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Abstrakt 
 

Práce se zaměřuje na posouzení hospodářského zdraví podniku Agro Zvole, a. s. 

operujícího v sektoru zemědělství a vyrábějícího produkty rostlinné a živočišné výroby. 

K objektivnímu hodnocení hospodářské výkonnosti jsou zde použity ukazatele finanční 

analýzy s kterými dále pracuje statistika, zastoupena metodou analýzy časových řad. 

Oba předešlé početní postupy (metodiky) vychází z účetních výkazů firmy za jednotlivá 

účetní období. Pokud budu konkrétní, tak z účetních výkazů (výkaz zisku a ztrát a 

rozvaha) jsou vypočteny jednotlivé ukazatele finanční analýzy za jednotlivá účetní 

období a ty jsou následně vyrovnány pomocí časových řad a předpovědění budoucího 

trendu (vývoje). K jednotlivým výsledkům jsou přiloženy komentáře. Pro vytvoření 

správných komentářů, vyplývajících z početních operací, je dobré jednotlivé výsledky 

porovnat s hospodařením ostatních podnikatelských subjektů v rámci jednoho 

hospodářského odvětví a jemu příslušného území. Právě proto jsou do výzkumu 

zařazeny i další zemědělské podniky v rámci bývalého okresu Žďár nad Sázavou a jsou 

to tyto: Agria Ujčov, a.s., Bobrovská, a.s. a Společnost Bohuňov, a.s. Po porovnání 

hospodaření Agro Zvole, a. s. s hospodařením ostatních firem a vytvoření závěrů je 

využito těchto výsledků předchozího bádání pro objevení trhlin v hospodaření Agro 

Zvole, a. s. Je důležité objevit chyby, ale ještě důležitější je nalezení cesty k jejich 

odstranění. Tomu se věnuje další část práce, kde dochází k vymodelování vlastních 

návrhů pro odstranění nebo alespoň pro zmírnění problematických stavů ve výkonnosti 

podniku. V samotném závěru diplomové práce  jsou shrnuty výsledky jednotlivých částí 

práce a také jsou nastíněny její přínosy pro sledovaný subjekt.  

 

 

 

 

Klíčová slova 
 

Zemědělství, účetní výkazy, ukazatele finanční analýzy, časové řady, trendy a 

optimalizace stávajících činností. 



 

Abstract 
 

The thesis focuses on assessing economic health of Agro Zvole, a.s. company, operating 

in the agricultural sector, producing plant and animal production.  For objective 

evaluation of economic performance financial analysis indicators are used, to also work 

with statistics, represented by timeline analysis technique. Both previous numerical 

procedures (methodology) are based on company financial statements for each fiscal 

period. To be specific, individual indicators of financial analysis from the financial 

statements (profit and loss account and balance sheet) are calculated for each fiscal 

period and these are then aligned using time lines and future trends prediction 

(development).  The individual results are accompanied by commentaries. To create the 

right comments, resulting from arithmetic operations, it is useful to compare individual 

results with management of other corporate entities within a single sector of the 

economy and their respective area. That is why other agricultural companies from 

former Žďár nad Sázavou district are included in the research as they follow: Agria 

Ujčov, a.s., Bobrovská, a.s. and Bohuňov Company, a.s. Previous research conclusions 

based on results of comparing the management of Agro Zvole, a.s. with managements 

of other companies are used to discover gaps of Agro Zvole, a.s. management. Next 

section of the thesis is devoted to model my own proposals to eliminate or at least 

alleviate problematic conditions in the company's performance. It is important to find 

mistakes, but more importantly find a way to eliminate them. In conclusion, the thesis 

summarizes the results of each part of the work and its benefits are outlined for the 

referenced entity. 
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1 Úvod 
 

V prvopočátcích tvořilo zemědělství jednu z páteřních činností lidské společnosti, až 

posléze se vznikem specializace postupně docházelo k odštěpení a vzniku nových 

oblastí hospodaření (např. kovářství, zpracování rud, stavebnictví, textilní výroba a 

další). Samotná specializace byla nezbytná, protože už lidé nebyli schopni obsáhnout 

veškeré vědění o dané hospodářské aktivitě, a právě proto s technickým pokrokem 

docházelo k vyčlenění dalších činností z primárního sektoru hospodářství do 

sekundárního či terciárního sektoru hospodářství. Zemědělská prvovýroba probíhá v 

současnosti přibližně na 54% území České republiky a už nejen proto měla a má u nás 

velkou tradici a je zakořeněna v podvědomí obyvatelstva. Zemědělství a lesnictví 

nemělo a nemá jen význam z pohledu tvorby produkce surovin pro další zpracovatele z 

oblasti například potravinářského a zpracovatelského průmyslu, ale také plnilo a nadále 

plní funkci krajinotvornou, hydroregulační a ochrannou. Díky podotýkám šetrným 

zásahům zemědělců do přírody se u nás nachází členitá krajina, kde lesy přechází do luk 

a polí a je zde i zastoupena široká paleta rostlin a živočichů. Při správném hospodaření s 

půdou, kdy jsou svahy rozčleněny pomocí mezí a travních pásů do teras spolu s 

vhodným využití plodin na nich osetých, působí takto upravené pozemky jako přirozený 

regulátor povrchových a i spodních voda a samozřejmě i protierozivně. Každý správný 

farmář ví, že jen chemicky a jinak nezatížená půda a příroda mu poskytne „zdravou“ 

úrodu, a proto se snaží přírodu chránit a udržovat, tak aby maximalizoval svůj užitek z 

půdy a samozřejmě i svou činností krajinu zachoval pro další generace. Nejen správné 

zacházení s přírodními zdroji ovlivňuje maximalizaci užitku ze zemědělství pro 

zemědělce i společnost, ale také mnoho dalších faktorů. K jedněm z nich patří například 

ekonomická stránka věci. V zemědělství dochází k velkému časovému odstupu mezi 

vznikem nákladů popřípadě výdajů (jaro, léto) a vznikem výnosů popřípadě příjmů 

(zima, jaro). S tím mohou být spjaty vyšší náklady na překlenutí nedostatku finančních 

zdrojů pomocí úvěrových či jiných operací. I otevřenost našeho trhu v rámci EU, 

zvýšila konkurenci na našem trhu a stlačila, tak i cenu zem. produktů a zvýšila nároky 

na jakost a kvalitu u této skupiny výrobků. Ovšem naopak i vstup do EU usnadnil vývoz 

našich produktů zem. výroby do zemí EU. Jako další faktor ovlivňující efektivitu 
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zemědělství je samotná dotační politika EU, která tak trochu znerovnoceňuje postavení 

zemědělců z nových členských států, oproti zemědělcům ze zakládajících států EU. Je 

pravda, že tento schodek v dotacích by měl být hrazen z národních zdrojů, ale díky 

nedostatku finančních prostředků ve státní pokladně nemůže být plně tento rozdíl 

dorovnán. Pokud zůstaneme u ztížení provozování zemědělské činnosti našich 

zemědělců, způsobené politikou EU, tak nesmíme opomenout zpřísnění a zavedení 

velkého množství norem upravující chování zemědělců a i ostatních podnikatelských 

subjektů, kteří jsou přímo i nepřímo na zemědělství navázání (zpracovávají produkty 

zem. výroby). Toto vede k navýšení nákladů vyvolaných nutností dodržení daných 

nařízení. K jedněm významným faktorům ovlivňujících životaschopnost zemědělství 

patří velká kupní síla obchodních řetězců, které se snaží tlačit dolů cenu zem. produkce. 

Nejen tyto, ale i další důvody by měly podnikatelské subjekty v tomto oboru vést k 

tomu, aby co možná nejvíce využívaly metod hodnocení výkonnosti podniku a v 

případě objevení nedostatků, tyto nedostatky odstranily a tím i zvyšovaly svoji 

konkurenceschopnost. Jako jeden z nástrojů pro hodnocení finanční výkonností může 

bezpochyby posloužit finanční analýza spojená se statistickými metodami (časovými 

řadami), které se věnuje i další část této práce. 
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2 Vymezení problémů a cílů práce 
 

V práci se chci zaměřit na analyzování výkonnosti firmy Agro Zvole, a. s. a jejího 

nejbližšího okolí. V práci budu vycházet z účetních výkazů podniků za období 2003 – 

2009 (Rozvaha, Účet zisku a ztrát). Pro zpracování účetních výkazů budu používat 

metody finanční analýzy (ukazatele - aktivity, rentability, zadluženosti, likvidity a 

bonitní a bankrotní modely – IN 01). Výsledky vyplývající z finanční analýzy budu dále 

zpracovávat pomocí statistických metod, přesněji pomocí analýzy časových řad. Jak 

věřím, pomocí těchto analýz se mi podaří objevit nějaké trhliny, nedostatky 

v hospodaření hlavního podnikatelského subjektu (Agro Zvole, a. s.) a na základě nich 

se pokusím vytvořit vlastní návrh na jejich odstranění. V případě, že bude hospodaření 

firmy bezproblémové, tak vytvořím plán na zachování a další rozvoj podniku a jeho 

výkonnosti.  
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3 Teoretická část - statistika 
 

3.1 Definování základních pojmů 

 

Ekonomické, společenské a další jevy, které můžeme matematicky vyjádřit jsou 

významným zdrojem statistických dat. V případě, že tyto data jsou zaznamenávána 

chronologicky, tedy na určité časové ose v přirozené časové posloupnosti, tak mluvíme 

z hlediska statistiky o zápisu časových řad. Takto zaznamenaná data nám umožňují 

kromě pohledu na minulý vývoj, také pohled na vývoj budoucí.V rámci již proběhlých 

událostí provádíme množstevní analýzy vztahů statistických dat a v opačné běhu času 

modelujeme prognózu budoucích stavů. [10] 

 

3.1.1 Časové řady se dále dělí do dvou různých skupin: 

 

1) Časové řady intervalové 

 

O takovémto typu časových řad mluvíme tehdy, jestliže za určitou časovou jednotku, 

interval (měsíc, čtvrtletí, rok apod.) se odehrálo nebo neodehrálo určité množství 

událostí,jevů. Při konkrétním přiblížení jsou to časové řady počtu narozených, zemřelý 

a sňatků za určitý rok (např.:2000). Při srovnávání časových řad nesmíme zapomenout 

na délku časového intervalu. Ta musí být stejná. Pro sjednocení časového úseku se 

používá to, že se ukazatel vydělí počtem dnů v měsíci do kterého náleží a vynásobí 30 a 

nebo se vypočítá průměrná délka měsíce a posléze se hodnota ukazatele násobí 

vzniklým koeficientem a vydělí počtem dnů v měsíci. [10] 

 

2) Časové rady okamžikové 
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Pokud se ovšem určité množství věcí, událostí a jevů stane v konkrétním časovém 

okamžiku, tak tyto časové řady náleží do okamžikových. Jsou to např. počty v tuto 

chvíli narozených dětí, střední stavy obyvatelstva k 20.5.XX a nebo množství 

vyrobených aut k 12 hod.12min. [10] 

 

Každá z těchto časových řad vyžaduje pro své zpracování jiné metody, a proto je 

musíme důsledně odlišovat. Už jenom ten fakt, že intervalové řady lze sčítat a vytvářet 

tím součty za období je významný projev odlišnosti. Naopak u okamžikových řad by 

takováto sumarizace neměla význam. Neměla by žádnou vypovídací schopnost. Pro 

grafické vyjádření intervalových časových řad se používají sloupkové, spojnicové a 

nebo hůlkové grafy. U okamžikových časových řad je to mírně odlišné, a to v tom 

směru, že hodnotu sledovaného ukazatele vyneseme na časové ose k časovému 

okamžiku a spojíme úsečkou. [10] 

 

3.1.2 Popis časových řad 

 

V rámci nejjednodušších charakteristik časových řad počítáváme jejich průměr ( y ). 

Pro takovýto výpočet používáme vzorec v kterém n značí počet daných intervalů a 

příslušné hodnoty časové řady. Výsledkem je průměr za sledované období. [10] iy
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U okamžikové časové řady mluvíme ne o průměru okamžikové časové řady ( y ), ale 

o chronologickém průměru. Výpočet je odlišný od předchozího průměru v tom, že 

nejdříve vypočítáme průměry za dílčí intervaly(dny, měsíce, čtvrtletí..) a pak je 

následně sečteme. Jsou-li časové úseky mezi jednotlivými okamžiky stejně dlouhé, pak 

tento průměr nese označení nevážený chronologický průměr. [10] 
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3.2 Charakteristika vývoje časových řad 

 

Při popisu vývoje a srovnání ukazatelů více časových řad se používají různé 

charakteristiky, které tento vývoj blíže definují. [10] 

 

První zde uvedený ukazatel popisu vývoje se jmenuje první diference [ (y)] 

nazývaná někdy též absolutní přírůstek. Je to rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot 

časové řady. Výsledek nám potom říká o kolik se změnila jedna hodnota časové řady 

oproti hodnotě , která jí bezpodmínečně musí předcházet. Jestliže, výsledná hodnota 

kolísá kolem určitého čísla(konstanty), pak o takové časové řadě říkáme, že má lineární 

trend. [10] 

d1

 

1.3 [10] niyyyd ii ,...,3,2,)( 11 =−= −

 

Dalším ukazatelem vývoje časových řad je průměr prvních diferencí ( )(1 yd ) u něho 

vycházíme z již uvedených prvních diferencí. Takovýto ukazatel popisuje průměrnou 

změnu hodnoty časové řady za jednotkový interval času. [10] 
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Rychlost změny hodnot časové řady charakterizuje koeficient růstu ( ), je to podíl 

dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. [10] 

)( yki
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Po dosazení do vzorce nám výsledek říká, kolikrát se hodnota časové řady zvýšila 

v určitém okamžiku. V tom případě, že koeficienty růstu kolísají kolem určité hodnoty, 

tak můžeme o časové řadě říci, že lze vystihnout exponenciální funkcí. [10] 
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Při výpočtu průměrného koeficientu růstu ( )(yki )vycházíme z koeficientů růstu. 

