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Anotace 
Práce se zabývá analýzou výkonnosti zemědělského podniku na základě  vybraných 

ukazatelů. Tyto ukazatele jsou zpracovány a vyhodnoceny pomocí teorie časových řad. 

Dále je na základě znalostí z minulých období a funkcí, vyrovnávajících hodnoty 

sledovaných ukazatelů, odhadnut jejich budoucí vývoj. 
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1 Úvod 
 

V mojí bakalářské práci jsem se rozhodl zaměřit na analýzu situace jednoho 

ědělského družstva u nás za dobu posledních deseti let.  

V teoretické části jsou shrnuty poznatky získané studiem odborné literatury 

e statistickými metodami pro výpočet časových řad. Jsou tady uvedeny a 

ěny základní metody a pojmy nejčastěji použité v práci.  

Praktická část obsahuje stručnou charakteristiku vybraného podnikatelského subjektu. 

ě poskytnutých informací ze strany společnosti ve formě 

čných ukazatelů vývoje rostlinné a živočišné výroby v podniku. Získané ukazatele byli 

i do časových řad, ze kterých byli vypočteni charakteristiky a ukazatele. Na 

ě těchto ukazatelů může společnost zvážit své další záměry, případně přijmout 

oučasnému vývoji. 

bdobí nejen zemědělství, ale celá naše ekonomika prošla změnami, které 

určily

áporně hodnocené, lze zařadit 

reces

mon Agriculture Policy), 

která

 prudkému růstu cen z důvodu velké spotřeby potravin na 

nový

ktorů, které 

 

zem

zaobírající s

objasn

Analýza je vykonaná na základ

stru

sestaven

základ

opatření k s

V tomto o

 její další vývoj. Mezi nejdůležitější kladně hodnocené patří náš vstup do Evropské 

unie s tím spojené posilování koruny, mezi ty negativní, z

i světové ekonomiky, která má vplyv i na naši ekonomiku, častý výskyt epidemií 

zvířat, rostoucí cena ropy, pěstování zemědělských plodin na výrobu biopaliv. 

 Ze strany Evropské unie tu existovala politika CAP (Com

 umožňovala členským státům EU dotovat své zemědělství, následně vznikala 

nadprodukce potravin (másla, mléka, masa, obilovin). Cenu neurčoval trh, ale komisaři EU 

co mělo za následek pokles světových cen potravin. Tato politika byla nevýhodná i pro 

nečlenské státy EU, které nedokázali soutěžit s dotovanými potravinami států EU a nemohli 

se tudíž prosadit na zahraničních trzích. Výsledky této politiky se nám ovšem vracejí 

v současné době, kdy dochází k

ch trzích, jako je Čína, Indie, realizaci velké části produkce jako základ pro výrobu 

biopaliv. Ovšem i této trend je pouze dočasný a domnívám se, že ceny zaznamenají pokles 

nebo začnou stagnovat. 

 Na rozdíl od průmyslových podniků jsou zemědělské podniky v nevýhodě v tom, že 

na jejich předmět podnikání má obrovský vplyv velký počet náhodných fa
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nejsou schopny sami ovlivnit. Mezi hlavní patří nepochybně počasí. S tímto faktorem se 

průmyslové podniky nesetkávají vůbec nebo jen v omezené míře. Například ocelárna 

nepřeruší svoji činnost z důvodu, že týden prší. Ovšem zemědělský podnik nemůže v této 

době například sít nebo sklízet. Proto nejsou v zemědělství dosahovány takové zisky jako 

v průmyslu, jsou nutné dotace a celkově je tento sektor závislí na cenotvorbě. Z důvodu 

poslání zemědělství, nakrmit společnost, nemůžou podniky požadovat za svoje produkty 

adekvátní ceny. 

2 Časové řady 

2.1 Teorie časových řad 

 také v některých případech ovlivnit i vývoj časové řady. Každý kdo stojí 

čitý nejenom ekonomický jev, se nutně setká s pojmem 

rozumíme posloupnost hodnot sledovaného ukazatele, které 

ou uspořádány v čase ve směru od minulosti do budoucnosti. Popis mechanizmu chování 

takový

 
Jedním z důležitých úkolů statistických analýz ekonomických a společenských jevů 

je zkoumání jejich dynamiky. Zápis těchto jevů pomocí časové řady umožňuje provádět 

nejen kvantitativní analýzu zákonitostí v jejich dosavadním průběhu, ale dává možnost 

prognózovat jejich vývoj do budoucna. Cílem analýzy je většinou konstrukce vhodného 

modelu. Pokud budeme schopni sestrojit dobrý model, umožní nám to porozumět 

mechanizmu, na jehož základě vznikají hodnoty časové řady, a porozumět podmínkám, 

které vznik těchto hodnot ovlivňují. To nám pak následně umožní tyto podmínky 

ovlivňovat a tím

před problémem analyzovat ur

časové řady. 

Časovou řadou tedy 

js

ch procesů vychází do určité míry z regresního počtu, kdy v roli vysvětlující 

proměnné vystupuje čas. 

 Pro analýzu časových řad dnes existuje velmi rozsáhlá teorie, která popisuje velké 

množství nejrůznějších metod a postupů. Volba vhodné metody závisí na různých 

aspektech. Před začátkem vlastní analýzy je třeba si ujasnit faktory, které analýzu 

podmiňují: 
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    1) účel analýzy – musíme vědět, zda nám jde např. pouze o tvorbu modelu a rozpoznání 

mechanizmu generování hodnot časové řady, o konstrukci předpovědí, atd. 

    2) typ časové řady – existuje sice velké množství metod, ale ne všechny jsou vhodné pro 

všechn

ynamické modely 

asové řady, které vznikají 

í

ětšinou vyčíst spoustu důležitých informací. V první řadě bývá 

atrné 

e odhadnout typ trendové funkce, určit, zda řada vykazuje 

ých řad slouží speciální typy grafů. 

me z něj prvotní informace pro analýzu časových řad. Jejich 

otlivých hodnot časových řad do souřadných os, 

icemi. Na horizontální osu se vynáší časová proměnná, na vertikální 

hodnot

y řady a ne vždy bývají splněny podmínky jejich použití. 

    3) znalosti a vybavení – některé metody jsou teoreticky nenáročné (klasická 

dekompozice) jiné kladou naopak velké nároky na znalosti a výpočetní techniku 

(stochastické modely). 

Mezi základní a nejpoužívanější metody pro analýzu časových řad řadíme především: 

a) dekompozice časových řad 

b) Boova-Jenkinsova metodologie 

c) lineární d

e) spektrální analýza časových řad 

f) grafická analýza 

Jedním ze základních prostředků časových řad je jejich graf. Graficky se nejčastěji 

znázorňují původní hodnoty časové řady, nebo kumulativní č

postupným nač táním jednotlivých hodnot. Z grafu je pak možné vyčíst současný, ale 

taktéž budoucí vývoj. Zobrazení grafického průběhu řady by měl být první krok analýzy. 

Z tohoto průběhu lze v

z obrázku patrné, zda vůbec můžeme použít dekompoziční model - musí tedy být p

jednotlivé složky. Většinou lz

sezónnost apod. Na zobrazení časov

Spojnicový graf – získá

princip spočívá v zakreslení jedn

s příslušnými stupn

y časové řady nebo její funkce. Okamžikové časové řady znázorňujeme výhradně 

spojnicovými grafy. 

