice do rozvoje firmy. Účetní 

jednotka dodržuje splátkový režim dlouhodobých závazků a doposud s tímto neměla problém. 

Z toho důvodu není nutné měnit stanovisko účetní jednotky v oblasti financování. 

 

 Po provedené analýze Altmannova modelu docházím k závěru, že se firma nachází 

v tzv. šedé zóně. To znamená, že účetní jednotka nespěje k bankrotu. Dle Kraliceka jsou 

výsledky společnosti na velmi dobré úrovni.  
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6. Závěr 
 

 

Základním cílem této bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy společnosti 

Agrimex Brumovice s.r.o. Cíl této bakalářské práce byl naplněn. Na základě výsledků 

finanční analýzy, jež jsem provedla, lze konstatovat, že společnost je finančně zdravá a má 

předpoklad dlouhodobého trvání své činnosti. 

 

 Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje teoretické podklady nutné 

k provedení finanční analýzy a druhá část je věnována samotné analýze. Součástí práce je i 

charakteristika společnost a vlastní doporučení managementu společnosti. 

 

Společnost byla analyzována na základě účetních dat z let 2008 – 2012. Společnost je 

zaměřena na zemědělskou výrobu a v rámci stability této účetní jednotky je její prioritou 

získat dostatek vlastní zemědělské půdy k provozování této činnosti a vymanit se ze závislosti 

na pronájmu zemědělské půdě. Značné finanční prostředky účetní jednotka vynakládá po celé 

analyzované období na nákup zemědělské půdy. Tento nákup realizuje ze svých vlastních 

zdrojů či dlouhodobých úvěrů od peněžních ústavů. I přes značné využívání cizích zdrojů 

nemá účetní jednotka problém s likviditou na všech zkoumaných úrovních.  V roce 2012 

registrujeme u mírné obtíže s dobou inkasa pohledávek, jež vzrostla oproti roku 2011 téměř 

3x, a to na 166 dní. Z dané situace nám vyplývá, že doba, po kterou poskytujeme našim 

odběratelům tzv. obchodní úvěr, nestandardně vzrostla. Doporučuji firmě zaměřit se na tuto 

oblast výběru pohledávek od odběratelů, případně stanovit v této oblasti přísnější politiku. 

Jednou z možností jsou smluvní dohody o penalizaci, či výběr spolehlivějších odběratelů, což 

samozřejmě může být oproti prvnímu kroku mnohem složitější záležitostí. 
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Seznam zkratek 

 

a.s.   akciová společnost 

angl.  anglicky 

AP  průměrná hodnota aktivních či pasivních účtů za rok 

Bi  hodnota bilanční položky 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

DFM  dlouhodobý finanční majetek 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DM  dlouhodobý majetek 

DSD  doba splatnosti dluhů 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním 

EBITDA nezdaněný zisk navýšený o úroky a odpisy 

EBT  zisk před zdaněním 

IČ  identifikační číslo 

KDM  krytí dlouhodobého majetku 

ObV  obratová veličina za rok 

Pi  hledaný vztah 

PK   pracovní kapitál 

ROA  rentabilita celkového kapitálu 

ROCE  rentabilita dlouhodobého kapitálu 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

s.r.o.  s ručením omezením 

t  čas 

THP  technicko-hospodářský pracovník 
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UK  úrokové krytí 

ZD  zisk před zdaněním 

ZOUD  nezdaněný zisk navýšený o úroky a odpisy 

ZUD  zisk před zdaněním  

ŽV  živočišná výroba 
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