Tento koeficient ztvárňuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časové 

interval. [10] 

 

1.6 1

1

1

2

)()( −−

=

== ∏ n nn
n

i
ii y

y
ykyk [10] 

 

Když si blíže rozebereme předchozí vzorec, tak zjistíme, že se pro jeho výpočet vychází 

z první a poslední hodnoty časové řady. To znamená, že se vůbec nepočítá ze změnami 

uvnitř souboru, a proto tento ukazatel má velkou vypovídací hodnotu jen tehdy, jestliže 

se hodnoty uvnitř časové řady moc od sebe neliší. [10] 

 

3.3 Dekompozice časových řad 

 

Dekompozice časových řad pojednává o rozkladu časové řady na její jednotlivé složky 

a také o trendu časové řady. Hodnoty časové řady lze dělit na jednotlivé části. Za 

podmínky, že použijeme aditivní dekompozici lze hodnoty yi rozložit pomocí vzorce  

 

1.7 nieSCTy iiiii ,...,2,1, =+++= [10] 

 

Vysvětlení jednotlivých složek vzorce (1.7) v čase ti: 

 

1)  - trendová složka iT

2)  - sezónní složka iC

3)  - cyklická složka iS

4)  - náhodná složka ie

 

Ad1) trend vystihuje dlouhodobou obecnou tendenci vývoje ukazatele v čase. O trend 

se jedná jen za podmínky, že vývoj je zapříčiněn působením sil, které systematicky 
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působí ve stejném směru. Naopak, když hodnota ukazatele jen mírně kolísá kolem 

určité výše a nebo se mění velice pomalu, tak se o jedná o časovou řadu bez trendu. 

Např. v závislosti na zvyšující se životní úrovni obyvatelstva se zvyšuje i poptávka po 

určitém zboží a nebo s přirůstajícím počtem obyvatel v důchodovém věku, stoupá jejich 

zájem o místa v domech stáří. [10] 

Ad2) se používají k popisu opakujících se změn v časové řadě, které se odehrávají 

v určité době během jednoho kalendářního roku několik let po sobě. Může to mít z 

důvodu např.:změna ročního období, tradic ve společnosti (Vánoce, Nový rok nebo 

Velikonoce). Kdy tyto sezónní záležitosti vyvolají ekonomické aktivity obyvatel. [10] 

Ad3) cyklická složka je velmi těžko rozpoznatelná a i popsatelná. I přesto se vysvětluje 

jako kolísání okolo trendu, v kterých se mění fáze růstu s fází poklesu. Délka 

jednotlivých fází cyklu se neustále mění a i důsledky vzniku této složky jsou nejasné. 

Bližší vysvětlení nemůžeme hledat v ekonomické sféře, ale právě jen mimo ni. Např. 

změnu v poptávce po automobilech může vyvolat příchod převratně nového 

automobilu. V módě jsou to nové módní trendy. [10] 

Ad4) reziduální složka v časové řadě představuje zbytek po odečtení všech předchozích 

složek. Je složena z náhodných fluktuací v průběhu časové řady u nichž nenacházíme 

rozpoznatelný uspořádaných charakter. Může také vzniknout jako chyby při měření 

údajů časové řady a nebo v rámci zaokrouhlování. [10] 

 

3.4 Regresní analýza jako prostředek pro popis časových 
řad 

 

Postup, který se využívá při analýze dlouhodobého vývoje tendence ukazatele časových 

řad a jejich očištění od vedlejších vlivů se nazývá vyrovnávání časových řad. K této 

činnosti se využívají prostředky regresní analýzy. Velkým problémem při vyrovnání 

časových řad je volba vhodné regresní funkce. Tu určujeme z grafického zobrazení 

průběhu časové řady a nebo také na základě vlastností trendové složky, vyplývajících 

z nejen ekonomických úvah. Při této analýze se vychází z toho, že časovou řadu, 

respektive její hodnoty y1až yn, je nutné rozložit na složky trendovou a reziduální ( yi = 

Ti + ei; i = 1,2,..). Děje se ta.proto, protože veličiny nezávislé proměnné x a závislé 
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proměnné y jsou ovlivněny „šumem“, označovaným jako reziduální složku (ei). Na to 

že tato složka ovlivňuje hodnoty y přijdeme tak, že při opakování pozorování dosadíme 

za nezávisle proměnnou stejnou hodnotu x, ale dostaneme různou hodnotu závislé 

proměnné y. Z těchto důvodů spíše než o proměnné y mluvíme o náhodné veličině Y 

spolu s tím, že střední hodnotu náhodné veličiny Y označujeme E(Y|x), kterou 

pokládáme rovnu funkci ).(xη [10] 

 

3.5 Regresní přímka 

 

Je to nejjednodušší regresní úloha v které funkce )(xη , je vyjádřena přímkou 

xx 21)( ββη += a platí pro ni:  

 

1.8 xxxYE 21)()|( ββη +== [10] 

 

Pro vyjádření náhodné veličiny Yi pro danou hodnotu xi je nutné ke koeficientům 

1β a 2β připočítat i hodnotu „šumu“ ei pro hladinu xi. Výsledný vzorec vypadá takto: 

 

1.9 ii exxxYE ++== 21)()|( ββη     [10] 

 

 

Metoda nejmenších čtverců 

 

Pro odhad koeficientů 1β a 2β (označovaných b1 a b2 pro zadané dvojice (xi a yi)) slouží 

právě tato metoda. Cílem  je stanovit minimalizující funkci S(b1,b2), jejíž předpis 

vypadá takto: 

 

1.10 [10] ∑
=

−−=
n

i
ii xbbybbS

1

2
2121 )(),(
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Pro lepší srozumitelnost to znamená, že se sečtou kvadráty odchylek změřených hodnot 

yi od jejich předpokladu na regresní přímce( ii xbbx 21)( +=η ) a pokud je tento součet 

nejmenší, tak jsou koeficienty správně určeny. Odchylka mezi skutečnou hodnotou a 

předpokládanou hodnotou je způsobena reziduální složkou (ei - šum), jejíž velikost tvoří 

stranu čtverce.  Vše je názorně vyobrazeno na grafu č. 1 Odchylka mezi skutečnou 

hodnotou a předpokládanou hodnotou  

 

1η iη

nη

 
Graf č. 1 Odchylka mezi skutečnou  

hodnotou a předpokládanou hodnotou [10] 
 

Odhad regresních koeficientů (b1,b2)vypočteme dle následujícího vzorce: 

 

1.11 
∑

∑

=

=

−

−
=−= n

i
i

n

i
ii

xnx

yxnyx
bxby

1

22

1
221  ,b  [10] 

 

V těchto vzorcích x a y jsou výběrové průměry, pro které platí tyto pravidla: 

 

1.12 ∑∑
==

==
n

i
i

n

i
i x

n
xy

n
y

11

1 ,1  [10] 

 

Vypočtené koeficienty dosadíme do odhadu regresní přímky, která vypadá takto: 
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1.13 xbbx 21)(ˆ +==η  [10] 

 

3.6 Kvadratická regresní fce. 

 

Jako další složitější funkci pro vyrovnání a odhad ekonomický časových řad můžeme 

použít parabolický trend (model). Můžeme ho vyjádřit následovně :  

 

1.14 . [5]  12
2

3 βββ ++= xxy

 

Kvadratická funkce je lineární, protože jsou její kořeny 32,1 βββ a  jsou lineární. Díky 

linearitě této funkce, je možné, obdobně jako u regresní přímky, pomocí metody 

nejmenších čtverců, vypočítat její parametry . Vzorce pro 

výpočet parametrů parabolické regrese (b1, b2, b3), vypočteme úpravou parciálních 

rovnic [5] 
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které položíme rovny nule. [5] 

 

Po základních úpravách předešlých rovnic, vypadají jednotlivé parametry (b1, b2, b3) 

následovně 

1.15 , 

1
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1.16 ,
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Tyto vzorce lze odvodit jen v případě, kdy pro hodnotu xi ; tento vztah : ∑  Pro 

dodržení této podmínky, je nutné upravit časovou řadu následovně viz. tabulka č. 1 

Transformace časové proměnné při sudém n a tabulka č. 2 Transformace časové 

proměnné při lichém n. [5] 

=

=
n

i
ix

1
.0

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
xi 1 2 3 4 5 6 7 8
xi´ -7 -5 -3 -1 1 3 5 7

Zdroj: HINDSL a spol. Statistika pro ekonomi. 2004. s. 261.  
Tabulka č. 1 Transformace časové proměnné při sudém n 

 
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
xi 1 2 3 4 5 6 7
xi´ -3 -2 -1 0 1 2 3

Zdroj: HINDSL a spol. Statistika pro ekonomi. 2006. s. 261.  
 

Tabulka č. 2 Transformace časové proměnné při lichém n 
 

 

3.7 Nelinearizovatelné funkce 

 

Pro popis časových řad především ekonomických událostí se používá především 

exponenciální trend, logistický trend a Gompertzova křivka.  [5,10] 
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3.7.1 Exponenciální trend 

 

Používá se pro regresní funkce shora nebo zdola ohraničené a je určen předpisem: 

 

1.18 [10] xx 321)( βββη +=

 

3.7.2 Logistický trend 

 

V již zmiňované ekonomii se využívá pro vykreslení poptávkové křivky u statků 

dlouhodobé spotřeby a při modelování některých událostí týkajících se výrobků (nákup, 

prodej). Je symetrický kolem bodu inflexe. Je dán tímto předpisem: [10] 

 

1.19 xx
321

1)(
βββ

η
+

= [10] 

 

 

3.7.3 Gompertzova křivka 

 

Trojici zde uvedených speciálních funkcí pro popis časových řad je gompertzova 

křivka. Opět se jedná o S-křivku, která je oproti logistickému trendu nesymetrická 

kolem inflexního bodu a je z vrchu i ze spodu ohraničená. Vypočteme ji následovně: 

[10] 

 

1.20 [10] 
x

ex 321)( βββη +=
 

Pro odhady koeficientů 1β  až 3β (předpokládá se, že 3β  je kladný) použijeme tyto 

vzorce, v kterých jsou opět koef. označeny jako b1 až b3 : [10] 

22 



 

 

1.21 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=
−

−
−=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

−=
12

23
32

33

3
122

3

3
3211  ;

)1(
1

)( ;
1
11

1

1

SS
SS

b
bb
b

SSb
b
b

bbS
m

b mhx

h

h

mh
x

 

Pozn.:pokud b3 vyjde záporný, použijeme jeho absolutní hodnotu. Dále pak musí být 

splněn předpoklad, že zadaný počet n dvojic hodnot 1,2,..ni )y,(x ii = je dělitelný třemi, 

jinak je nutné vynechat potřebný počet počátečních nebo konečných prvků. Výpočet b1 

až b3 je speciálně vytvořen pro exponen. trend. Pokud jej chceme použít v Logistickém 

trendu(a) a nebo v Gompertzově křivce(b), tak musíme upravit závislou proměnou 

podle vztahu: [10] 

 

y
ysubstitucea 1:) =∗  

yysubstituceb ln:) =∗  

 

V těchto vzorcích vypočteme výrazy S1, S2, S3 tímto způsobem: 
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3.8 Zvolení správné funkce 

 

Tento problém spočívá v nalezení takové funkce, která by co nejlépe k daným datům 

přiléhá. V tom nám může pomoci metoda nejmenších čtverců, ale protože není 

normovaná, tak je lepší použít jiné charakteristiky. Vychází se ze vztahu: [10] 

 

1.23  ηη ˆˆ −+= yy SSS

V kterém  je rozptyl empirických hodnot,  je rozptylem vyrovnaných hodnot a 

 je reziduální rozptyl. K jednotlivým ukazatelům dojdeme takto: [10] 

yS η̂S

η̂−yS
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Po vypočítání těchto tří rozptylů můžeme provést jejich porovnání, kdy v případě 

rovnosti (jejich zlomek by byl roven 1), by všechny empirické hodnoty ležely 

na regresní křivce. V případě, že by byly tyto rozptyly na sobě nezávislé(jejich zlomek 

by byl roven 0. Tento vztah řeší index determinace: 

ySS =η̂
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Tento index nabývá právě již zmiňovaných hodnot 1,0 . V případě, že se přibližuje 1, 

tak je závislost silná a funkce je dobře vystižená. Pokud se přibližuje 0, tak je závislost 

slabá až žádná a regresní funkce není dobře zvolena. 

 

3.9 Vybrané ekonomické ukazatele 

 

3.9.1 Ukazatele aktivity 

 

Měří efektivitu hospodaření s aktivy. V případě, že jich firma má příliš velký stav, tak 

dochází k jejich nedostatečnému využití a díky tomu vznikají zbytečné náklady. 