Krabičkový graf – umožňuje detailnější pohled na časovou řadu. Na rozdíl od jiných 

grafů obsahuje souhrnné charakteristiky zkoumané časové řady. Základem grafu jsou 

obdélníky, jejichž základny jsou délky intervalů a výšky hodnoty časové řady v příslušném 

intervalu. 
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Označení časových řad z několika hledisek 
Časové řady ekonomických ukazatelů se obvykle určitým způsobem člení. Jde 

předev

. V opačném případě by šlo o srovnání zkreslené. Z tohoto důvodu 

nelze s

sledování. Příkladem časového ukazatele je např. počet pracovníků firmy 

Podle p

obé (roční) 

Podle d

(zisk, přidaná hodnota, doba obratu zásob) 

2) jako funkce téhož primárního ukazatele (ukazatele struktury) 

  primárních ukazatelů (produktivita  

ráce) 

ším o vyjádření rozdílností v obsahu sledovaných ukazatelů. 

Z hlediska času 

a)  časová řada intervalového ukazatele – zobrazuje zkoumané jevy, které se udály 

za stejně dlouhý časový interval. Velikost ukazatele je závislá na délce intervalu, ve kterém 

je ukazatel sledován

rovnávat např. výrobu za leden a únor, protože nemají stejný počet dnů. 

b) časová řada okamžikových ukazatelů – Okamžikovým ukazatelem je ukazatel 

vztahující se k jistému okamžiku. Hodnota takového ukazatele nezávisí na délce časového 

intervalu 

k určitému datu. 

eriodicity 

a) krátkodobé (denní, týdenní, měsíční atd.) 

b) dlouhod

ruhu sledovaných ukazatelů  

a) primárních – jsou zjišťované přímo (neodvozené). Jde o ukazatele, kde můžeme 

jednoznačně určit typ charakteristiky, statistické jednotky i statistického znaku. Řadíme 

sem například odpracovanou dobu, počet pracovníků, stav zásob atd. 

b) sekundárních – vznikají trojím způsobem 

   1) jako funkce – zpravidla jako rozdíl nebo podíl primárních 

ukazatelů  

   

  3) jako funkce dvou nebo více

p

Podle způsobu vyjádření údajů 

a) naturální  

b) peněžní 
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V ekonomice se obvykle vzhledem k větší vypovídací hodnotě setkáváme 

yjád ím ukazatel

diny, ke kterým v ekonomice dochází, dostáváme posloupnost údajů, které 

nejsou vždy zcela souměři vyskytuje i pojem 

ovna lnost ú ajů. 

rovn elnos  údaj

s v řen ů časově řady v peněžní formě. Ovšem vzhledem ke změnám např. 

cenové hla

telné. Proto se v analýze časových řad 

sr te d

S at t ů 

Nám napovídá o tom m se před použitím statistických metod na zpracování 

 údaje srovnatelné z věcného, prostorového a časového 

hledisk

natelnost – mění-li se během času obsahové vymezení ukazatele, jsou 

údaje 

jným geografickým územím. 

lnost – se vyskytuje zejména u intervalových ukazatelů časových 

řad, kd

 charakteristiky časových řad

, abycho

údajů přesvědčili o tom, zda jsou

a. 

Věcná srov

časové řady nesrovnatelné a pro další užití je jejich význam bezcenný. Věcná 

nesrovnalost také vzniká, pokud se časem mění způsob zjišťování ve vykazujících 

jednotkách. 

Prostorová srovnatelnost – umožňuje používat údaje v časových řadách, 

vztahujících se ke ste

Časová srovnate

y velikost ukazatele závisí na délce intervalu. 

 

Základní  

ráci s časovými řadami je někdy důležité zjistit jejich průměrné hodnoty. 

Průměr

mžiky sledování se používá prostý 

hronologický průměr.  

V této části si představím některé charakteristiky, které nám umožňují získat o 

časových řadách více informací. 

Popisné charakteristiky 

Při p

ná hodnota intervalové časové řady se spočítá pomocí prostého aritmetického 

průměru. 

Průměrná hodnota okamžikové časové řady se počítá pomocí chronologického 

průměru. Při stejné vzdálenosti mezi jednotlivými oka

c
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Míry dynamiky

Jednoduché míry dynamiky časových řad umožňují charakterizovat základní rysy 

ormulovat jistá kritéria pro jejich modelování.  

řuje přírůstek hodnoty ukazatele časové řady v čase t proti času t-1. 

V přípa

 lze určit průměr prvních diferencí, který určuje, o kolik se 

růměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval.  

erenci získáme jako rozdíl dvou sousedních prvních diferencí.  

je jeho role při 

stochastickém m

vynásobení stem udává, na kolik procent hodnoty v čase t-1 vzrostla hodnota v čase t. 

čítá jako geometrický průměr jednotlivých 

koeficientů růstu. Koeficienty růstu se kromě přímého použití pro charakterizování 

dynam

Dekom

"chování" časových řad a f

Nejjednodušší mírou dynamiky je absolutní přírůstek (první diference). Tato 

charakteristika vyjad

dě, že první diference kolísají kolem konstanty, sledovaná časová řada má lineární 

trend a její vývoj lze popsat přímkou. 

Z první diference

p

Druhou dif

Diferencování má v analýze časových řad velký význam. Používá se při modelování 

trendu časových řad k výběru vhodné trendové funkce, nezastupitelná 

odelování časových řad.  

 Velmi důležitou mírou dynamiky časových řad je koeficient růstu. Ten po 

Průměrný koeficient růstu se vypo

iky časové řady používají jako jedno z kritérií pro nalezení vhodné trendové funkce. 

 

pozice časové řady

Časovou řadu je možné si představit jako trend, na který jsou „nabaleny“ ostatní 

složky. Analýza časových řad vychází z předpokladu, že tento trend je možné rozložit na 

čtyři složky:  

trendovou,  

cyklickou,  

sezónní a  

nesystematickou (náhodnou).  
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Rozklad provádíme proto, že v  těchto jednotlivých složkách se lépe podaří zjistit 

v původní nerozložené řadě. 

jevu. Je výsledkem

sledovaného období kolísají kolem určité úrovně. Mluvíme zde o časové řadě „bez trendu“, 

jde ovš vné tvrzení protože časová řada bez trendu by nemohla být časovou 

řadou (odporovalo by to jejímu procesu vývoje v čase). 

složkou je vyjádřeno kolísání okolo trendu, ve kterém se střídají fáze 

růstu a poklesu. Cyklus je zde chápán jako období delší než jeden rok. U ekonomických řad 

ioda cyklické složky se může 

pohybo

h časových řadách, tj. v řadách s intervalem sledování kratším než 

jeden 

 

zákonitosti v chování řady než 

Trendová složka (trend) - vyjadřuje dlouhodobou tendenci vývoje zkoumaného 

 faktorů, které dlouhodobě působí stejným směrem. Trend může být 

rostoucí, klesající nebo konstantní, kdy hodnoty ukazatele časové řady v průběhu 

em o nesprá

Cyklickou 

je cyklická složka často spojována se střídáním hospodářských cyklů. Protože působí 

dlouhodobě, je velmi obtížné ji vysledovat a popsat. Per

vat v násobcích let a proto pokud máme krátkou časovou řadu, nemusí se cyklická 

složka vůbec projevit. 

Sezónní složka je pravidelně se opakující odchylka od trendové složky, která se 

vyskytuje s periodicitou kratší než jeden rok nebo právě jeden rok. V podstatě by se dalo 

říci, že sezónnost je důsledkem střídání ročních období. Sezónnost nejčastěji pozorujeme u 

čtvrtletních a měsíčních časových řad. 

Zatímco první tři složky časové řady patří mezi systematické, náhodná složka je 

složka nesystematická a je tvořena náhodnými výkyvy časové řady. Pod tuto složku 

můžeme zařadit všechny vlivy, které na časovou řadu působí a které nedokážeme 

systematicky podchytit a popsat.  

Trendová a cyklická složka mohou být přítomné v časových řadách ročních údajů, 

ale také v krátkodobýc

rok, např. čtvrtletních, měsíčních, týdenních, denních apod. Sezónní složka se 

vyskytuje pouze v krátkodobých časových řadách, obvykle v měsíčních a čtvrtletních. 