V případě nedostatku aktiv naopak uchází firmě zisky z kontraktů, které díky 

nedostatečné výši aktiv není schopná naplnit. [10] 

 

Obrat zásob 

 

Tento ukazatel udává kolikrát za rok se výše zásob obrátí v tržbách. Doslovně řečeno 

kolikrát je v průběhu roku každá položka prodána a opět uskladněna. Nedostatkem 

tohoto ukazatele je ten fakt, že je počítán z tržeb, které udávají skutečnou tržní hodnotu 

oproti zásobám, které se uvádějí v cenách pořízení. Proto by bylo vhodnější uvést 

v čitateli náklady na prodané zboží, ale i pře tyto skutečnosti se používají pro výpočet 
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tržby. Nízký obrat zásob naznačuje to, že jsou na skladě staré, málo využívané, zásoby a 

to v dalším efektu i nadhodnocuje ukazatel likvidity. K výslednému ukazateli dojdeme 

takto: [8,12] 

1.26 dnech)  v( 
 tržby

zásoby prumerné  zásobobratu  Doba
denní

= [8] 

 

Doba obratu pohledávek 

 

Udává nám počet dnů po které je inkaso peněz za každodenní tržby blokováno 

v pohledávkách. Dobu obratu pohledávek je dobré porovnat s platebními podmínkami 

za fakturaci výrobků nebo zboží. V případě, že je tato doba delší než platební 

podmínky, tak odběratelé neplatí včas a měly by se vytvářet protiopatření. Výpočet 

vypadá následovně: 

 

1.27 dnech)  v( 
 tržby

pohledávek období prumerné  pohledávekobratu  Doba
denní

= [12] 

 

3.9.2 Ukazatele rentability 

 

Používají se k poměřování zisku dosaženého podnikáním s výší zdrojů, kterých bylo 

zapotřebí, aby se tyto zisky vytvořili [12] 

 

ROI 

 

Rentabilita vloženého kapitálu je jedním z přeních ukazatelů rentability. Vyjadřuje nám 

s jakou silou napomáhá celkový firemní kapitál k tvorbě zisku a to bez vlastnického 

rozlišení(cizí x vlastní zdroje financování). Můžeme se setkat s několika modifikacemi, 

ale pro účel této práce bude využívána tato forma: 

 

1.28 
kapitál celkový

úroky) nákladové  zdanením pred(zisk   ROI +
= [12] 

25 



 

 

3.9.3 Ukazatele likvidity 

 

V doslovném slova smyslu nám tento ukazatel říká, jak je firma schopná dostát svým 

závazkům. V případě, že se mluví o tom, že firma je likvidní, tak se má na mysli to, že 

souhrn všech finančních prostředků firmy je natolik velký, že se z něj mohou uhradit 

veškeré splatné závazky. Ukazatel představuje poměr mezi tím čím je možno platit a 

tím co je nutné zaplatit. [8] 

 

Okamžitá likvidita 

 

Vypovídá o tom, jak je firma schopná hradit své právě splatné dluhy. V čitateli jsou 

peníze( v pokladně a na běžných účtech) spolu s jejich ekvivalenty(krátkodobými volně 

obchodovatelnými cennými papíry) a ve jmenovateli jsou splatné dluhy. Podmínka 

okamžité likvidity je splněna při hodnotě ukazatele 0,2. Výsledný vzorec vypadá takto: 

 

1.29  
závazky splatné okamžité

yekvivalent  prostredky (penezni  likvidita Okamžitá +
= [8] 

 

3.9.4 Ukazatele zadluženosti 

 

Pod tímto názvem se skrývají ukazatele, které popisují vztah mezi cizími a vlastními 

zdroji financování. Pomocí nich určujeme rozsah použití dluhů k financování. Použití 

cizích zdrojů v podnikovém hospodaření nepatří k negativním efektu podnikání, ale jen 

v případě kdy nepřekročí takovou mez, která by odradila  dodavatele(neschopnost platit 

za předmět dodávky) a nebo finanční instituce u kterých bychom požadovaly tyto 

prostředky. Cizí zdroje zvyšují efektivitu využití vlastního kapitálu. [12] 
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Celková zadluženost  

 

K výsledku dospějeme tak, že cizí kapitál podělíme celkovými aktivy. Platí zde přímá 

úměr kde na jedné straně při vzrůstajícím podílu vlastního kapitálu se i na druhé straně 

zvětšuje i bezpečnostní polštář pro věřitele. Při hodnocení se řídíme oborovými 

průměry. Názorně vypadá vzorec takto: 

 

1.30  
Aktiv
kapitál cizí t zadluženos Celková

Σ
= [8] 

 

3.9.5 Ukazatele výrobní a provozní 

 

Zaměřují se na základní činnost, pro kterou byla účetní jednotka zřízena a to je výroba. 

Samozřejmě se pohybujeme ve výrobní sféře. Provozní a výrobní ukazatele vychází 

z takových veličin, jako jsou zejména náklady. Řízení těchto složek má za následek 

efektivnější nakládání s náklady a vylepšení koncového stavu. [8] 

 

Produktivita práce 

 

Sám název napoví, že výsledná hodnota ukazatele představuje provozní zisk(před 

placením úroků a daní), který nám přinese jeden zaměstnanec. Pokud se hodnota 

pohybuje v oborovém průměru, tak firma zaměstnává optimální množství zaměstnanců. 

Ovšem v případě, že dochází k tvorbě velmi malého zisku na zaměstnance, tak by bylo 

dobré přehodnotit a optimalizovat počet zaměstnanců. Vzorec pro výpočet ukazatele 

vypadá takto: 

 

1.31 ( )Kčv 
zamest.pocet 

celkem hodnota Pridana  práce taProduktivi = [8] 

 

Pozn.: PH (přidaná hodnota) = obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba.  
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3.9.6 Index IN 2001 

 

Index tvoří 24 empiricko-induktivních ukazatelových systémů. Byl sestaven na základě 

praktických zkušeností při analýze finančního zdraví podniků, modelů a ratingu. Je 

obdobou Altmanova Z-skóre, ale s tím rozdílem, že je „ušit na míru“ pro hodnocení 

firem pohybujících se na českém trhu. Podložky IN 01 jsou standardní poměrové 

ukazatele, které ohodnocují aktivitu, výnosnost, zadluženost a likviditu. [12] 

 

Výsledná hodnota se třídí do tří kritérií:  

 

1) IN01<1 – firma je ohrožena velkými finančními problémy,  

2)1<IN01≤2 výsledky firmy se pohybují v tzv. „šedé zóně“, tedy jsou nevyhraněné,  

3) IN01>2 při takovémto stavu se mohou očekávat uspokojivé výsledky. Určíme ho 

z následujícího vztahu:  

 

1.32 IN 01 = 0,13 x1 + 0,04 x2 + 3,92 x3 + 0,21 x4+ 0,09 x5, kde 

 

x1= ∑aktiv/cizí zdroje,  

x2 = EBIT(hosp. výsl. před placením úroků a daní)/nákl. úroky,  

x3 = EBIT/aktiva celkem,  

x4 = výnosy/ ∑aktiv,  

x5 = oběžná aktiva/(kr.závazky + kr. bank. úvěry). 

[12] 

3.9.7 Bod zvratu 

 
Z anglického Break-Even-Point. Tento termín lze vysvětluje jako rovnovážný vztah 

mezi nákladovými a výnosovými složkami při určitém množství produkce. Jednoduše 

řečeno firma dosahuje bodu zvratu v tom okamžiku, kdy se rovnají celkové náklady při 

určité produkci(fixní i variabilní) celkovým výnosům plynoucích z této produkce. Bod 

zvratu pro objem výroby vypočteme pro stejnorodou produkci z vztahu, kdy proti sobě 
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postavíme rovnici přímky tržeb (T = c•Q) a rovnici přímky celkových nákladů ( N = F + 

v•Q) výsledná rovnice vypadá následovně:[8,12] 

 

1.33 )/( vcFQBZ −= , kde 

 

 QBZ – objem výroby(ks) v bodě zvratu, 

 v – jsou průměrné variabilní náklady na 1 kus výrobku v peněžním vyjádření., 

 c – prodejní cena 1 Ks výrobku 

 F – celkové fixní náklady za příslušné období v peněžním vyjádření. 

 

Vzorec pro různorodou produkci v peněžním vyjádření za předpokladu trvalého  a 

strukturně stálého sortimentu vypadá následovně: 

 

1.34 )1/( vFTBZ −= , kde 

 

 TBZ - objem výroby(tržeb) v bodě zvratu, 

 (1-v) – příspěvek ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku na 1 Kč objemu výroby 

v určitém období. [8,12] 

 

Stanovení obratu pro bod zvratu 

 

Předešlé vzorce pro výpočet bodu zvratu patří podle mého názoru k základním. V této 

práci jsou uvedeny jen pro informaci a pro výpočet bodu zvratu (BEP)je zde použita 

metodika výpočtu pro stanovení BEP pro obrat(tržby). Dojdeme k němu následovně: 

 

1.35

CV
VN

FNCVBZ

−
=

1
, kde jsou 

 CVBZ- celkové výnosy v bodě zvratu, 

 CV celkové výnosy, 

 VN – variabilní náklady.[8,12] 
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4 Analýza současného stavu 
 

V této kapitole provedu analyzování celého odvětví a v něm jednotlivých vybraných 

firem. 

 

4.1 Uvedení do problému 

 

Rozhodl jsem se, že pro lepší vypovídací schopnost analytické části bude dobré si 

vybrat pro provádění rozborů více firem s podobnými charakteristikami. Tedy takový 

průřez odvětvím. Porovnávané subjekty mají podobnou kapitálovou strukturu, právní 

formu, počet zaměstnanců, obhospodařovanou rozlohu půdy a především se nachází 

v rámci jednoho regionu. Základní údaje o nich jsou uvedeny v tabulce č. 3 Základní 

informace o zkoumaných firmách a sídla společností jsou graficky zakreslena do 

obrázku č. 1 Mapa Okresu Žďár nad Sázavou se zakreslením sídel firem. 

Společným regionem je pro ně okres Žďár nad Sázavou spadající do kraje Vysočina. 

Umístění v stejném regionu přisuzuji velkou roli proto, že sledované podnikatelské 

subjekty v něm sídlící budou mít podle mého názoru obdobné startovací podmínky. 

Podmínky pro hospodaření v rámci rostlinné výroby. Pokud budu přesný, tak tím jsou 

specifické rysy podnebí, počasí a geologické složení pudy. Tyto přírodní charakteristiky 

najdete v tabulce č. 4 Charakteristiky okresu Žďár nad Sázavou. Analýza bude 

koncipována tak, že jeden podnikatelský subjekt bude v čele, hlavní a k jeho 

hospodářským výsledkům budou vztahovány a porovnávány výsledky podnikání 

dalších hospodářských soutěžitelů v rámci vybraného odvětví. Nejdůležitější podnik 

z pohledu statistickofinančněanalitického bude Agro Zvole, a. s. s jeho výsledky 

hospodaření budou porovnávány další tři podniky, kterými jsou: Bobrovská, a. s. , Agria 

Ujčov, a. s. a Společnost Bohuňov, a. s. . 
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Obrázek č. 1 Mapa Okresu Žďár nad Sázavou 

se zakreslením sídel firem 
(1 – Agro Zvole, a. s. , 2 – Agria Ujčov, a. s. , 

3 – Bobrovská, a. s. , 4 – Společnost Bohuňov, a. s. ) [18] 
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Agro Zvole, a. s. Bobrovská, a. 
s.

Agria Ujčov, 
a. s.

Společnost 
Bohuňov, a. s.

Místo podnikání
Zvole nad 

Pernštejnem, č. p. 
112

Bobrová, č. p. 
308 Ujčov, č. p. 49 Bohuňov, č. p. 

49

PSČ 592 56 592 55 592 62 593 01

Region Bystřicko Novoměstsko Bystřicko Bystřicko

Den vzniku (zápis do 
OR)

17. 10. 1995 2. 9. 1996 3. 9. 1996 20. 11. 1996

Právní forma akc. spol. akc. spol. akc. spol. akc. spol. 
IČO 63479605 25309790 25309943 2531765
Základní kapitál 
(tis. Kč)

35.902 53.119 32.350 66.192

Vlastní kapitál (tis. 
Kč)

37.223 59.663 36.038 62.967

Kapitál celkem 66.448 65.038 42.565 94.024
Podíl vlast. kap. na 
cel. kap. (v %)

56,02 91,74 84,67 66,97

Průměrný 
přepočtený počet 
zaměstnanců

65 30 30 49

Počet řídících zam. z 
cel. počtu zam.

5 4 5

Obhospodařovaná 
plocha (ha) pro rok 
2007

1.274,66 853,10 759,60 1.134,83

Počet ha na 1 
zaměstnance ve 
výrobě

21,24 32,81 30,38 27,02

Předmět podnikání
Hlavní činnosti

Údaj
Obchodní firma

Zemědělská výroba
Rostlinná a živočišná výroba

7

 
Tabulka č. 3 Základní informace o zkoumaných firmách 

( Rok 2009, v tis. Kčpokud není uvedeno jinak) [34,35,36,37] 
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Údaj

Typ půdy

Celkem za rok 2009

Poloha

Podnebí
Průměrný počet jasných dnů 
za rok
Průměrná doba trvání 
slunečního svitu za rok ( v 
hod.)

Nejfrekventovaněji pěstované 
plodiny

9
15

-1

185

5

Hnědé půdy - vzniklé zvětráváním žul a rul, ve 
výškách od 400 do 600 m. n. m. , vhodné pro 
pěstování méně náročných plodin (brambory, 

řepa, některé obiloviny)

Přibližná nadmořská výška v 
oblasti obce (v m. n. m.)

Jaro
Léto

Podzim
Zima

Průměrná teplota vzduchu za 
roční období (území Vysočiny 
v r. 2009 °C)

Úhrn srážek průměrně za 
roční období (Vysočina v r. 
2009 v mm)

Mírně teplá podnebná oblast

1502 - 1550

Zvole

46 - 51

122

649

Jaro
Léto

Podzim
224

Zima 118

Hodnota

Pšenice obecná (podzimní výsev) , ječmen 
obecný, řepka olejka, mák setý, brambory

Bobrová
Ujčov

Bohuňov

529
495
335
624

Okres Žďár nad Sáz. leží  v pohoří 
Českomoravské Vrchoviny uprostřed České 
Republiky, severovýchodně v katastrálním 

území kraje Vysočina.

 
 

Tabulka č. 4 Charakteristiky okresu  

Žďár nad Sázavou [19,20,21,23] 

 

4.2 Analyzování firemních dat 

 

Jen pro připomenutí. Nejdříve při rozboru informací o firmách bude pracováno s daty 

hlavní firmy tj. Agro Zvole, a. s. . To bude následovat porovnání s robory vybraných 

nejbližších konkurenčních firem (Agro Ždánice, a. s., Bobrovksá, a. s., Agria Ujčov, a. 

s. a Bohuňov, a. s.). 
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4.3 Agro Zvole, a. s. a její charakteristiky  

 

Základní informace o firmě jsou uvedeny v tabulce č. 4 Základní informace o 

zkoumaných firmách. Jen pro zpřesnění uvádím, že předmět podnikání společnosti dle 

stanov společnosti je zemědělská výroba. V rámci předmětu podnikání může Agro 

Zvole, a. s. dále jen Agro Zvole, vykonávat činnosti uvedené v tab. č. 5 Činnosti 

zahrnuté v předmětu podnikání.  

 
Poř. č. Činnost

1

Chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěwtování zeleniny, hub, okrasných
rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické využití na pozemcích
vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného práv. důvodu, popřípadě
provozovány bez pozemků.

2 Chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných
produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

3 Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o
zvířata uvedená v písmenu b)

4 Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin

5 Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetné výroby potravni z ní

6 Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemích vlatních,
pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu

7

Silniční motor. dop. nákl., práce mechanizačními prostředky, nákup zboží za účelem jeho
dalšího prodeje a prodej, mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem, výroba
cementového zboží, automatizované zpracování dat, provozování čerpací stanice s palivy a
mazivy, výroba zemědělských strojů, silniční motorová doprava osobní, provádění staveb,
jejich změn a odstraňování, podnikání v oblasti nákládání s nebezpečnými odpady a
nakládání s odpady (bez nebezpečných) 

 
 

Tab. č. 5 Činnosti zahrnuté v předmětu podnikání [35] 

4.3.1 Rostlinná výroba 

 

V rámci rostlinné výroby se vybírají takové plodiny, které jsou nejvhodnější pro 

pěstování v oblasti Českomoravské vrchoviny. Viz tabulka č. 4 Charakteristiky 

okresu Žďár nad Sázavou. Je to proto, aby docházelo k maximalizaci užitku z této 

produkce. Tedy nejvyššího možného rozdílu mezi výnosy z jednotlivých plodin a 
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náklady spojenými s osetím, růstem a sklizní kulturních rostlin. Agro Zvole, a. s. se 

zabývá produkcí následujících plodin: ozimé pšenice, ozimý a jarní ječmen, mák, řepka 

olejka, kmín, kukuřice nazeleno a jetelotravní směs. Poslední dvě plodiny slouží 

především pro další zpracování na senáže a siláže, které se používají v živočišné výrobě 

k výkrmu skotu. Obiloviny se dále člení na potravinářské, krmné a sloužící jako osivo 

(vlastní potřeba a prodej). Z máku se využívají jak jeho semena, tak i slupka (tobolka), 

která je prodávána do farmaceutického průmyslu, jako surovina pro výrobu léčiv. Pro 

lepší představu je zachycen vývoj a škála produkce v skupině tabulek, kde je sledován 

vývoj rostlinné výroby za období (2006 – 2009) z pohledů oseté plochy v ha viz. 

příloha č. 1, tabulka č. 1 Zastoupení plodin v osevním plánu, dále pak z celkového 

výnosu na osetou plochu viz. tabulka č. 6 Produkty a jejich produkce pro Agro 

Zvole, a. s.  a průměrného výnosu na hektar viz. příloha č. 1, tabulka č. 1 Průměrný 

hektarový výnos pěstovaných plodin. Na graf č. 2 Průměrný hektarový výnos 

vybraných plodin, jsou přehledně vyobrazeny vývoje pro jednotlivé kulturní rostliny. 

Největší ha výnos ze všech plodin vykazuje pšenice ozimá, které se průměrně nejvíce za 

období urodilo v roce 2008 7,46 t z hektaru, následuje ji ječmen jarní s průměrnou ha 

úrodou 4,45 v roce 2006. Protipól těmto plodinám tvoří mák ( r. 2006 - 1,03 t/ha) a 

kmín (r. 2008 - 1,32 t/ha). Je více než jasné, že nelze srovnávat výnosnost plodin mezi 

jednotlivými druhy, ale pouze jen v rámci jedné plodiny. Každá plodina má svá 

biologická specifika od kterých se odvíjí i výnosnost. Největší negativní výkyvy 

v produkci se projevily u pšenice ozimé v roce 2009, kdy se zastavil rostoucí trend a 

úroveň roku 2009 (5,14 t/ha) se vrátila na hodnotu roku 2005. U ostatních plodin 

nedošlo už k tak rasantním výkyvům v průměrné hektarové produkci. 
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2006 2007 2008 2009

Pšenice ozimá 1571,80 2224,50 2641,00 1559,40

Ječmen jarní 651,30 528,81 569,50 697,00
Řepka olejka 
(ozimá)

383,71 372,20 412,89 514,60

Kmín 13,24 32,47 31,55 21,39

Víceleté pícniny 
(jetelotravní 
směs)

4257,20 4226,20 2681,80 3182,10

Mák 172,32 94,40 95,90 100,69
Kukuřice 
nazeleno

3793,60 3587,70 3598,00 3666,80

Sklizeň v letechKomodita

 
Zdroj: Vnitropodnikové rozbory – firemní materiály .Rozbor hospodaření k 30.9.2009 

Tabulka č. 6 Produkty a jejich produkce pro Agro Zvole, a. s. 

( 2006 – 2009, v tunách)[18] 
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Zdroj: Zdroj: Vnitropodnikové rozbory – firemní materiály .Rozbor hospodaření k 30.9.2009 

Graf č. 2 Průměrný hektarový výnos vybraných plodin 
( 2006 – 2009, v tunách) 

 

4.3.2 Živočišná výroba 

 

Na rostlinnou výrobu navazuje a i z jejich produktů čerpá výroba živočišná. Základem 

živočišné výroby je dojný skot (krávy), který produkuje v prvé řadě mléko pro další 
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zpracování v mlékárenské druhovýrobě, v druhém sledu chovem krav kde dochází 

k produkci, pokud to lze takto nazvat, telat, která se dále prodávají nebo vykrmují až do 

jatečné váhy. Z části stavu telat, pouze jalovic, se obnovuje základní stádo dojného 

skotu nebo se dále prodávají jako chovná zvířata. Až do loňského roku zde byl i chov a 

výkrm vepřů, který byl zejména kvůli nízké rentabilitě zastaven (v roce 2010). Opět 

jsou zde připojeny pro názornost tabulky o rozsahu, skladbě a vývoji živ. výroby viz. 

příloha č. 2 Informace o živočišné výrobě ( tabulka č. 3 Stav skotu  za období 2006 

-2009 a tabulka č. 4 Přírůstky skotu a produkce mléka 2006 – 2009). 

 

4.3.3 Pár střípků z historie 

 

Pokud se vrátíme k zrodu mnou sledovaného hosp. subjektu, tak se musíme na 

pomyslné časové ose posunout do roku 1950. V této době nedlouho po 2. světové válce 

začaly vznikat, díky nucené kolektivizaci, JZD (jednotná zemědělská družstva). Tato 

nucená kolektivizace spočívala v následujících věcech. Nejprve byli rolníci povinni 

odprodat svoji zemědělskou techniku (za zlomek její tržní hodnoty) a ti, kteří měli 

výměru půdy nad 50 ha, tak ji museli převést do majetku JZD. Bez zemědělské techniky 

nebyli zbývající rolníci, vlastnící výměru pozemků menší jak 50 ha, dále schopni 

obdělávat půdu a plnit kvóty na dodávky (nařízené vládou) zemědělských produktů 

(maso, vejce, mléko, obilí, len  atd.), a tak jim nic jiného nezbylo, než vstoupit do JZD. 

Pokud tak neučinili, tak jim byl veškerý majetek násilně odebrán a oni byli v lepším 

případě vyhnáni ze svého domova, v horších případech byli uvězněni a stali se 

„trestanci“, kteří vykonávali tu nejtěžší práci v dolech (např. Jáchymov). Ne jinak tomu 

bylo i v případě nynějšího Agro Zvole, a. s. V již zmiňovaném roce (1950) vzniklo JZD 

Zvole s výměrou 600 ha. Půda v jeho obhospodařování byla jen na katastrálním území 

obce Zvole, až v roce 1973 došlo spolu s vznikem Sloučeného JZD Zvole k rozšíření 

obhospodařované půdy. K tomuto společnému jednotnému zem. družstvu byla přidělena 

i půda z okolních obcí (Dolní Rozsíčka, Branišov, Blažkov a Dolní Rožínka), bývalé 

JZD Blažkov. Rok 1989 se stal přelomovým ve všech směrech. Odstartoval 

transformaci JZD Zvole na ZD Zvole (Rok 1990) s výměrou půdy 1600 ha. Část 

ožebračených potomků sedláků, zbavených svého majetku v roce 1950, zažádala o 
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navrácení půda, živého a mrtvého inventáře. Zbylá část restituentů se rozhodla, že na 

svém majetku nebude samostatně hospodařit, a proto založila nové družstvo. Tím 

pádem nedošlo k zániku ZD Zvole, ale k jeho přeměně na RHOD Zvole (Rok 1992 - 

Rolnicko – hospodářské a obchodní družstvo Zvole). Tato firma fungovala až do roku 

1995, kdy jako jediný zakladatel založila Agro Zvole, a. s., které funguje až do dnešních 

dní. Je více než jasné, že tato instituce má v regionu Žďárska, přesněji místně určeno 

Bystřicka, dlouholetou tradici a je zapsána v povědomí veřejnosti. Pokud budu přesný, 

tak to už je 61 let od první zmínky o tomto hosp. subjektu. Samozřejmě je nutné brát 

v potaz okolnosti jeho vznik a fungování v odlišných politickohospodářských 

podmínkách, měnící se právní formu podnikání a obchodní firmu, které během let od 

vzniku nabývala.  

 

4.3.4 Plány do budoucnosti 

 

Vedení společnosti bude usilovat o zachování, chod a rozvoj dosavadně provozovaných 

činností v zemědělské výrobě. Úsilí vedení bude muset být o to větší, protože 

v posledních dvou účetních období bylo dosaženo nelichotivého hospodářského 

výsledku viz. příloha č. 3 Výsledky hospodaření 2003 – 2009 (tabulka č. 6 Výsledky 

hospodaření  za účetní období, Graf č. 1 Výsledky hospodaření za účetní období)  

 

4.3.5 Organizační struktura 

 

Pokud bychom chtěli zařadit organizační schéma specifické pro danou společnost, tak 

by nejvíce odpovídalo liniově – štábnímu uspořádání org. struktury. V čele řízení stojí 

předseda představenstva a ředitel společnosti pan Ing. Pavel Šandera. Pod jeho 

kompetenci spadá štáb (sekretariát a THN – hlídač, uklízečky). Na druhém nejvyšším 

stupni řízení jsou jednotlivá oddělení rozdělená podle činností, které mají vykonávat ( 

zootechnické – chov zvířat, agrotechnické – pěstování rostlin, mechanizační – 

udržování a obnova strojů a zařízení nutných k obhospodařování pozemků a chovu 

hosp. zvířat a ekonomické). Úplně na nejnižším stupni organizování jsou jednotlivá 
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střediska, spadající pod druhý nejvyšší stupení org. struktury. Celou organizační 

strukturu můžete vidět na obrázku č. 2 Organizační struktura Agro Zvole, a. s. . 

 

 
Zdroj: Firemní materiály Agro Zvole, a. s.  . 

Obrázek č. 2 Organizační struktura Agro Zvole, a. s. .[18] 
 

4.4 Elementární strategická analýza firmy 

 

Dnes je velmi těžké uspět v tak silném a napjatém konkurenčním boji, a proto je velmi 

důležité analyzovat firmu jako celek z mnoha pohledů. Je dobré provádět analýzy 

vnějšího a současně i vnitřního prostředí firmy, pouze jeden pohled by byl až příliš málo 

na odhalení chyb, které se vedení firmy dopouští. V této analýze nám mohou pomoci 

různé metody, ke kterým například patří SWOT analýza, která se zabývá odhalením 

silných a slabých stránek (vnitřní prostředí), které lze ovlivnit pomocí vhodných zásahů 

vrcholového managementu firmy, naopak příležitostí a hrozby(vnější prostředí) už 
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nejsou ovlivnitelné, ale pomocí vhodných metod se lze příležitostem a hrozbám 

přizpůsobit a jejich dopady eliminovat. K dalším analýzám vnějšího prostředí patří  

Porterův pětifaktorový model konkurenčních sil a SLEPT analýza.  

 

4.4.1 SWOT 

 

Veškeré informace o SWOT jsou přehledně znázorněny v tabulce č. 7 SWOT analýza 

Agro Zvole, a. s., a proto se jen zastavím jen u některých důležitých bodů této tabulky. 

Je zde uveden dostatek pracovníků do silných i slabých stránek firmy zároveň, je to 

proto, že v určité fázi roku, jsou tito pracovníci plně využiti a v jiných fázích roku je 

jejich využití nižší (podzim, zima). Rokem je míněn zemědělský hospodářský rok, který 

se řídí ročními obdobími. Nejvíce práce je na jaře, kde dochází k osevu, přípravě a 

hnojení orné půdy rostlinami, a pak na podzim, kdy se naopak sklízí to, co se na jaře 

zaselo. Tyto dva milníky během roku jsou velmi personálně „napjaté“. Firma by mohla 

najímat sezónní pracovníky, ale těch, co by měli zájem o sezónní práci v zemědělství, 

není mnoho. U slabých stránek se nachází i neefektivní nakládání se vstupy. S tím i 

souvisí nadměrná tvorba některých některých nákladových položek. Mezi které patří 

například přílišné využívání drahé chemie (hnojiva, postřiky) k ošetření rostlin, u 

kterých by stačilo nasadit alternativní (levnější) přípravek. Nasazování drahé chemie 

není samoúčelné, je nutné, ale jen proto, že nedocházelo k včasnému zásahu do porostu, 

který by jinak byl chorobou, škůdci atd. byl ohrožen (dodržování agrotechnických lhůt). 

Dále se nakupují hotové krmné směsi, které jsou podstatně dražší, než kdyby byly tyto 

směsi vytvářeny v rámci vlastní činnosti. Nekoordinovanost některých činností v rámci 

podniku souvisí s méně frekventovanými poradami vedení a z toho plynoucí opožděné 

reakce na neočekávané události. Ve vlastnictví společnosti je z dob minulé éry 

(komunismu), velké množství majetku, který je ve špatném stavu a vyžaduje údržbu, 

přitom už není využíván v rámci činností podniku. Mezi příležitosti patří rozšíření 

výroby. To by mohlo být realizováno v rámci dosavadní produkce mléka. Navýšení 

výroby mléka by napomohlo snížit fixní náklady a tím i zvýšit rentabilnost samotné 

produkce. Vyrovnání ztrát vyplývajících z prodeje mléka, by mohl z části kompenzovat 

prodej syrového mléka z vlastních „mlékomatů“. Zahájení investic do bioenergetiky, je 
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výbornou možností, jak zvýšit rentabilnost hospodaření v zemědělství, ale v daném čase 

je pro tuto firmu nevhodné. Velkou hrozbou pro Agro Zvole, a. s., ale i pro celé české 

zemědělství, je dovoz levných, někdy i nekvalitních potravin, z ostatních členských 

států v rámci EU.  Rozdíl v ceně je způsoben nerovnou dotační politikou mezi 

členskými státy. Zemědělci ze zakládající členských států (E15) mají dotace ve výši 

100%, ostatní zemědělci s přístupvších států mají dotaci jen v nižší výši (80% pro rok 

2011 z dotací vyplácených z výměru pro 30. 4. 2004. Sice dochází k jejich částečnému 

vyrovnání v rámci TOP-UP programu na dorovnání dotací z pokladny státu (SZIF), ale i 

přes to, to nesrovná dotace s ostatními členskými státy z E 15-ky, které dotují 

zemědělskou výrobu nad rámec dotací z EU. I ten fakt, že některý členský stát má jiné 

právní normy, upravující fiskální politiku státu vůči podnikatel. subjektům, tak dochází 

k vytváření nerovných konkurenčních podmínek pro soutěžitele na trhu se zem. 

komoditami. K velkým hrozbám patří i vstup velkých zahraničních firem na český trh. 