Nesystematická složka je přítomná v každé časové řadě.  
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2.2 A

trendových funkcí a klouzavých průměrů nebo klouzavých mediánů. Modelování trendu 

pomoc

Mezi nejčastěji používané trendy patří: lineární, kvadratický (parabolický), 

xponenciální, modifikovaný exponenciální, logistický a Gompertzova křivka. 

Lineární trend – je nejčastěji používaným typem trendové funkce. Je možné jej 

rčit základní směr vývoje analyzované časové řady. V určitém 

omezeném časovém intervalu může sloužit jako vhodná aproximace jiných trendových 

funkcí.

dává nezkreslené 

ani konzistentní odhady. Zlepšení vlastností lze dosáhnout tím, že místo metody 

nejmenších 

Modifikovaný exponenciální trend - je populární v marketingu, ve kterém se 

využívají trendové funkce s horním

etodou. Tyto metody 

ř. metodou 

částečn

 trendové funkce s kladnou horní asymptotou 

a jedním inflexním bodem. Původně byla odvozena jako křivka vyjadřující biologický růst 

nalýza trendu 

Analýza trendu a popis jeho vývoje je to, co jsme se snažili jednotlivými úpravami 

a rozkladem trendu dosáhnout. Trend v časových řadách je možné popsat pomocí 

í trendových funkcí se používá, pokud vývoj časové řady odpovídá určité funkci 

času např. lineární, kvadratické, exponenciální. Modelování trendu pomocí klouzavých 

průměrů nebo pomocí klouzavých mediánů se používá, je-li vývoj řady v důsledku silného 

vlivu nesystematické složky nerovnoměrný, nebo má extrémní hodnoty.  

e

použít vždy, když chceme u

 Parametry odhadujeme pomocí metody nejmenších čtverců. 

Kvadratický trend – i tento trend má lineární parametry. Taktéž využívá metodu 

nejmenších čtverců k odhadu parametrů. 

Exponenciální trend – nejedná se o lineární trend, proto se využívají metody 

linearizující transformace a metody vybraných bodů. Odhad parametrů metodou 

linearizující transformace nemá příliš dobré stochastické vlastnosti a ne

čtverců použijeme vážené metody nejmenších čtverců. 

 omezením. Je to nelineární funkce, kterou není možné 

linearizovat žádnou transformací, proto se její parametry odhadují iterativními metodami 

např. Marquartovou nebo Gaussovou-Newtonovou iterativní m

vyžadují výpočet počátečních odhadů parametrů funkce, které se dají získat nap

ých součtů, metodou vybraných bodů apod.  

Logistický trend – patří mezi
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popula

gií, výrobků atd.) až do 

jejich z

í charakter. 

řivka – patří taktéž do skupiny S-křivek a podobně jako logistický trend 

trendu. Na rozdíl od něj je však 

asymet transformace. 

 

Postup

cí za podmínek omezených zdrojů. V ekonomické oblasti se používá v modelech 

poptávky po předmětech dlouhodobé spotřeby a také při modelování vývoje, výroby 

a prodeje některých druhů výrobků. Podle typického průběhu se této skupině křivek říká S-

křivky. Každá S-křivka vymezuje na časové ose pět základních vývojově odlišných fází 

cyklu. Cyklem se rozumí období od prosazení nových sil (technolo

ániku.  

Jednotlivé fáze jsou charakterizovány tímto způsobem: 

1. fáze – období, kdy se začínají formovat nové progresivní síly 

2. fáze – období, kdy se nové síly začínají plně prosazovat a ovlivňovat další vývoj 

3. fáze – progresivní síly ovládly další vývoj, ale už se objevují i síly opoziční 

tlumící jejich účinek. v této fázi nabývá vývoj lineárn

4. fáze – fáze kdy vzniklé opoziční síly nabývají trvalou převahu nad dosavadními 

silami 

5. fáze – poslední fáze cyklu, kdy opoziční síly nabyly rozhodující převahu a zcela 

utlumily vývoj dosavadních sil. V této fázi se vývoj zastavuje až do okamžiku zformování 

a prosazení nových sil. 

Parametr odhadujeme metodou částečných součtů, vybraných bodů a diferenčních 

odhadů. 

Gompertzova k

vzniká transformací modifikovaného exponenciálního 

rická.  Na odhad parametrů se používá linearizující logaritmická 

y modelování trendu 

Při zkoumání dlouhodobé vývojové tendence trendu v časové řadě, je nutné 

„očistit

Základem pro rozhodování o vhodném typu trendové funkce by měla být věcná 

kriteria

“ zadané údaje od ostatních vplyvů, které tuto vývojovou tendenci zastírají. 

. Toto rozhodování odhalí tendence ve vývoji analyzovaného ukazatele jenom 

v hrubých rysech.  
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Další metodou analýzy je analýza grafu. Nebezpečí dané metody spočívají v její 

subjektivitě. Různí lidé mohou ze stejného grafického rozboru dojít k různým závěrům. 

Jednoduchým kritériem, které slouží k nalezení vhodného typu trendové funkce 

zhodování mezi trendem lineárním, polynomickým 

a expon

iference 

jsou ro

chá, ale nepřináší vždy dobré výsledky, zejména v případě, kdy 

vypočt

Základním 

průměrných růstových charakteristik. Očišťování analyzované řady od 

nahodi

 

Proto při hledání vhodného trendu vycházíme především z empirických údajů. 

Kritéria, při kterých vhodný model hledáme v minulosti, patří mezi tzv. interpolační 

kritéria. 

používaným zejména při ro

enciálním, je analýza diferencí. Pro použití lineární trendové funkce, je 

charakteristické, že první diference jsou rovny parametru β1 a druhé absolutní d

vny nule. Pro parabolický trend je charakteristické, že první diference mají lineární 

trend, druhé jsou konstantní a třetí nulové. Tato metoda volby trendové funkce je sice 

výpočetně jednodu

ené diference mají velkou variabilitu, což ztěžuje rozhodování. Je rovněž 

nepoužitelná při rozhodování mezi složitějšími typy trendových křivek. Tyto obtíže 

odstraňuje metoda založená na analýze růstových charakteristik. 

předpokladem jejího použití je očištěni analyzované časové řady od náhodných výkyvů 

a výpočet 

lého kolísání provádíme pomocí lineárních filtrů, většinou pomocí klouzavých 

průměrů. 

Extrapolacemi nazýváme kvantitativní odhady budoucích hodnot časové řady, 

které vznikají prodloužením vývoje z minulosti a přítomnosti do budoucnosti. Nejčastější 

způsob použití extrapolačních kritérií je založen na simulaci spočívající v tom, že 

z analyzované řady oddělíme určitou část pozorování a na vhodnost trendové funkce 

usuzujeme podle toho, jak dobře extrapoluje tato pozorování. 

 

Klouzavé průměry 
 Doposud popisované metody vyrovnání trendu časové řady byli analytické metody 

vyrovnání. Tyto metody vycházeli z toho, že celou časovou řadu vyrovnáme najednou. 

Ovšem toto je reálné pokud má trendová funkce v čase konstantní parametry. V delším 

časovém období je tento předpoklad nereálný.  
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 Metody klouzavých průměrů se používají pro popis trendu v časové řadě, který 

mění svůj charakter a pro jehož popis nelze použít vhodnou matematickou funkci. Jsou 

založen

štíme.  

Délkou klouzavých průměrů budeme rozumět počet členů, ze kterých průměr 

délka klouzavých průměrů označuje 2m+1, kde m=1,2,3,…, čímž 

áme 

 délka klouzavé části určená počtem sezón. 