Tyto firmy mají jiné finanční zázemí, a proto jen s obtížemi s nimi mohou tuzemští 

zemědělci držet krok. [28]  
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Příznivé činitele Nepříznivé činitele
Silné stránky Slabé stránky

Tradice a povědomí v regionu bystřicka,
kvalifikovaní pracovníci, nový moderní
kravín s dojírnou, úrodná půda, dostatek
výrob. faktoru (půdy - cca 1278 ha a
pracovní síly).

Příliš mnoho pracovníků, méně efektivní
vynakládání vstupů, dříve uzavřené méně
výhodné smlouvy s odběrateli (mlékárna),
nakupování drahých služeb a produktů
(mohly by být vytvořeny vl. činností s
nižšími náklady), provozování neefektivních
činností, nekoordinovanost činností a kroků
v rámci podniku, součástí nemovitého
majetku jsou budovy, které nejsou využívány
a chátrají.

Příležitosti Hrozby

Rozšíření výroby, výběr lepších odběratelů
a dodavatelů, rozšíření sortimentu rostlinné 
výroby, produkce biosurovin (potravin),
mléčné automaty, centralizace živočišné
výroby a výroba elektrické energie z
bioplynu.

Měnící se legislativa (birokracie),
nepříznivé vlivy počasí, vstup na trh silné
konkurence ze zahraničí, změna dotační
politiky v EU, dovoz levných nekvalitních
(cenový dumping) potravin ze zahraničí

V
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Tabulka č. 7 SWOT analýza Agro Zvole, a. s. 
 

4.4.2 Porterův model konkurenčních sil 

 

Riziko vstupu konkurentů 

Vstup nových konkurentů má jistá úskalí, ale není nemožný. Jsou zde omezení ve formě 

možnosti si pronajmout půdu k hospodaření (většina smluv je uzavírána s pětiletou 

výpovědní lhůtou, počítanou od začátku zemědělské sezóny, tj. pokud je podáno 

odstoupení od smlouvy na jaře roku 2011, tak výpovědní lhůta začne běžet od jara 

2012. Dále tu pořád ještě platilo omezení nákupu půdy zahraničními subjekty. To 

skončilo 1.5. 2011, kdy uplynula přechodná doba pro zákaz nákupu nemovitostí a 

pozemků zahr. osobami. Toto je i zakotveno v české legislativě zákonem č. č. 227/2009 

Sb. a zákonem č. 285/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Do odvětví mohou 

vstoupit ti investoři, kteří jsou dobře kapitálově vybavení. Nákup zemědělské techniky, 

základního stáda skotu (výroba mléka), budovy a pronájem či koupě půdy není velmi 

levná záležitost. Částečnou překážkou může být i menší zájem ze strany 

potencionálních zaměstnanců o práci v tomto odvětví. [26] 

 

42 



 

Riziko substitutu 

Jelikož se jedná o zemědělské produkty, které jsou na začátku zpracovatelského řetězce, 

tak je lze snadno substituovat podobnými plodinami. Pro sledovanou zemědělskou 

výrobu, můžeme například pšenici, ječmen či oves nahradit sójou, rýží nebo kukuřicí. 

Při výrobě oleje lze využívat nejen semena řepky olejky, ale i slunečnice, sóji, 

podzemnice olejné a oliv. I ceny substitutů pohybují s cenami daných plodin na 

světových burzách. Pokud je předpoklad, že se ve světě urodí méně z té či jiné plodiny, 

tak se v zápětí zvednou ceny i jejich substitutů. Samozřejmě nelze daný produkt 

nahradit zcela. Například by bylo velmi neobvyklé vyrábět tradiční chléb (jak ho známe 

v našem pojetí) z rýžové či kukuřičné mouky.  

 

Smluvní síla odběratelů 

V ČR, ale i v celé EU, je brán zřetel , nejen ze strany spotřebitelů, ale i od vládních 

orgánů, na kvalitu, bezzávadnost a ekologičnost potravin (při jejich výrobě nedocházelo 

k negativním externalitám - narušení přírody a klimatu). Samotné instituce (Česká 

obchodní inspekce, Státní veterinární správa a hygienické stanice v ČR), dohlíží na to, 

aby byly dodržovány zákony a legislativa a tím i byly chráněny práva a zdraví občanů. 

Nejenom proto mohou odběratelé ovlivňovat a tvořit cenu finálního produktu. 

Například, pokud potraviny nemají požadované vlastnosti, tak nenajdou cílového 

zákazníka, pokud stojí stejně, jako potraviny v správné kvalitě. Další okolnost, která 

zvyšuje možnosti korekce ceny ze strany odběratelů je velikost nabízeného množství. 

V rámci evropské unie dochází k nadprodukci a tím i většímu přetlaku zemědělských 

produktů uvnitř EU, to přináší další možnosti pro odběratele, kteří pak mohou více 

ovlivňovat cenu a výběr dodavatele. Samotný produkt je natolik nediferencovaný, že 

umožňuje odběrateli kdykoliv přejít k jinému dodavateli. Okolnosti omezující 

vyjednávací sílu odběratelů, je jejich vyšší počet (navzájem si konkurují). V tabulce č. 

8 Nejvýznamnější odběratelé Agro Zvole, a. s. je uveden přehled důležitých 

odběratelů pro Agro Zvole, a. s. Většina produkce této společnosti cca 90% skončí na 

trhu v ČR. Zbytek je vyvážen prostřednictvím firem se zastoupením v ČR do Polska a 

Slovenska. 
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Obchodní firma Sídlo Komodita Poznámka

Zentiva Group, 
a.s.

U Kabelovny 
130, PRAHA

Makovina 
(makovice - 
obal semen)

Člen skupiny 
Sanofi-
aventis

Lacrum Velké 
Meziříčí, s.r.o.

Hornoměstská 
383, VELKÉ 
MEZIŘÍČÍ

Syrové mléko

Člen skupiny 
Bayerische 

Milchindustri
e eG

OOSEVA,AGRO 
Brno, spol. s r.o.

Přízova 8-10, 
BRNO Osiva Obiloviny

ELITA 
semenářksá, a.s.

Cupákova 4a, 
BRNO Osiva Obiloviny

Agrokop osiva, 
a.s.

Smetanovo 
náměstí 279, 

HAVLÍČKUV 
BROD

Osiva Obiloviny

Firma UHLÍR a 
FAULHAMMER 
s.r.o.

Ubušínek 48 Prodej obilovin

Pšenice, 
ječmen 
výroba 

krmných 
směsí

Enpeka, a.s.
Jihlavská 1143, 

ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU

Mák, kmín Výroba 
pečiva

 
Zdroj: Firemní materiály Agro Zvole, a.s. 

Tabulka č. 8 Nejvýznamnější  

odběratelé Agro Zvole, a. s.[18] 

 

Smluvní síla dodavatelů 

Po vstupu do EU se českým zemědělcům ještě více otevřel okruh dodavatelů. Díky 

tomu si dodavatele více konkurují a to má vliv na kvalitou nabízených produktů, cenu a 

doprovodné služby (servis, údržba, pozáruční opravy). Produkty, které jsou nabízeny 

(zemědělská technika, chemie, osivo, léčiva atd.), jsou značně diferencované, a proto 

neposkytují dodavatelům nějakou výhodu při vyjednávání. Pro přehlednost v tabulce č. 

9 Nejvýznamnější dodavatelé Agro Zvole, a. s. jsou uvedeni nejdůležitější dodavatele 

této společnosti. Většina objednávaných komodit slouží pro rostlinou a živočišnou 

výrobu. Nejsou zde uvedeni dodavatelé PHM, kancelářského vybavení, služeb a 
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investičních celků. Je to proto, že tyto dodávky nejsou tak časté a nebo tvoří 

z celkového objemu nákupu malou část.  

 

Obchodní firma Sídlo Komodita Poznámka

Agroslužby Žďár nad 
Sázavou, a.s.

Veselíčko 70, 
ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU

Hnojiva

OOSEVA,AGRO 
Brno, spol. s r.o.

Přízova 8-10, 
BRNO Osiva Obiloviny

ELITA semenářksá, 
a.s.

Cupákova 4a, 
BRNO Osiva Obiloviny

Agrokop osiva, a.s.
Smetanovo 

náměstí 279, 
HAVLÍČKUV 

Osiva Obiloviny

Firma UHLÍR a 
FAULHAMMER 
s.r.o.

Ubušínek 48 Krmiva, 
komponenty

Pro mýchání 
směsí, výkrm 

skotu

AGROALFA, a. s.
Rynárecká 

1742, 
PELHŘIMOV

Nákup hnojiv

 
Zdroj: Firemní materiály Agro Zvole, a.s. 

 
Tabulka č.9 Nejvýznamnější dodavatelé Agro Zvole, a. s[18] 

 

Konkurence uvnitř odvětví 

V daném odvětví se pohybuje značné množství firem a živnostníků, kteří nabízí stejné 

produkty a služby. Některé z nich mají větší obhospodařovanou plochu, dobytčí 

jednotku i kapitálovou základnu než Agro Zvole, a. s. . Více jich je na tom v tomto 

srovnání stejně nebo hůře. Není zde moc možností jak sebe (obchodní firmu) a svoji 

nabídku diferencovat od ostatních soutěžitelů. Menší roli zde hrají logistické náklady. 

Náklady na přepravu produktů od výrobce k dodavateli. Výstup z odvětví je také 

složitý, protože technika, stroje a zařízení, pracovníci a jejich znalosti, jsou natolik 

specifické, že jen velmi stěží lze dané odvětví opustit bez dodatečných nákladů. Pro 

zajímavost v tabulce. č. 10 Výběr z ostatních konkurentů Agro Zvole, a. s. jsou 
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uvedení další konkurenti Agro Zvole, a. s. v rámci bývalého okresu Žďár nad Sázavou. 

Bylo by zbytečné vyjmenovávat veškeré konkurenty. Je to jen jakýsi doklad o zaplnění 

odvětví firmami. 

 

Obchodní firma
Kapitál 

celkem (tis. 
Kč)

Den vzniku Obhospodařovaná 
plocha (ha)

Průměrný 
přepočntený 

počet 
zaměstnanců

PROAGRO 
Radešínská 
Svratka, a.s.

415.266 28.12.1995 3.000,00 170

Zemas AG, a.s. 176.469 21.9.1999 2.896,00 112
ZP Ostrov, a. s. 138.583 1.1.1999 1.232,00 88
AGRA Ždánice, 
a.s.

136.159 1.10.1995 972.51 43

Společnost 
Bohuňov, a. s.

94.024 20.11.1996 1.134,80 49

Zemědělské 
družstvo Světňov

66.866 17.2.1991 1.186,07 55

Agro Zvole, a. s. 66.448 17.10.1995 1.274,66 65

Bobrovská, a. s. 65.038 2.9.1996 853,1 30
Agria Ujčov, a. s. 42.565 3.9.1996 759,60 30  

Zdroj: www.justice.cz 
Tabulka č. 10 Výběr z ostatních konkurentů Agro Zvole, a. s. 

(býválý okres ZR - rok 2009)[18] 

 

4.5 SLEPT 

 

K analyzování změn obecného okolí firmy lze s úspěchem použít analýzu SLEPT, ta se 

zabývá průzkumem sociálního, legislativního, ekonomického, politického a 

technologického okolí firmy. Pro danou firmu je vypracována v  dalších bodech.  

 

4.5.1 Sociální 

 

Obyvatelstvo a geografie 

Okres Žďár nad Sázavou, kde působí v zemědělství Agro Zvole, a. s., se nachází v kraji 

Vysočina. Tento kraj se rozkládá přibližně uprostřed České republiky na ploše 6.795 
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km2 a žije v něm 515.864 obyvatel (k 27.8.2010) tzn. , že se zde průměrně nachází 76 

obyvatel na km2. Samotný okres Žďár nad Sázavou má rozlohu 1578,51 km2 a s počtem 

119 159 obyvatel a hustotou zalidnění 76 osob na km2, je nejlidnatější okresem tohoto 

kraje. Pokud bychom rozčlenili celkovou plochu, tak 55,95% jí je zemědělský 

obhospodařováno (71,67 tvoří orná půda tj. 40,10% rozlohy okresu), zbytek tj. 44,05 % 

tvoří ostatní pozemky (78,56% lesy). Obyvatelstvo je rozloženo do 174 obcí, 6 měst a 

10 městysů. Údaje o věku a pohlaví obyvatelstva jsou uvedeny v tabulce č. 11 Složení, 

pohlaví a počty obyvatelstva. Necelá polovina občanů okresu žije ve městě 

(49,4%).[29] 

 

Demo. 
údaj Počet Vyjádření v 

%
Průměrný 

věk
Ženy 60.128 50,36 38,60
Muži 59.701 49,64 41,30
Celkem 119.829 100,00 39,95  

 
Tabulka č. 11 Složení, pohlaví a počty obyvatelstva 

(k 1.1. 2009)[22] 
 

Nezaměstnanost 

V roce 2010 byla roční míra nezaměstnanosti v ČR 9,0%, v kraji Vysočina 9,6 a 

v samotném okrese Žďár nad Sázavou 10 %. Potencionálních zaměstnanců by tu pro 

společnost bylo přiměřeně, ovšem je zde otázka kolik z nich má zájem pracovat 

v zemědělství. [27] 

Vzdělání 

V ČR má vzdělání v oboru zemědělství, lesnictví a rybářství 366 tis. obyvatel starších 

jak 15 let (185, 6 tis. mužů a 180,4 tis. žen), to je 4,1% z celkového počtu 9.018,8 tis. 

lidí se vzděláním. V kraji Vysočina je to 32,9 tis. z  440 tisíc obyvatel (19 tis. mužů a 

13,9 tis. žen). Údaje z roku 2010 (4. čtvrletí). Na žďársku je 8 odborných učilišť 

z kterých pouze 2 mají zaměření na zemědělství. Ve středním školství je tu jen jedna 

střední škola, která otevírá zemědělské obory.[34] 

Mzda 

Průměrná mzda v ČR v oboru zemědělství je u mužů 21328 Kč a u žen 17389 Kč. Muži 

odpracovali průměrně za měsíc 184 hodin, ženy pak 177,3 hodiny. Z těchto údajů je 

patrné, že i přes malý rozdíl v odpracovaném čase (cca 7 hodin), je rozdíl ve mzdě 

47 



 

značně velký ( přibližně 4.000 Kč) . To může mít negativní vliv na rozhodování žen o 

výběru zaměstnání nebo i budoucího povolání v daném oboru. Daleko opodstatněnější 

vznik rozdílu v odměně za práci může pramenit z odlišnosti druhu, náročnosti a nároků 

na danou pracovní pozici (Údaje z roku 2009). [25] 

 

Dostupnost pracovní síly 

Více jak polovina občanů, žije na venkově. Varianta stěhování za prací, je výrazně 

omezena, protože je pro lidi hledající práci velmi těžké opustit svůj stávající byt či dům. 