 

inulosti jejich váha lineárně klesá. K základním vlastnostem 

 váhy jsou symetrické kolem prostřední hodnoty. 

y na předpokladu, že časovou řadu můžeme vyrovnat v krátkých úsecích jednou 

matematickou křivkou ovšem s různými parametry. 

 Název klouzavý průměr vznikl z toho, že při postupném výpočtu průměrů 

postupujeme (kloužeme) vždy o jedno pozorování kupředu, přičemž zároveň nejstarší 

(první) pozorování z té skupiny, z níž je průměr počítán, vypou

počítáme. Obecně se 

m zaručenou lichou délku těchto průměrů. Proč se používají klouzavé průměry pouze 

liché délky, je nasnadě - při použití sudé délky bychom vyrovnávali hodnoty časové řady 

mezi pozorováními, tedy v časových bodech neceločíselné délky, kde nemáme navíc žádné 

pozorování. V časových řadách se sezónností je

V ostatních časových řadách musíme délku klouzavé části volit subjektivně, což nemusí být 

vždy jednoduché. Platí pravidlo, že čím hladší vyrovnání časové řady požadujeme, tím 

delší klouzavou část volíme.  

Klouzavé průměry rozeznáváme: 

jednoduché (prosté) 

vážené 

Jednoduché klouzavé průměry 

Jedná se vlastně o obyčejné aritmetické průměry z původních hodnot časové řady. 

Postup vyrovnání pomocí jednoduchého klouzavého průměru je následující: 

 Chceme vyrovnat hodnotu časové řady v bodě t. Tuto hodnotu vyrovnáme 

aritmetickým průměrem z okolních čtyř hodnot a z hodnoty v čase t. Pak se v časové řadě 

posuneme o jednu hodnotu doprava a vyrovnáme hodnotu v bodě t+1 jako průměr 

z okolních čtyř hodnot a z hodnoty v čase t+1.  

Vážené klouzavé průměry 

 Vážený klouzavý průměr používá lineární rozložení vah. Největší váhu mají 

současná data a směrem do m

patří, že součet vah je roven 1 a že

 17



Klouz h vplyv na jednotlivé složky časové řadyavé průměry a jejic  
trendovou složku. Klouzavé průměry by neměly mít účinek na trendovou 

ě tuto složku modelovat. Bohužel však často klouzavé 

růměr

ených vahách klouzavého průměru vést 

 vyrovnané řady. Hovoříme pak o tom, že provádíme sezónní 

ištěn

vhodné 

hodnoty řady 

pak pře

zptyl náhodné složky na menší hodnotu. 

loha osevné plochy společnosti 2587 ha. 

Živočišná výroba je zaměřena na prvovýrobu mléka, chov prasat a skotu.  

Vliv na 

složku, neboť mají za účel práv

p y mají na tuto složku rušivý vliv. je tedy třeba aplikovat klouzavé průměry velmi 

uvážlivě. 

Vliv na sezónní složku. Obecně platí, že pokud je délka klouzavých průměrů kratší 

než délka sezóny, bude vyrovnaná řada opět obsahovat sezónní složku - možná se pouze 

změní některé parametry. Bude-li délka sezóny naopak menší než délka klouzavých 

průměrů, může to při určitých vhodně zvol

k odstranění sezónní složky z

oč í. Obecně se k tomuto očištění používají tzv. centrované klouzavé průměry. 

Vliv na cyklickou složku. Vzhledem k velmi dlouhé periodě cyklické složky 

nemají klouzavé průměry na tuto složku téměř žádny vliv. Aplikujeme-li tedy 

klouzavé průměry na časovou řadu, odstraníme sice sezónnost, ale odhadnuté 

dstavují trendovou a cyklickou složku. 

Vliv na náhodnou složku. Po aplikaci klouzavých průměrů přestane mít náhodná 

složka charakter nekorelovaných veličin. Navíc aplikace klouzavých průměrů redukuje 

původní ro

 

3 Základní údaje o společnosti 
Společnost byla založena 1. 1. 1991 a patří mezi malé lokální zemědělská družstva, 

se zaměřením na rostlinnou výrobu kombinovanou, se živočišní výrobou.  

Vedení společnosti je tvořené z jednotlivých vlastníků podílů. V současné době má 

společnost 9 vlastníků a 122 osob pracujících ve výrobě.  

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilnin jak potravinářských tak 

krmných, především pšenice (potravinářská, krmná) a ječmene (sladový, krmný), pícnin 

(kukuřice, bob) a olejnin (řepka, slunečnice). Vysoký podíl dosahuje také pěstování 

cukrové řepy.  V současné době představuje roz
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Společnost dále provozuje opravárenskou činnost zemědělských stojů, ovšem tato je 

zastoupena v malém procentu a je změřena v první řadě na opravu vlastních strojů dle 

potřeby. 

 

4 Pohled na výkonnost podniku 

 

at, které zasáhlo celou Evropu 

v roce 

 0 o 2,65 

litru. D

 šíření BSE v Evropě dochází k poklesu realizace hovězího masa a obmezení 

ovozu hlavně z Anglie a Francie jako zemí z největšího výskytu. 

Rok 2002 je charakterizován růstem produkce vepřového masa na úkor hovězího. 

produkci vepřového masa z důvodu nižších 

ních cen než u skotu, i když v tomto roce je patrný pokles 

ýkupních cen. V tomto roce se podařilo realizovat 72% produkce mléka jako Q. kvalitní, 

á situace 

 

4.1 Živočišná výroba 

 Společnost v důsledku výskytu onemocnění pras

2000, předpokládala, že bude muset zlikvidovat celý chov. Tyto negativní prognózy 

se ovšem nepotvrdili, v chovu nedošlo k výskytu onemocnění, je patrný mírný nárůst 

v produkci vepřového masa. Dále je taktéž patrný nárůst produkce mléka, z důvodu zvýšení 

denní dojivosti na 11,53 litru. Nadále dochází k poklesu produkce hovězího masa. 

Průměrná denní dojivost na dojnici narostla v roce 2001 oproti roku 200

ůvodem byl přechod společnosti na nový druh krmných směsí.  Společnost zvažuje 

nové postupy při chovu skotu, chce snižovat produkci hovězího na úkor vepřového. 

Vplyvem

d

 

Společnost se stále více zaměřuje právě na 

nákladů a vyšších výkup

v

takže dochází ke zvýšení tržeb za mléko. Společnost plánuje ze zisku modernizaci vepřína, 

kterou chce financovat zčásti z vlastních zdrojů, chybějící část bude dofinancována přes 

úvěr. 

 V důsledku nadbytku prasat a vepřového masa na trhu v roce 2003, zaznamenala 

společnost problém s realizací celé produkce vepřového masa na trhu. Nepřízniv

ve vývoji výkupních cen (pokles o 7,3Kč/kg ) způsobila pokles stavu zvířat a snížení počtu 

připouštěných prasnic, čím dochází k celkovému snížení stavu prasat na konci roku. 
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Naopak je patrný mírný nárůst výkupních cen skotu, společnost ovšem neuvažuje o 

navyšování chovu na maso, chce se zaměřit na zvyšování produkce mléka. 

Z důvodu i nadále rostoucí produkce mléka v roce 2004 se společnost rozhodla 

ížit s

ná nadprodukce je následně spotřebována vnitropodnikově. Je patrný zvýšený nárůst 

 

sn tav dojnic o 40 kusů, čímž došlo k poklesu nákladů. Nadále je parný trend poklesu 

reprodukce a užitkovosti skotu. Z důvodu opětovného výskytu BSE a změn krmných směsí 

klesá denní přírůstek hmotnosti. Po modernizaci vepřína je navýšen stav prasat, je patrný 

nárůst narozených prasat. 