V ČR není zas tak až obvyklé stěhovat se za prací. Částečně je to kvůli přílišné spjatosti 

obyvatel v místě, kde již po generace žijí a mají společenské a sociální vazby ke svému 

okolí, ale je to i díky majetkovým okolnostem. Nemovitosti na venkově, nelze tak 

snadno a za tak výhodných podmínek pro prodávajícího prodat. I náklady spojené 

s životem ve městě a na vesnici jsou diametrálně odlišné. Dojíždění je pro tuto skupinu 

obyvatelstva taky finančně nákladné, a proto raději většina volí volbu práce, která je 

blízko od jejích trvalého bydliště, třebas je i méně placená.  

 

4.5.2 Legislativní 

 

Jelikož se jedná o členský sát EU, tak je zde právo na vyšší úrovni, ale pořád neustále 

dochází k jeho úpravám a dolaďování s unijními normami. Změna práva v oblasti 

podnikání a občanské sféře (zdanění, sociální politika, fiskální a monetární politika) se 

odvíjí také od politického cyklu. Většinou levicově založené politické strany se 

zaměřují na prosazení zákonů na podporu sociální politiky (podpora rodiny, mladých, 

občanů v důchodovém věku atd.) a naopak pravicové politické strany uplatňují liberální 

politiku a snaží se o podporu podnikání. Z jedněch nešvarů českého prostředí jsou 

korupce a byrokracie. I pomalý soudní systém neusnadňuje rychlé vyřízení sporů a 

snadné uplatnění práva. I přesto je zde natolik konsolidované prostředí, že je v ČR 

dobré povědomí o právních normách a nutnosti jejich dodržování, tak důležitých pro 

podnikání. Legislativa, která upravuje chování podnikatelských subjektů v zemědělství 

je široká. Vztahuje se k činnostem z oblasti životního prostředí (Zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozd. předpisů), dotační 
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politiky, ochrany hospodářských zvířat (Směrnice Rady 98/58/ES o ochraně zvířat 

chovaných pro hospodářské účely, Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských 

zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování), obchodu (Obchodní zákoník -  

Zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) , pracovně právních vztahů 

(Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů), vztahů k státnímu 

rozpočtu (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z 

nemovitostí ve znění pozdějších předpisů), potravinářství (Zákon č 110/1997 Sb. o 

potravinách a tabákových výrobcích ve znění Zák. 224/2008 Sb. ve znění pozd. 

předpisů), evidence hospodářských zvířat, záznam a vedení hospodářské evidence 

(Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  české účetní standardy vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 

atd. To, co je zde uvedeno, je jen pro představu, nelze ani není účelem této práce se více 

zabývat legislativou upravující tyto vztahy.[26] 

 

4.5.3 Ekonomický 

 

Veškeré údaje o národním hospodářství v ČR jsou uvedeny v Tabulce č. 12 

Makroekonomické ukazatele v ČR.  Zejména pokud se zaměříme na nárůst/pokles 

cen dodávek do zemědělství a nárůst/pokles cen zemědělských výrobců, tak zjistíme, že 

zatímco ceny dodávek klesly oproti roku 2008 o 7,75%, tak ceny zemědělských 

výrobců klesly o 24,78 procent. To znamená, že zemědělci snížily cenu svých výstupů 

více, jak jim klesly cenu svých vstupů. Tudíž se jim zmenšily obchodní marže o  

17,03%. K zlepšení vývozních možností pro zemědělce ani nepřispívá velmi nízký kurz 

zejména EUR k CZK (1EUR za 24,18;kurz k 10.4.2010). Kdy je tento stav naopak 

výhodou pro dovozce, kteří z tohoto stavu mohou profitovat (kurzový zisk). Trochu do 

karet nahrává nižší daň z příjmů, kdy u právnických osob je nižší oproti roku 2009 o 

1%.  I přes špatný vývoj kurzu české koruny, se podařilo českým exportérům vyvézt 

v roce 2009 oproti roku 2008 o 72,6% více zboží, statků a služeb.  
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Makroekonomický ukazatel Hodnota
Míra inflace (v %) 1,00
Index cen zem. výrobců (základ rok 1990 v %) 128,10
Nárůst/pokles cen zeměděl. výrobců (2009/2008 v %) -24,78

Index cen dodávek do zemědělství (základ rok 1990 v %) 157,20

Nárůst/pokles cen dodávek do zeměděl. (2009/2008 v %) -7,75

Dovoz celkem (FOB v mld.Kč) 1.948,81
Vývoz celkem (FOB v mld.Kč) 2.133,31
Čistý reexport (v mld. Kč) 184,50
Nárůst/pokles čistého reexportu (v % , r. 2009/2008) 72,60
Veřejný dluh přibližně (mld. Kč) 1.493,32
Veřejný dluh přibližně na obyv.  ( Kč) 142.342,53
Výše HDP (v mld. Kč) 3.625,87
Výše HDP na obyvatele (v PPS ) 18.960,00
Růst/pokles HDP na obyvatele (v %  r. 2009/2008) -5,88
Směný kurz CZK k EUR (2.5.2011) 24,18
Směný kurz CZK k USD (2.5.2011) 16,30
Sazba daně z příjmů fyzických osob (v %) 15,00
Sazba daně z právnickýchosob (v %) 19,00  

Pozn.: FOB – Incoterms 2000 dodací podmínka free on board – vyplaceno loď, 
PPS - standard kupní síly měny -  odpovídá průměru kupní síly 1 € v zemích EU 27 

Tabulka č. 12 Makroekonomické ukazatele v ČR  
(Rok 2009, pokud není uvedeno jinak)[24,30] 

4.5.4 Politický 

 

Rivalita mezi pravicí a levicí je natolik velká, že se projevuje nejen na politické oblasti, 

ale zasahuje i do ostatních sfér ve společnosti, podnikání nevyjímaje. V ekonomice se 

projevuje sníženým hodnocením od zahraničních investorů, které pak odrazuje 

zahraniční investory od investic v České republice. V posledních dnech (duben 2010) 

bylo jako v roce 2009 vyvoláno hlasování o nedůvěře vládě, ta, na rozdíl od roku 2009, 

toto hlasování ustála a může pokračovat ve svých reformách. Samotnému hlasování o 

nedůvěře přecházely rozbroje a politické putky uvnitř vládnoucí koalice (ODS, VV, 

TOP 09), které vzplanuly na základě obvinění z korupce uvnitř vlády.  

4.5.5 Technologický 

 

Vývoj se nevyhne ani nezastaví v žádné oblasti lidské práce. Neustále jsou zlepšovány a 

vytvářeny nové výrobní postupy, nová technika a chemie. Vždy je kladen důraz na 

jednoduchost při použití, úsporu nákladů a ekologičnost. V posledních letech je 
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v popředí zájmu nejen u fundované zemědělské obce, ale i široké veřejnosti, o geneticky 

modifikované rostliny. Samotné rostliny jsou „navrhovány“ dle genetického inženýrství 

tak, aby nepotřebovaly tolik chemie a tím i byli odolné proti škůdcům, nevyžadovaly 

speciální zacházení při pěstování (zálivka, hnojení), měly lepší vlastnosti ( např. více 

škrobu u brambor nebo kukuřice) a produkovaly větší hektarové výnosy . Protipól těmto 

snahám je BIO zemědělství. Při němž se farmáři snaží o produkci potravin bez stop 

chemických látek a umělých hnojiv používaných při pěstování. I zemědělská technika 

se neustále vyvíjí. Jsou zde velké snahy o minimalizaci využití „drahé“ lidské práce při 

zemědělské výrobě a o větší automatizaci. Poslední oblastí, kde dochází k většímu 

vývoji je oblast šlechtitelství zvířat. V šlechtitelských stanicích se snaží vychovat 

jedince s nejlepšími požadovanými vlastnostmi (vysoké denní přírůstky masa, dobrý 

zdravotní stav, malá náročnost na ustájení a krmení atd.) Výzkum se v této oblasti ubírá 

buď klasickou cestou (výběr jedinců s nejlepšími vlastnostmi) nebo pomocí genetické 

modifikace genomu zvířat (zatím jen v pokusné fázi). 

 

4.6 Statisticky–finančně analytické pozorování u vybraných 
firem 

 

Základem celé analýzy jsou účetní výkazy za období 2003 až 2009 (výkaz zisku a ztrát 

a rozvaha sestavované k 31.12. účetního období). Data z výkazů byly dále využity ve 

finanční analýze a statistice. Pro hodnocení výkonnosti firmy bylo nutné, pro 

zjednodušení, vybrat ukazatele, které by nejlépe vyobrazovaly sílu dané firmy. Nakonec 

byli vybráni tito reprezentanti: okamžitá likvidita (ukazatele likvidity), celková 

zadluženost (ukazatele zadluženosti), doba obratu pohledávek a zásob (výrobní a 

provozní ukazatele), rentabilita investovaného kapitálu (ukazatele rentability) a index 

IN 01 (bonitní a bankrotní modely). Po vypočtení hodnot vybraných ukazatelů došlo 

k jejich vyrovnání pomocí metodiky časových řad. Jednotlivé výsledky, komentáře a 

srovnávání pro vybrané firmy jsou uvedeny v následujících bodech. Tabulky, grafy a 

výpočty byly vytvořeny v programu MS EXCEL. 
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4.6.1 Agro Zvole, a. s  

 

Jak již zde bylo několikrát řečeno, tak je tato společnost klíčová pro celý projekt. Pro 

komentáře jsou použité údaje z tabulek č. 13 Vybrané ukazatele finanční analýzy 

Agro Zvole, a. s. Ukazatele finanční analýzy byly, pro Agro Zvole, a. s., vpočteny z 

přílohy č. 4 Účetní výkazy společnosti Agro Zvole, a. s,  respektive z upravených 

výkazů viz. Příloha č. 5 Upravené výkazy Agro Zvole, a. s..  Komentáře průměrů 

prvních diferencí, kef. růstu a aritmetické průměry vycházely naopak z přílohy č. 6, 

tabulky č. 13 Průměry prvních difer., koef. růstu a aritmetický průměr. Výběr 

správné funkce pro vyrovnání hodnot ukazatelů je důležité určit index determinace, 

který nám říká, jak moc dobře daná funkce vystihuje zadané hodnoty. (Hodnoty blížící 

se 0 – bez fc. závislosti, 1 – s fce. závislosti). To je uvedené v příloze č. 8, tabulce č. 19 

Výběr správné funkce pro vyrovnání hodnot. Sestavení této tabulky (indexů 

determinace) přecházelo několik kroků. Nejdříve bylo nutné dosadit skutečně naměřené 

hodnoty do vzorců, v případě kvadratické regrese (na tomto si ukážeme postup), pro 

výpočet kořenů b1 – b3 viz. teoretická část vzorce 1.15 – 1.17. Tyto koeficienty pak 

sloužily pro sestavení konečného vztahu pro stanovení funkčního předpisu kvadratické 

regrese (teoretická část 1.14). Veškeré podklady pro dosažení cíle, sestavení funkce 

kvadratické regrese, jsou uvedeny v příloze č. 7 Výpočet koeficientů b1 až b3 a 

stanovení vztahu pro kvadratickou funkci. Až po těchto krocích bylo možné 

z vyrovnaných a naměřených hodnot sestavit výslednou tabulku indexů determinace pro 

kvadratickou funkci. Pro její výpočet se použily kroky z přílohy č. 8 Stanovení indexů 

determinace (tabulky č. 17 a 18) Tento sled kroků se musel, s menšími rozdíly dle 

specifik funkcí, aplikovat pro všechny funkce uvedené v teoretických východiscích mé 

práce. (regresní přímka, kvadratická regrese, log. trend, gompetzova křivka a 

exponenciální trend). Vyrovná data z tabulky č. 13 Vybrané ukazatele finanční 

analýzy pro Agro Zvole, a. s lze objevit v tabulce č. 14 Vyrovnaná data vybraných 

fin. ukazatelů pro Agro Zvole, a. s.. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
237,881 214,665 202,889 197,110 214,018 281,439 248,568

39,320 58,081 53,668 94,334 67,459 60,449 38,522
0,017 0,073 0,050 0,057 0,057 0,038 -0,095
0,237 0,226 0,448 0,331 0,827 0,401 0,804
0,324 0,308 0,310 0,343 0,403 0,409 0,440

169,734 206,895 236,107 193,808 216,042 204,817 97,985
0,774 1,003 1,255 1,109 0,944 0,762 -0,084

Položka
V letech

Doba obratu zás.
Doba obratu pohl.
ROI
Okamžitá likvidita
Cel. zadluženost
Produktivita práce
IN

 
Tabulka č. 13 Vybrané ukazatele finanční analýzy Agro Zvole, a. s 

(DOZ, DOP – dny; ROI, likvidita, zadluženost, a IN 01 – koef., 
 produktivita v tis. Kč, 

hodnoty před vyrovnáním) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
232,543 215,457 207,731 209,363 220,355 240,706 270,416
57,105 57,681 58,257 58,833 59,410 59,986 60,562
0,062 0,062 0,061 0,060 0,054 0,027843 -0,084226
0,211 0,294 0,379 0,465 0,552 0,641 0,731
0,312 0,317 0,329 0,348 0,374 0,408 0,449

167,791 206,446 226,218 227,107 209,113 172,236 116,476
0,733 1,064 1,214 1,184 0,974 0,583 0,011IN 01

ROI
Okamžitá likvidita
Cel. Zadluženost
Produktivita práce

Ukazatel
V letech

Doba obratu zás.
Doba obratu pohl.