S naším vstupem do EÚ je nutné přizpůsobit se kvótám produkce mléka, při jejich 

překročení hrozí sankce. Společnost se proto rozhodla pro produkci na horním okraji, 

případ

úhynu telat do 3 měsíců života o 13%.  

V roce 2006 se naplno projevuje modernizace vepřína nárůstem odchovu vlastních 

narozených prasat a snížením jejich úmrtnosti. Je patrné ustálení produkce mléka. 

Společnost se v chovu skotu přibližuje k hranici, kterou si po kalkulacích stanovila na 

1000ks z toho větší část bude určená na produkci mléka. 

Analýza živočišné výroby 

Produkce masa
Produkce vepřového masa 

 

Pořadí    
i 

Roky     
Produkce První Koeficient Vyrovnané 

t 
vepřového  

y 
diference 

d_1 
růstu     

k1 
hodnoty    

yv 
1 1999 249       xxx       xxx 258 
2 2000 261 12 1,0482 261 
3 2001 274 13 1,0498 265 
4 2002 281 7 1,0255 271 
5 2003 278 -3 0,9893 279 
6 2004 281 3 1,0108 291 
7 2005 287 6 1,0214 310 
8 2006 366 79 1,2753 339 
9 2007 397 31 1,0847 390 

10 2008    490 
Tabulka č. 1: Produkce vepřového masa 
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y prům d1 prům k prům prognóza 2008
267,4 16,44 1,0532 490 

Tabulka 
 

č. 2: Průměrné hodnoty produkce vepřového 

Průměrná produkce vepřového masa se ve sledovaném období pohybovala kolem 

úrovně 267,4 tu  zaznamenán 

nárůst v jednom roce 1,0532 krát, oproti hodnot inulém ce. Předpokládaná produkce 

pro rok 2008 je 490 tun. 

 

n. Produkce meziročně narůstala o 16,4

ě v m

4 tuny. P

 ro

růměrně byl

Produkce vepřovéh  masa

200
250
300
350
400
450
500
550
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pr
od

uk
ce

o  v [t]

roky

Skutečné hodnoty Vyrovnané hodnoty
 

Graf č. 1: Produkce vepřového masa 
 
 Získané hodnoty jsou vyrovnané od roku 1999, kdy je patrný určitý trend a to 

logistickou křivkou. Graf této funkce je ohraničen z dola i s hora limitou, takže v budoucnu 

můžeme očekávat zatavení růstu. Nárůst, který je patrný z grafu č. 1, je způsoben 

rozhodnutím společnosti zaměřit se více na produkci prasat na úkor skotu z důvodu nižších 

nákladů. Podle trendu vývoje dojde v dalším roce pouze k minimálnímu navýšení 

produkce.  
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Produkce hovězího masa 

 

Pořadí    
i 

Roky     
t 

Produkce 
hovězího  

y 

První 
diference 

d_1 

Koeficient 
růstu     

k1 

Vyrovnané 
hodnoty    

yv 
1 1999 202 xxx       xxx 294 
2 2000 245 43 1,212871 172 
3 2001 238 -7 0,971429 219 
4 2002 209 -29 0,878151 201 
5 2003 208 -1 0,995215 208 
6 2004 197 -11 0,947115 205 
7 2005 212 15 1,076142 206 
8 2006 209 -3 0,985849 206 
9 2007 197 -12 0,942584 206 

10 2008    206 
Tabulka č. 3: Produkce hovězího masa 

ěrný pokles byl v jednom roce 0,9972 krát, oproti hodnotě v minulém roce. 

ředpokládaná produkce hovězího masa v roce 2008 by měla být 206 tun. 

 

 

 

Tabulka č. 4: Průměrné hodnoty produkce hovězího 

Na hodnotách průměrné produkce hovězího masa můžeme pozorovat ve 

sledovaném období meziroční pokles o 0,55 tuny. Produkce se pohybovala na úrovni 191,7 

tuny. Prům

y prům d1 prům k prům prognóza 2008 
191,7 -0,55 0,9972 206 

P

Produkce hovězího masa v [t]
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č. 2: P kce ězíhGraf rodu  hov o masa 
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 Časovou řadu jsem nal modifikovaným e lním ndem, ze kterého 

je patrné rozhodnutí společ n it pr k i ězího m řového. Dále za 

sledované období došlo k ýskytu BSE a tudíž také 

k poklesu denních přírůstků hmotnosti. Střední hodnota by měla v roce 2008 kopírovat 

astolený trend poklesu y o r

Produkce mléka 

 

 vyrov xponenciá  tre

nosti s íž odu c hov asa na úkor vep

e změnám krmných směsí z důvodu v

n  a měla b  se pohyb vat na ú ovni 206 tun. 

 

Pořadí    
i 

Roky     
t 

Produkce 
mléka    

y 

První 
diference 

d_1 

Koeficient 
růstu     

k1 

Vyrovnané 
hodnoty    

yv 
1 1999 1680536 xxx xxx 1886686 
2 2000 2062439 381903 1,2273 2045588 
3 2001 2383115 320676 1,1555 2193816 
4 2002 2509236 126121 1,0529 2332085 
5 2003 2332973 -176263 0,9298 2461065 
6 2004 2532322 199349 1,0854 2581381 
7 2005 2728200 195878 1,0774 2693613 
8 2006 2762791 34591 1,0127 2798305 
9 2007 2896891 134100 1,0485 2895964 

10 2008    2987062 
Tabulka č. 5: Produkce mléka 

 

y prům d1 prům k prům prognóza 2008
2188850 135150,6 1,0624 2987062 

Tabulka č. 6: Průměrné hodnoty produkce mléka 

  

Průměrné hodnoty p ém období hodnotu 2 188 rodukce mléka dosáhly ve sledovan

850 litrů. Produkce mléka meziročně stoupala v průměru o 135 150,6 litru. Průměrný 

nárůst produkce v jednom roce byl 1,0624 krát oproti předchozímu roku.  
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Graf č. 3: Produkce mléka 

Časovou řadu ým exponenciálním 

á za sledované období rostoucí trend způsobený vývojem kvality 

produkovaného m

  

Pořadí    
i 

Roky     
t 

Stav 
prasat    

y 

První 
diference 

d_1 

Koeficient 
růstu     

k1 

Vyrovnané 
hodnoty    

yv 

 

  e vna ovanprodukce mléka js m vyro l modifik

trendem. Produkce m

léka, realizačními cenami Z prognózy je patrné zpomalení růstu. 

Předpokládaná produkce mléka by se v roce 2008 měla pohybovat na úrovni 2 987 062 litru 

 
Stav prasat 

1 2000 2080       xxx       xxx 2011 
2 2001 2094 14 1,0067 2098 
3 2002 2143 49 1,0234 2216 
4 2003 2360 217 1,1013 2381 
5 2004 2743 383 1,1623 2621 
6 2005 2880 137 1,0499 2993 
7 2006 3377 497 1,1726 3625 
8 2007 3336 -41 0,9879 4899 
9 2008    8630 

Tabulka č. 7: Stav prasat 
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y prům d1 prům k prům prognóza 2008 
2389,4 50,55 1,016 8630  

   

Tabulka č. 8: Průměrný stav prasat 

 

 Průměrný stav prasat byl ve sledovaném období 2389,4 ks. Je patrný meziroční 

ů. Průměrně se počet kusů zvýšil v jednom roce 1,016 krát oproti 

předcházejícímu roku. 

 

nárůst o 50,55 kus
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. 4: Stav prasat 

 Časovou řadu jsem vyrovnal modifikovaným exponenciálním trendem. Je patrný 

e 2008 na počtu 8630 kusů. 

 

 

 

 

Graf č

 

nárůst počtu kusů prasat, kde se zejména v roce 2006 projevuje dřívější investice do 

rekonstrukce vepřína a zvýšení počtu novonarozených kusů. Předpokládaný počet kusů by 

se měl pohybovat v roc
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Stav skotu 

Pořadí    
i 

Roky     
t 

Stav 
skotu     

y 

První 
diference 

d_1 

Koeficient 
růstu     

k1 

Vyrovnané 
hodnoty    

yv 
1 1999 1532 xxx xxx 1531 
2 2000 1488 -44 0,9713 1476 
3 2001 1405 -83 0,9442 1418 
4 2002 1386 -19 0,9865 1359 
5 2003 1274 -112 0,9192 1298 
6 2004 1231 -43 0,9662 1234 
7 2005 1171 -60 0,9513 1169 
8 2006 1090 -81 0,9308 1102 
9 2007 1043 -47 0,9569 1033 

10 2008    961 
 

Tabulka č. 9: Stav skotu 

 
y prům d1 prům k prům prognóza 2008 
1162 -54,33 0,9582 961  

   

Tabulka č. 10: Průměrný stav skotu 

 Průměrný stav skotu se ve sledovaném období pohyboval kolem 1162 kusů. 

eziročně zaznamenáváme pokles o 54 kusů. Průměrně stav skotu poklesl v jednom roce 

,9582 krát oproti předcházejícímu roku. 

M

0

Stav skotu

500
700
900

1100
1300
1500
1700

1998 0 2004 200 2008

r

pr
od

uk
ce

200 2002 6

oky

Skutečn notyé hod Vy  hodrovnané noty
 

Gra : St otu f č. 5 av sk

 26



 

 Z grafu je p ý po ta  sk z  c sled důvodu plánu 

olečnosti na snížení produkce masa a celkově omezení chovu skotu na úkor prasat. Trend 

bude pokračovat i v následujícím období ovšem ě. Střední hodnota stavu skotu 

v roce 2008 by se mohla pohybovat na úrovni 961 kusů. 

 
Tržby za živočišnou výrobu 

atrn kles s vu otu a elé ované období. Je to z 

sp

 už pozvoln

Pořadí    
i 

Roky     
t 

Tržby za 
ŽV       
y 

První 
diference 

d_1 

Koeficient 
růstu     

k1 

Vyrovnané 
hodnoty    

yv 
1 1999 12879 xxx xxx 14487 
2 2000 17281 4402 1,341797 17350 
3 2001 21408 4127 1,238817 19731 
4 2002 23804 2396 1,111921 21712 
5 2003 22219 -1585 0,933415 23359 
6 2004 23777 1558 1,07012 24729 
7 2005 26434 2657 1,111747 25869 
8 2006 26499 65 1,002459 26817 
9 2007 27360 861 1,032492 27606 

10 2008    28262 
Tabulka č. 11: Tržby za živočišnou výrobu 

 
y prům d1 prům k prům prognóza 2008 

20166,3 1609 1,0873 28262  
   

Tabulka č. 12: Průměrné tržby za živočišnou výrobu 

 

Průměrné tržby za živočišnou výrobu ve sledovaném období byli 20 166,3 Sk. Je 

patrný rostoucí meziroční trend vývoje v pr měru o 1609 Sk. Průměrné tržby narostly ů

v jednom roce 1,0873 krát oproti předchozímu roku. 
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Graf č. 6: Tržby za živočišnou výrobu 

atné podmínky, které mají domácí 

zemědělci v porovnání s konkurencí z EÚ, jsou tržby rostoucí. Na růst měl největší vplyv 

hlavně tržby za mléko, pomalé zvyšování stavu prasat na úkor snižování stavu skotu. 

Křivka vyrovnaných hodnot ukazuje, že v roku 2008 můžeme očekávat další nárůst tržeb. 

Průměrná hodnota tržeb by měla být 28 262 Sk 

 

4.2 Rostlinná výroba 

 Další významnou částí, kterou se společnost zaobírá, je rostlinná výroba. Společnost    

se zaobírá jak pěstováním potravinářských tak i krmných plodin určených pro vlastní 

využití v živočišné výrobě nebo na prodej. Z pohledu analýzy jde, ovšem o část na kterou 

je působí největším množstvím různých proměnných (počasí, škůdci, choroby atd.).

 Společnost v roce 2  sóje na výrobu sojového 

extrahovaného šrotu jako krmné směsi. Výroba dosáhla 20,8 tun, s čím byla vyjádřena 

 

 Časovou řadu vývoje nárůstu tržeb jsem vyrovnal pomocí modifikovaného 

exponenciálního trendu. Je zajímavé, že přes šp

 

001 poprvé experimentuje s vysazením

spokojenost, ovšem nebyl plán v pěstování pokračovat. Taktéž přichází k ukončení 

pěstování jeteliny z důvodu změn krmných směsí pro živočišnou výrobu. 
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Rok 2002 dostatek vlhkého počasí, mělo za následek vysoké výnosy cukrové řepy. 

Dobře se vedlo také produkci kukuřice jak na zrno tak krmné. Propad oproti plánům 

zaznamenává zejména produkce ječmene a pšenice, výnosy kterých jsou pouze 60% 

 plánu. 

čnost odepsat značnou část úrody řepky, 

lizoval 

rodukci rostlinné 

výroby

 17,36%. 

 ř en 

což mě

              

 cukru. Situace v chovu skotu se odráží i v produkci krmných směsí, kde 

je patrn

z

V důsledku povodní v daném roce musela spole

která se celá nacházela na zaplaveném území, kam se těžká technika nemohla dostat.  

V roce 2003 zaznamenala společnost pokles produkce cukrové řepy oproti 

minulému roku, který byl zapříčiněn suchem. Ovšem cukrová řepa dosáhla cukernatost 

16,54, což bylo nejvíc od roku 1992. I přes nízké výnosy pšenice společnost rea

plánované zisky z důvodu zvýšení výkupné ceny oproti loňskému roku. Dochází ke snížení 

vlastních nákladů na sklizeň ječmene (až o 50%) a také cukrovky, naopak se zdvojnásobili 

náklady na řepku. 

Vstupem do evropské unie v roce 2004 dochází ke změnám v p

. Je nutné dodržovat kvóty zavedené unií na pěstování různých plodin. Společnost 

proto snižuje osevné plochy na ječmen a na jeho místě začíná pěstovat hrách. Spolu se 

zvýšením produkce dochází k rekordní cukernatosti u cukrovky v historii jejího pěstování 

na úrovni

Vplyvem špatného počasí a dlouhotrvajících dešťů v době sklizně v roce 2005 

dochází k výskytu plísní a chorob na obilovinách. Období sklizně se posunulo, až na íj

lo za následek propady produkce. Pokles zaznamenala také realizační cena ječmene 

i pšenice Daný typ počasí ovšem vyhovoval produkci cukrovky a kukuřice, které byly 

nejvyšší,  za sledované období. 

Ze strany státu dochází od roku 2006 ke snižování výkupních cen za cukrovky.  

Se vstupem do EÚ byla zavedena intervenční cena cukru, co mělo za následek nejvyšší 

spotřebitelské ceny

ý pokles produkce. Naopak se stoupajícím stavem prasat roste produkce krmných 

směsí. 

Pokles výsledku hospodaření v roce 2007 je způsoben vyšší investicí do nákupu 

nové techniky přes leasing. Odhadovaný návrat investic se předpokládá v roce 2009. Dále 
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také společnost ukončuje pěstování hrachu a na jeho místě zakládá vinice. Společnost také 

uvažuje, že od roku 2008 ukončí pěstování cukrové řepy.  