 
 

Tabulka č. 14 Vyrovnaná data vybraných fin. ukazatelů pro Agro Zvle, a. s. 
(DOZ, DOP – dny; ROI, likvidita, zadluženost, a  

IN 01 – koef., produktivita v tis. Kč, 
hodnoty po vyrovnáním) 

Výsledky výpočtů 

 

Komentáře k zvoleným ukazatelům čerpají informace z tabulka č. 13 Vybrané 

ukazatele finanční analýzy Agro Zvole, a. s a účetních výkazů Agro Zvole z přílohy 

č. 4 Účetní výkazy společnosti Agro Zvole, a. s.. V grafech jsou zakresleny jak 

vyrovnané hodnoty (tabulka č. 14 Vyrovnaná data vybraných fin. ukazatelů pro 

Agro Zvle, a. s.), tak i původní neupravené hodnoty.  

 

Doba obratu zásob 

Samotný ukazatel nám udává, za jak dlouho se náklady vynaložené na nákup zásob 

vrátí firmě v tržbách. Ve sledovaném období, se průměrná doba od naskladnění zásob  

přes jejich přeměnu ve výrobním procesu až po jejich prodej pohybovala na hodnotě cca 

228 dnů. Tato hodnota je značně vysoká, pokud se podíváme na účetní výkazy, položku 

zásoby viz. příloha č. 4 Účetní výkazy společnosti Agro Zvole, a. s. , tak je to 

způsobeno vysokým stavem výrobků a zvířat. U výrobků se jejich účetní hodnota 
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pohybovala průměrně za sledované období na 9.325 tis. Kč/rok a u zvířat 9859 tis. 

Kč/rok. Jedná se o zvířata ve výkrmu, a nelze tuto položku nijak redukovat, protože 

doba výkrmu nelze rapidně snížit. Naopak vysoký stav vlastních výrobků naznačuje, že 

firma nemá na ně dostatečný odbyt, proto by bylo dobré nalézt nové odběratele nebo 

změnit strukturu výrobního programu, což je v zemědělství také obtížné. Průměrnou 

meziroční změna byla 0,297 dne, to udává průměrná první diference ( id1 ). Průměrně 

klesal tento ukazatel o 0,996 dne. ( ik ). Pro vyrovnání hodnot se nejlépe hodila 

kvadratická funkce. Výsledná rovnice vypadala následovně: 

. Grafické znázornění původních a vyrovnaných hodnot 

je v grafu č. 3 Doba obratu zásob a její průběh. Předpověď pro rok 2011 je 357 dnů.  
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Graf č. 3 Doba obratu zásob a její průběh 

 

Doba obratu pohledávek 

Patří k velmi důležitým ukazatelům, které je zapotřebí sledovat. Pokud je příliš dlouhá, 

tak to znamená, že naši dodavatelé mají problémy s placením závazků vůči naší firmě.  

Pro nás to může mít i fatální důsledek a to tehdy, jestliže doba našich splatných závazků 

je kratší než doba úhrady pohledávek, pak se můžeme dostat do insolvence. V roce 

2003 byla hodnota doby obratu pohledávek skoro 40 dní na konci sledovaného období 

byla 39 dní. Nejhorší stav nastal v roce 2006, kdy hodnota tohoto ukazatele byla 

přibližně 95 dní. Průměrná meziroční změna ( id1 ) byla 0,022 dne. Bohužel se jedná o 
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průměrnou hodnotu, která strhává „stropy“ a „dna“ u vypočtených hodnot. Pro 

vyrovnání dat jsem použil regresní přímku s následujícím tvarem rovnice : 

. Předpověď pro letošní rok (2011) je přibližně 62 dnů. 

Veškeré informace, lze vyčíst z grafu č. 4 Vyobrazení doby obratu pohledávek před 

a po vyrovnání hodnot funkce.  

xy 31212,68329,202 +=
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Graf č. 4 Vyobrazení doby obratu pohledávek  

před a po vyrovnání hodnot funkce 
 

Rentabilita investovaného kapitálu 

Dobré hodnoty tohoto ukazatele budou zajímat především akcionáře, banky a obchodní 

partnery dané společnosti. Udává nám, jak moc se zhodnotil investovaný kapitál do 

dané firmy. Jeho hodnoty, jako u i ostatních ukazatelů, jsou zaneseny do tabulky č. 13 

Vybrané ukazatele finanční analýzy pro Agro Zvole, a. s.. Bohužel prozatímní 

nastolený trend přinese vrásky nejen vedení společnosti, ale i zainteresovaným osobám. 

Nejvíce byl kapitál zhodnocen v roce 2004 (7,3%) a nejméně v roce 2009 (-9,5%), kdy 

byl naopak investované prostředky znehodnoceny. Průměrné zhodnocení kapitálu 2,8% 

není nijak velké. Pro vyrovnání dané fce. jsem zvolil, dle tabulky č. 14 Výběr správné 

funkce pro vyrovnání hodnot modifikovaný exponenciální trend, který má rovnici : 

. Předpověď pro rok 2011 je – 2,625 %, což 

není zrovna dobré pro potencionální investory. Výpočet tohoto ukazatele značně 

ovlivnila ztráta posledního roku (2009 -  je provozní hosp. výsledek - 7756. tis. Kč) a 

pokud vedení společnosti vytvoří plán opatření na cestu z krize, tak se i zlepší ukazatele 

rentability investovaného kapitálu. V opačném případě dojde zajisté k uzavření 

xy 4,287738562-0,000005406193,0 •+=
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společnosti. Grafické vyobrazení průběhu funkce, je vidět v grafu č. 5 Rentabilita 

investovaného kapitálu.  
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Graf č. 5 Rentabilita investovaného kapitálu 

 

Okamžitá likvidita 

Přesouváme se k velmi důležitému ukazateli z pohledu fungování firmy. Je odvozen 

z pohotových finančních prostředků a krátkodobých závazků. V případě, že firma má 

velmi malé množství peněz a jejich ekvivalentů, tak nebude schopna platit svoje splatné 

závazky. Dopad to bude mít pro ni takový, že dodavatelé, kteří nedostanou zaplaceno, 

přestanou dodávat materiál a služby. Firma bude nucena uzavřít svoji výrobu, protože 

nebude mít z čeho vyrábět. Okamžitá likvidita by se měla pohybovat v rozmezí od 0,3 

do 0,5. S průměrem (vyrovnaných hodnot) 0,422 se tento ukazatel u Agro Zvole, a. s. 

do tohoto rozmezí vešel. Vůbec nejvíce byla ohrožena schopnost splácení svých 

krátkodobých závazků v roce 2004 (0,226). Průměrné meziroční změny ( id1 ) byly 

0,0074 a průměrně tento ukazatel rostl (klesal) ( ik ) 1,05. To jsou velmi vysoké výkyvy. 

To naznačuje problémy s likviditou. Pro vyrovnání dat finanční analýzy pro likviditu 

s nejvíce hodila kvadratická funkce s rovnicí : . 

Pokud do této rovnice dosadíme za x rok 2011 (i = 5), tak zjistíme, že hodnota tohoto 

ukazatele bude 0,916. Což může značit nadměrné zadržování pohotových fin. 

prostředků, které by mohly být využity k investování. Průběh kvadratické funkce 

okamžité likvidity je uveden v grafu č. 6 Okamžitá likvidita 

20172,00534,04912,0 xxy −++=
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Graf č. 6 Okamžitá likvidita 

 

 

Celková zadluženost 

Zadluženost firmy, pokud se nachází v přiměřených mezích, není a nemusí být 

negativním signálem pro vedení, akcionáře a dodavatele. Je to tím, že cizí zdroje jsou 

levnější než vlastní, protože je zde tzv. „daňový efekt“ z nákladů (úrok z úvěru) na cizí 

zdroje neplatíme daň z příjmů. Hodnota tohoto ukazatele by měla být v rozmezí 30 – 50 

% z celkového kapitálu. Firma by měla více preferovat dlouhodobé zdroje financování 

před krátkodobými. Průměrná zadluženost, za sledované období, byla 36,2 %, což je 

v mezích normy. Ovšem nastolený trend napovídá, že se bude v budoucnu zvyšovat. 

Pro vyrovnání dat dané časové řady jsem zvolil kvadratickou funkci s tímto vztahem 

. Předpověď hodnoty pro rok 2011 je 55,4 %. Jedná se 

pouze o předpověď průběhu funkce. Vedení společnosti by muselo zachovávat 

dosavadní taktiky a postupy a ani tak by zadluženost nemohla překročit tyto meze. 

Přílišné zadlužení odrazuje případné investory nebo věřitele. Opět toto má na vině ztráta 

posledních let hospodaření společnosti, na které se i projevila celosvětová hospodářská 

krize. Vedení společnosti si muselo půjčit, aby zachovalo dosavadní výrobu. Bohužel 

firma zvolila horší z variant, kdy preferuje krátkodobé závazky před dlouhodobými. Tj. 

průměrné roční krátkodobé závazky (2003 – 2009) byly 8.125 tis. Kč a průměrné roční 

dlouhodobé závazky byly 1688 tis. Kč. Horší jsou pro firmu proto, že nepředstavují 

20036,00230,03479,0 xxY ++=
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stabilní zdroj financování a pokud jsou k dodavatelům, tak to může mít neblahý dopad 

na chod zemědělské výroby. Bez zaplacení dodavatelských faktur nedojde k dodání 

materiálu, výrobků nebo zboží od dodavatelů. Vše je přehledně zaneseno do grafu č. 7 

Průběh funkce celkové zadluženosti firmy.  
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Graf č. 7 Průběh funkce celkové zadluženosti firmy 

 

Produktivita práce 

Tento ukazatel, zařazený mezi výrobní a provozní ukazatele patří k indikátorům využití 

lidských zdrojů uvnitř společnosti. Čím je jeho hodnota vyšší, tím je i vyšší přínos 

jednoho zaměstnance pro firmu. U Agro Zvole, a. s., byla průměrná produktivita práce 

(přidaná hodnota na zaměstnance) cca. 189 tis. Kč za sledované období. Pokud to 

srovnáme s průměrnými osobním náklady na zaměstnance za sledované období 208. tis 

Kč, tak prakticky firma doplácela ze svého na platy zaměstnanců a věci s nimi 

příslušnými (SP a ZP, pojištění atd. V tomto bych viděl problém, který je nutno řešit. 

Pro vyrovnání této funkce produktivity nákladů, jsem opět zvolil kvadratickou funkci, 

její předpis by vypadal následovně: . Průběh 

obou funkcí (původní i vyrovnané) je v grafu č. 8 Vyrovnání hodnot fce. produktivity 

práce. 

2-9,4415)(-8,5525)(1071,227 xxy ++=
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Graf č. 8 Vyrovnání hodnot fce. produktivity práce 

 

Bonitní a bankrotní modely a index IN 01 

Česká obdoba Altmanova z-socre komplexně hodnotí finanční zdraví firmy. Meze 

hodnotícího kritéria jsou 0,75 – 1,77. Z grafu č. 9 Vyobrazení vývoje funkce IN 01 

jako zástupce bonitního a bankrotního modelu, je vidno, že od roku 2003 (0,733) do 

roku 2005 (1,214) byla firma v šedé zóně, avšak s rostoucím průběhem dané funkce. Po 

roce 2005, měl ukazatel sestupnou tendenci a firma se přehoupla z nevyhraněných 

výsledků  v roce 2007 (0,974) do šedé zóny, kdy netvoří, ba naopak, „ničí“ hodnotu pro 

akcionáře. Průměrný meziroční pokles ( id1 ) je -2,44%. Pro vyrovnání daného ukazatele 

jsem zvolil kvadratickou funkci, která měla nejlepší index determinace I2 = 0,952. 

Vzorec kvadratické funkce je .  2-0,0903)(-0,1202)(1843,1 xxy ++=
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Graf č. 9 Vyobrazení vývoje funkce IN 01 jako zástupce 

 bonitního a bankrotního modelu 
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Zhodnocení výsledků Agro Zvole, a. s.  

 

V rámci sledovaného období (2003 až 2009), byly zaznamenány nedostatky ve 

výkonnosti firmy. Výsledky analýz jednotlivých ukazatelů nedopadly pro firmu dobře. I 

přes to nejlépe z nich dopadla doba obratu pohledávek (průměrně cca 58 dní), která dle 

vývoje, by neměla měnit nastolený trend. Poskytování obchodních úvěrů si společnost 

nemůže v této situaci dovolit. Snížení doby obratu pohledávek může firma tak, že si 

bude lépe vybírat své odběratele. Velké problémy bych dále viděl v záporném 

hospodářském výsledku (-7565 tis. Kč, 2009), který ovlivňuje chod celé společnosti a i 

výsledky jednotlivých ukazatelů, které z něj vychází. K problematickým jevům patří 

přezaměstnanost, kdy pracovníci netvoří dostatečnou přidanou hodnotu pro firmu a měl 

by být snížen jejich počet ( průměrná přid. hodnota r. 2003-9 – 190,667 tis. Kč versus 

průměrné osobní náklady r. 2003-9 – 208,121 tis. Kč – viz. příloha č. 4). Jestliže by 

vedení společnosti chtělo tuto situaci řešit jinou cestou, tak by muselo zabezpečit 

zvýšení produktivity práce. Nejlépe novými zakázkami nebo zvýšením produkce 

výrobků a služeb. I samotný indexu důvěryhodnosti (IN 01) ukázal, jak ve špatném 

stavu je hospodaření se zdroji podniku. To je vidět i z grafu č. 9 Vyobrazení vývoje 

funkce IN 01 jako zástupce bonitního a bankrotního modelu. Funkce má klesající 

průběh a to nenaznačuje, při zachování stávajících taktik při řízení společnosti, ni 

dobrého. Vedení společnosti, částečně ne vlastní vinou, drží nadbytečné množství 

zásob, které pak způsobují blokování volných fin. prostředků, které by mohly být lépe 

investovány.  