 
Analýza rostlinné výroby 

 
Průměrné výnosy plodin 
Produkce pšenice 

 

Pořadí    
i 

Roky     
t 

Produkce 
pšenice   

y 

První 
diference 

d_1 

Koeficient 
růstu     

k1 

Vyrovnané 
hodnoty    

yv 
1 1999 1763 xxx xxx 2863 
2 2000 2672 909 1,5156 2953 
3 2001 5184 2512 1,9401 3044 
4 2002 3264 -1920 0,6296 3134 
5 2003 1725 -1539 0,5285 3225 
6 2004 4361 2636 2,5281 3315 
7 2005 3812 -549 0,8741 3406 
8 2006 2825 -987 0,7411 3496 
9 2007 3417 592 1,2096 3587 

10 2008   3677  
 

Tabulka č. 13: Produkce pšenice 

y prům d1 prům k prům prognóza 2008 

 
 

2902,3 183,77 1,0763 3677  
  

  ka ho  p
 

Průměrná produkce pšenice za sledované období dosahovala 2902,3 kilogramu na 

hektar. Meziročně dukc olna ala ům 3,77 Průměrný nárůst 

produkce oproti př hozím u je 1   

 

      Tabul  č. 14: Průměrné dnoty rodukce pšenice 

pro e pozv narůst , v pr ěru o 18  kg.  

edc u rok ,0763.
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Graf č. 7: Produkce pšenice 
 

Vývoj časové řady jsem vyrovnal přímkou z důvodu kolísání zkoumaných hodnot. 

Na vývoj hodnot ve sledovaném období mělo největší vplyv hlavně počasí, po roce 2004 

zavedení kvót ze strany EÚ a zemědělská politika státu. Podle prognózy by mělo v roce 

2008 dojít k mírnému nárůstu. Předpokládaná hodnota produkce by se měla pohybovat na 

úrovni 3677 kg na hektar.  

ukce cukrové řepy 

 
Prod

Pořadí    
i 

Roky     
t 

Produkce 
cukr. 

řepy      y

První 
diference 

d_1 

Koeficient 
růstu     

k1 

Vyrovnané 
hodnoty    

yv 
1 1999 1876 xxx xxx 2617 
2 2000 2439 563 1,3001 2662 
3 2001 3161 722 1,2960 2706 
4 2002 3242 81 1,0256 2750 
5 2003 2894 -348 0,8927 2794 
6 2004 3202 308 1,1064 2839 
7 2005 3785 583 1,1821 2883 
8 2006 1933 -1852 0,5107 2927 
9 2007 2618 685 1,3544 2972 

1  20 8   3016 0 0  
Tabulka č. 1 du ukrov y 

 

 

 

5: Pro kce c é řep
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y d1 k  p  200 prům prům  prům rognóza 8 
2515 82 1   ,44 ,0377 3016 

  

bulka  Prům o ro

 

Průměrná produkce sahovala 2515 kilogramu 

na hektar. Jak je patrné z grafu č. 8, do roku 2005 je trend rostoucí. V roce 2006 je patrný 

pokles způsobený jak suchem, tak snížením výkupných cen. Průměrný nárůst produkce 

oproti předchozímu roku je 1,0377. 

 

 

Ta  č. 16: ěrné h dnoty p dukce cukr. řepy 

 cukrové řepy za sledované období do
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Graf č. 8: Produkce cukrové řepy 
 

 Hodnoty časové řady jsou vyrovnané přímkou. V poslední době je patrný pokles 

produkce. Budoucí prognóza na rok 2008 je taktéž klesající ovšem ze zdrojů společnosti je 

známé o úmyslu zrušit produkci pro rok 2009, takže vývoj není znepokojující. Na produkci 

mělo hlavní vplyv vyhovující počasí, rostoucí výkupní ceny. Budoucí hodnota produkce by 

se měla pohybovat na úrovni 3016 kg na hektar. 
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Tržby za rostlinnou výrobu 

 

Pořadí    
i 

Roky     
t 

Tržby za 
RV       

První 
difer

y 
ence 

d_1 

Koeficient 
růstu     

k1 

Vyrovnané 
hodnoty    

yv 
1 1999 27184       xxx       xxx 22163 
2 2000 18683 -8501 0,6873 22254 
3 2001 20938 2255 1,1207 22388 
4 2002 20239 -699 0,9666 22584 
5 2003 30281 10042 1,4962 22871 
6 2004 18228 -12053 0,6020 23293 
7 2005 28007 9779 1,5365 23910 
8 2006 22306 -5701 0,7964 24815 
9 2007 24554 2248 1,1008 26142 

10 2008   28086  
Ta

    
Tabulka č. 1 ůměr noty ukc nn y 

 

Průměrné hodnoty tržeb rostli roby ledované období dosahovali  21 042 

tisíc Sk. Kolísání, trné  č. ovliv  řadou faktor  velikost úrody, 

počasí, výška real ních cen, atd.  V 

oproti předchozímu. 

bulka č. 17: Tržby za rostlinnou výrobu 

8: Pr né hod  prod e rostli é výrob

nné vý  za s

 pa z grafu 9, je něno ů jako

izač prům ru je ná st tržeb jednoho roku 0,9888 krát ě rů
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Graf č. 9: Vývoj tržeb rostlinné výroby 

y pr d1 p  200ům rům k prům prognóza 8 
21 -292   042 ,222 0,9888 28 086
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Graf časové řady je vyrovnaný přímkou, která nejlépe dokázala pokrýt výkyvy  ve 

vývoji tržeb, ke kterým za sledované období docházelo. Vývoj tržeb vychází v první řadě 

z vývoje produkce, dále také z cen, dotací, kvót Z grafu je patrný očekávaný nárůst tržeb.  

Předpokládaná hodnota tržeb by se měla pohybovat v roce 2008 okolo 28 086 tisíc Kč. 

 
Analýza výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření 

 

Pořadí    
i 

Roky     
t 

Výsledek 
hosp.     

y 

První 
diference 

d_1 

Koeficient 
růstu     

k1 

Vyrovnané 
hodnoty    

yv 
1 2000 -2182       xxx       xxx 118 
2 2001 68 2233 4415 -1,023 
3 2002 103 -2130 0,046 -32 
4 2003 361 258 3,505 -230 
5 2004 425 64 1,177 -625 
6 2005 -3052 -3477 -7,181 -1411 
7 2006 -9946 -6894 3,259 -2973 
8 2007 -11380 -1434 1,144 -6083 
9 2008    -12270 

Tabulka č. 19: Výsledek hospodaření 
 
 

ům d1 prům k prům prognóza 20y pr 08 
-2929,7 -1314 1,2661 -12 270  

   

Tabulka č. 20: Průměrné hodnoty výsledku hospodaření 
 
 Výsledek ře d al m notou 4 016,5 

tisíc Sk. Průměrný meziro růst byl na úrovni 24,09 tisíc Sk. Hospodářský výsledek 

v průměru meziroč ř zím  

 

 hospoda ní za sle ované období kles  a to prů ěrnou hod

ční ná

ně rostl 1,0083 krát oproti p edcho u roku.
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Graf č. 10 :Výsledek hospodaření 

 

 Hodnoty časové řady hospodářského výsledku jsem vyrovnal logistickou křivkou, 

která nejlépe dokázal vystihnout kolísání skutečných hodnot. Trend do budoucnosti ukazuje 

ustálení vývoje. Předpokládaná hodnota hospodářského výsledku by se měla pohybovat 

klem hodnoty 1000 Sk. 

 Hospodářský výslede tší části ovlivněn kolísáním 

tržeb za rostlinnou výrobu, co mírně kompenzovali rostoucí tržby živočišné výroby. Dále 

h směsí. Samostatnou kapitolou jsou náklady za pohonné hmoty. 

k byl za sledované období z nejvě

také rostoucí ceny energií, které společnost musela promítnout do finálních cen, ovšem 

jenom částečně aby její produkty neztráceli cenovou konkurenceschopnost. Největší část 

nákladů společnosti tvoří kromě mzdových nákladů také odpisy v rostlinné výrobě, nákupy 

postřiků, hnojiv, krmnýc

Společnost také značnou část financí investuje do oprav zařízení a techniky. Výsledek 

hospodaření také ovlivňují pohledávky z nezaplacených faktur odběratelských společností. 

 Do hospodářského výsledku se také promítlo splácení úvěrů bankám hlavně v roce 

2002, kdy byla za pomoci úvěru financována rekonstrukce vepřína. V roce 2007 společnost 

nakoupila novou techniku na leasing. V poslední době hospodářský výsledek ovlivňují 

nejvíce rostoucí ceny pohonných hmot. 
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V době kdy společnost zaznamenává kladný výsledek hospodaření, je část 

finančních prostředků převáděna do rezervních fondů, ze kterých jsou následně 

spolufinancovány různé investice. 

 

4.3 Z

e hovězího masa z důvodu vyšších nákladů a svoji 

pozornost chce přesunout na produkci mléka. Stav skotu je snižován také ve prospěch stavu 

tu kolem 1000 kusů zvířat. Přechodem 

rávě na nich v minulosti často docházela o úrodu.  

ních cen a realizaci celé produkce. 

 

e je patrný trend nárůstu počtu prasat a s tím 

ojený nárůst produkce vepřového masa. Stav skotu by měl pokračovat v poklesu a 

áměry společnosti v roku 2008 

 V oblasti živočišné výroby chce společnost nadále pokračovat v nastoleném trendu 

snižování stavu skotu a produkc

prasat. Společnost chce dosáhnout optimální hodno

na nová krmiva chce společnost také zvyšovat kvalitu produkovaného mléka a realizovat až 

85% produkce jako Q kvalitní. Investicí do modernizace vepřína chce společnost zvýšit 

odchov vlastních prasat.  

V oblasti rostlinné výroby plánuje společnost zrušení produkce cukrové řepy a 

hrachu. Na volné ploše chce společnost založit vinice. O oblastech po cukrové řepě se 

zatím vedou diskuze, protože se jedená o oblasti v záplavových oblastech ohrožených 100 

letou vodou a společnost p

Společnost se snaží přijmout opatření, které umožní snížení spotřeby energie na 

výrobu rostlinných produktů. Chce toho dosáhnout racionálním využitím dopravy 

a manipulace s produkty v období žní. Hlavním důvodem jsou rostoucí ceny pohonných 

hmot.  

Dalším programem, který je ovšem zatím ve stádiu návrhů a kalkulací, je záměr 

společnosti pěstovat určitou část produkce na výrobu biopaliv. 

 Společnost také plánuje zvýšení hospodářského výsledku v případě pozitivních 

realizač

4.4 Prognózy na rok 2008 
V živočišné výrobě by mělo podle analýzy přijít k ustálení nárůstu tržeb a přiblížení 

k horní asymptotě 30 000 tis. Sk. I nadál

sp
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zastavit se na společností požadovaných 1000 kusů. Podle informací ze společnosti, že se 

chce za

Výsledek hospodaření by měl i nadále klesat, co je způsobeno splácením leasingu za 

novou 

5 Záv

ostlinnou výrobou. Domnívám se, že analýza výkonnosti je rovnako 

důležitá jako finanční analýza. 

ýsledcích analýzy živočišné výroby je patrný její předpokládaný nárůst i do 

budouc

ení produkce mléka a změnou krmných směsí hlavně mléka Q kvality. 

růst tržeb za 

živočiš

měřit na produkci mléka, tato poroste a v roce 2008 by měla dosáhnout 2,98 milionu 

litrů.  

Prognózy rostlinné výroby budou v roce 2008 nejvíc ovlivněny počasím. Tržby by 

měly zaznamenat nárůst na 28 086 tis. Sk. Stejný trend je patrný i v produkci pšenice a 

cukrové řepy.  

techniku a úvěrů. Plán společnosti je ovšem vyprodukovat zisk případně 

minimalizovat ztrátu. 

 

ěr 

Objektem analýzy mé práce byla zemědělská společnost PD Radošovce, která,  se 

zaobírá živočišnou a r

Na v

nosti. Za sledované období rostla produkce vepřového a stav prasat díky 

modernizaci vepřína, zlepšení krmných směsí a celkovému zaměření společnosti na jejich 

chov.  

Naopak společnost redukuje chov skotu následkem zvyšujících se nákladů, nízké 

realizaci hovězího masa na trhu, poklesu přírůstků z důvodu změny krmných směsí. Za 

sledované období došlo ke snížení stavu o 500 kusů. Společnost se chce nadále soustředit 

na zvýš

Vývoj živočišné výroby byl v poslední době ovlivněn hlavně střídáním epidemií 

zvířat jak výskytem nemoci šílených krav v celé Evropě, dále klasického prasečího moru, 

ptačí chřipky, kdy docházelo ze strany obyvatelstva k nahrazování produktů postižených 

epidemií za jiné. I přes tyto negativní vplyvy se společnosti dařilo udržovat 

nou výrobu. Hlavní podíl na tom měla produkce mléka a vepřového masa. 

Rostlinná výroba je nejvíce závislá na vývoji počasí, i když ani tady není možno 

dosáhnout ideálního stavu, protože různé plodiny potřebují různou intenzitu slunečního 
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záření, deště a celkově odlišné podmínky. Dále je tu největší výskyt neočekávaných a 

náhodných faktorů, mezi které můžeme řadit povodně, škůdce, nemoci. 

Ve vývoji tržeb za rostlinnou výrobu můžeme vidět její celkový vývoj. V období, 

kdy nebyli ideální podmínky pro pěstování například pšenice a dochází tudíž k výpadku 

tržeb je ovšem vyšší produkce ječmene nebo jiné plodiny, které tyto výpadky minimalizují.  

Dále je u společnosti patrné jisté experimentování, kdy se nebojí například v roce 

2001 p

racioná

ok 2008 nutně bude představovat přípravy. Od 

stanove

 náklady na software a školení 

zaměst

vojí činností je schopna vytvářet zdroje 

potřebn

 

 

rodukovat sójou, nebo v současné době se zakládáním vinic a ukončením produkce 

cukrové řepy i přes patrný rostoucí trend. 

Z důvodu rostoucích cen pohonných hmot chce společnost snížit jejich spotřebu 

lním využitím dopravy a manipulace s produkty.  

Další věcí, se kterou se bude muset společnost v nejbližší době potýkat, bude 

zavedení eura od 1. ledna 2009. Tudíž r

ní konverzního kurzu bude nutné uvádět ceny pro odběratele jak v současné měně 

tak přepočtené na euro. Z tohoto důvodu budou nutné

nanců. Vzhledem k tomu, že společnost nevyváží svoji produkci do zahraničí, se jí 

nedotýkají ztráty způsobené současným posilováním koruny, naopak společnosti by se 

v současnosti více vyplatil nákup krmných směsí v zahraničí. 

Cílem mé práce bylo poskytnout společnosti informace a prognózy budoucího 

vývoje. Společnost také obdržela program, takže v budoucnosti může samostatně sledovat 

vývoj požadovaných ukazatelů, zvláště v případě nové produkce hroznů, nebo do budoucna 

zamýšlené produkce surovin na výrobu biopaliv. 

Společnost v současné době vykazuje jistou stagnaci parnou na vývoji výsledku 

hospodaření, i přes patrný trend poklesu společnost do budoucna může přejít do růstu. 

Na závěr možno zkonstatovat, že se společnost úspěšně vyrovnala s naším vstupem 

do EÚ. Disponuje potenciálem tvorby zisku. S

é na financování své činnosti. Společnost je schopna rozšiřovat majetek, rozvíjet 

obchodní aktivity a tím si udržovat své místo na trhu.  
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