 

4.6.2 Porovnání výkonnosti Agro Zvole, a.s. s konkurencí 

 

V tento moment přichází to nejdůležitější. Porovnání sledované firmy (Agro Zvole, a.s.) 

s její nejbližší konkurencí v odvětví. K hodnocení jsou vybrány vyrovnané hodnoty 

jednotlivých ukazatelů pro všechny sledované firmy. Data jsou již oproštěna od tzv. 

„šumu“ (rezidua ei), a proto by výsledky pozorování neměly ovlivnit nahodilé jevy. 

Vždy se posuzuje jen jeden ukazatel. Každý ukazatel má své specifikum. Například čím 
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kratší je doba obratu zásob, tím i firma rychleji zhodnocuje své peníze. Podle těchto 

charakteristik, buď pozitivních nebo negativních, je firmě přiděleno pořadí, které má 

vůči ostatním firmám v odvětví v rámci příslušné tabulky (ukazatelu fin. analýzy). 

V dalším kroku je sestavena závěrečná hodnotící tabulka viz. tabulka č. 22 Závěrečné 

hodnocení konkurenčního  prostředí. Do ní jsou přeneseny ke každé firmě její pořadí 

(známky), které obdržela při srovnání v rámci jednotlivých ukazatelů. Na základě 

přidělených známek se vypočítají příslušné aritmetické průměry a podle nich se i seřadí 

pořadí úspěšnosti jednotlivců. 

 

Doba obratu zásob 

Sumarizace dat k tomu to ukazateli, je v tabulce č. 15 Porovnání dosažených 

výsledků mezi konkurenty v odvětví pro dobu obratu zásob a graficky vyobrazeno v 

grafu č. 10 Výsledky nejbližších konkurentů v odvětví – doba obratu zásob. Na 

nejvyšším místě v žebříčku firem se umístnila s průměrnou dobou cca 183 dní firma 

Agrija Ujčov, a. s. Nejhorších výsledků dosahovala v roce 2003 (cca 191 dní) a 

nejlepších v roce 2009. (cca 167 dní). Z průběhu funkce vidíme, že se daří tuto dobu 

neustále snižovat. Pro vyrovnání vstupních dat u této firmy byla použitá kvadratická 

fce. ( ). Agro Zvole, a. s. skončilo na nepopulárním 

třetím místě s průměrnou hodnotou DOZ 228,081 dnů, která by podle nastoleného 

trendu měla nadále růst. Nejhorších výsledků dosahoval tento ukazatel v roce 2009 (270 

dní) a podle grafu i vidíme, že má mírný, ale stoupající trend. Nejhůře z firem dopadla 

Společnost Bohuňov, a. s. s průměrně 251 dny za sledované období. Nastolený trend 

(doby obratu zásob - DOZ) se blíží jednomu roku, což je oproti ostatním firmám hodně. 

Bylo by dobré odprodat nepotřebné zásoby a vytvořit takovou metodiku nákupu, při 

které se budou nakupovat zásoby podle metody just-in-time. Tedy právě v čas.  

V zemědělství to může být obtížné, ale jen přiblížení této metodě by mohlo pomoci 

zvýšit obrátkovost zásob. 

2797,15047,3633,187 xxy ++=
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 190,844 190,273 188,400 185,223 180,745 174,963 167,878 182,618

2 215,524 203,087 197,601 199,065 207,479 222,844 245,159 212,966

3 232,543 215,457 207,731 209,363 220,355 240,706 270,416 228,081

4 320,668 244,728 200,384 187,633 206,477 256,915 338,947 250,822

Pořadí

Agrija Ujčov, 
a. s.

Průměr 
hodnot

Doba obratu 
zásob pro 

společnosti

V letech

Bobrovská,a
.s.

Agro Zvole, 
a. s.

Společnost 
Bohuňov, 

a.s.  
 

Tabulka č. 15 Porovnání dosažených výsledků mezi konkurenty v odvětví pro 
dobu obratu zásob 

(Ve dnech) 
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Graf č. 10 Výsledky nejbližších  

konkurentů v odvětví – doba obratu zásob 
(Ve dnech) 

 

Doba obratu pohledávek 

Pokud okomentuji data z tabulky č. 16 Porovnání doby obratu pohledávek v rámci 

odvětví a příslušného grafu č. 11 Porovnání doby obratu pohledávek v rámci 

odvětví, tak k nemálo důležitým ukazatelů patří i doba obratu pohledávek. Nejkratší 

průměrnou dobu pohledávek mělo Agro Zvole, a. s. (58,83 dnů). V sledovaném období 

nezaznamenala její DOP (doba obratu pohledávek) nějaké větší výkyvy. Hodnoty jsou 

rovnoměrné. Nejdelší DOP byla v roce 2009 (60, 56 dne) nejkratší v roce 2003 (57,105 
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dne). Funkce má vyrovnaný průběh, nemělo by v budoucnu docházek k výkyvům. 

Nejdelší průměrnou dobu obratu pohledávek a tím pozdržené inkaso tržeb měla 

společnost Agrija Ujčov, a. s. (121,594 dne). V sledovaných letech dosáhla nejhorších 

výsledků v roce 2009 (152,329 dne) a nejlepších v roce 2007 (103,982 dne). Pro 

vyrovnání zanesených dat byla použita kvadratická funkce s předpisem 

. V těsném závěsu za vedoucí firmu, dle seřazení 

v tabulce, se umístnily s průměrnou hodnotou DOP Společnost Bohuňov, a. s. (87,001 

dne; druhá v pořadí) a Bobrovská, a. s. (87, 552 dne; třetí v pořadí).   

2417,2)834,4(399,106 xxy +−+=

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 57,105 57,681 58,257 58,833 59,410 59,986 60,562 58,833

2 33,285 68,318 90,087 100,201 104,387 106,043 106,687 87,001

3 86,840 87,077 87,314 87,552 87,789 88,026 88,263 87,552

4 142,659 125,737 113,651 106,399 103,982 106,400 152,329 121,594

Pořadí Průměr 
hodnot

Agro Zvole, a. 
s.

V letechDoba obratu 
pohledávek 

pro 
společnosti

Společnost 
Bohuňov, a.s.

Bobrovská,a.s.

Agrija Ujčov, 
a. s.

 
 

Tabulka č. 16 Porovnání doby obratu pohledávek v rámci odvětví 
(V dnech) 
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Graf č. 11 Porovnání doby obratu pohledávek v rámci odvětví 

(v dnech) 
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Celková zadluženost 

Nejmenší zadluženost měla společnost Bobrovská, a. s. s průměrem za období 13,5%. 

Nejvíce cizích zdrojů krylo aktiva v roce 2007 (16,2%), nejméně pak v roce 2003 

(8,6%). I když daná firma skončila v pořadí na 4. místě, neznamená to, že by tento stav 

byl špatný z pohledu zdraví firmy, ba naopak. Takováto společnost lépe vypadá 

navenek pro dodavatele, věřitele, zaměstnance a státní instituce. Z pohledu nákladů a 

daňového hlediska, to není dobré. Cizí kapitál zvyšuje rentabilitu vl. zdrojů. Neplatíme 

z něj náklady na jeho držení (úroky z úvěru). Pro vyrovnání této fce. byla vybrána 

kvadratická funkce s parametrem . Cizí zdroje 

této firmy byly na nízké hladině (v průměru: dlouhodobé závazky – 1799 tis. Kč, 

krátkodobé závazky – 3882 tis. Kč). Podnik, který využíval nejvíce cizí zdroje 

financování, byl Agro Zvole, a. s.. Cizí kapitál tvořil v průměru 36,2% celkových zdrojů 

financování. Jeho skladba byla následující (v průměru byly krátkodobé cizí zdroje: 1688 

tis. Kč a dlouhodobé závazky 8125 tis. Kč). Větší problém bych viděl v použití 

krátkodobých cizích zdrojů, které nepředstavují stabilní zdroj financování. Pokud 

půjdeme až do atomických částí krátkodobých cizích zdrojů, tak v průměru bylo z 8125 

tis. Kč tvořeno závazky k dodavatelům (6139 tis. Kč , cca 75%). Globálně bylo 

využívání cizích zdrojů v normě (do 50% ZK). Bohužel nastolený průběh a předpověď 

do budoucna naznačuje neadekvátní zvyšování zadluženosti a dle rozboru by to měla 

být krátkodobá zadluženost. Ostatní firmy v odvětví měly celkovou zadluženost 

podobnou těm již jmenovaným. Agrija Ujčov, a. s. využívala tyto zdroje z 16% hodnoty 

základního kapitálu (ZK) a Společnost Bohuňov, a. s. z 29,3%.  Pro časovou řadu 

Agrije Ujčov, a. s. byla použita kvadratická fce. 

a pro Společnost Bohuňov, a. s. taktéž 

kvadratická fce. s rovnicí . Pro přehlednost jsou 

daná data uvedena v tabulce č. 17 Celková zadluženost v odvětví a grafu č. 12 

Celková zadluženost v odvětví. 

2)00790,0(00315,016626,0 xxy −++=

200362,0)01256,0(14586,0 xxy +−+=

2005350,01550,027143,0 xxy ++=
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4 0,086 0,128 0,155 0,166 0,162 0,141 0,105 0,135

3 0,216 0,185 0,162 0,146 0,137 0,135 0,141 0,160

2 0,273 0,262 0,261 0,271 0,292 0,324 0,366 0,293

1 0,312 0,317 0,329 0,348 0,374 0,408 0,449 0,362

Průměr 
hodnot

Znám-
ka

Společnost 
Bohuňov, a.s.

Agro Zvole, a. s.

Celková zadluženost V letech

Bobrovská,a.s.

Agrija Ujčov, a. s.

 
 

Tabulka č. 17 Celková zadluženost v odvětví 
(Koef.) 

Celková zadluženost
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Bobrovská,a.s.

Agrija Ujčov,
a. s.
Společnost
Bohuňov, a.s.
Agro Zvole, a.
s.

 
Graf č. 12 Celková zadluženost v odvětví 

 

Okamžitá likvidita 

Při srovnání výsledků jednotlivých firem vidíme, že na prvním místě se umístnila hlaví 

společnost (Agro Zvole, a. s.). I přestože byla její průměrná likvidita nejnižší (0,422), 

tak se vešla do stanovených mezí (0,3 – 0,5). Nejhorší likvidnost měla tato společnost 

v roce 2003 (0,176), kdy byla ohrožena její schopnost splácet krátkodobé závazky a 

nejlépe na tom byla v roce, kdy netvořila kladný hosp. výsledek ( 2008 – HV – 1952. 

tis. Kč; OL - 0,529). Záporný stav HV neměl vliv na likviditu. S „nejlepším“ 

(nejvyšším) průměrným výsledkem OL v letech 2003 – 2009 skončila firma Agrija 

Ujčov, a. s. (OL – 1,973). Nejnižší hodnotu měla likvidita v roce 2003 ( OL – okamžitá 

likvidita – 0,324).  Nejvyšší byla v roce 2007 (2,881). K vyrovnání časových řad byla 

použita kvadratická funkce s předpisem . Dobrý výsledek 

ukazatele je především pro dodavatele, kteří nemusí mít strach z nezaplacení svých 

dodávek. Pro Banky je to dobrý signál o likvidnosti (dobré schopnosti splácet úvěry). 

Ve skutečnosti je to na škodu, protože takto firma drží své přebytečné fin. prostředky, 

2-0,2)(0,402679,2 xxy ++=
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které by mohla lépe zhodnotit v rámci investic. Prakticky všechny společnosti přesahují, 

v oblasti průměrných čísel, požadované meze, lépe řečeno horní mez pro tento ukazatel 

(0,5) . Veškeré nutné údaje pro rozhodování jsou uvedeny v tabulce č. 18 Likvidita 

mezi konkurencí a stejnojmenném grafu č. 13 Likvidita mezi konkurencí 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 0,176 0,316 0,421 0,491 0,527 0,529 0,497 0,422

2 0,450 0,763 0,978 1,095 1,114 1,035 0,857 0,899

3 1,228 1,174 1,194 1,288 1,457 1,701 2,019 1,437

4 0,324 1,076 2,077 2,679 2,881 2,685 2,089 1,973

Průměr 
hodnot

Znám-
ka

Agrija Ujčov, a. s.

Okamžitá likvidita V letech

Společnost 
Bohuňov, a.s.
Bobrovská,a.s.

Agro Zvole, a. s.

 
 

Tabulka č. 18 Likvidita mezi konkurencí 
(koeficienty) 

 

Okamžitá likvidita
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Graf č. 13 Likvidita mezi konkurencí 

(Koeficient) 

ROI 

Pokud by se rozhodovali investoři o investování do těchto společností, tak by si 

pravděpodobně vybrali Agro Zvole, a. s, jehož průměrné výsledky byly ze sledovaných 

společností nejlepší. Ovšem investování do zemědělství s sebou nese větší riziko. Je zde 

až příliš mnoho rizikových faktorů a ne všechny lze ovlivnit (nemocnost zvířat, výkyvy 

počasí, velký časový odstup mezi tvorbou nákladů a výnosů). Agro Zvole, a. s. vložené 

prostředky svých akcionářů zhodnocovalo průměrně 3,5%. Nejméně to bylo v roce 
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2009, kdy naopak znehodnocovalo vložený kapitál 8,4 % (netvořila společnost kladný 

provozní HV - -7756 tis. Kč). Nejvíce by byly spokojení případní akcionáři v roce 2003 

a 2004 (6,2%). Průběh funkce má sestupnou tendenci, a to nevěstí nic dobrého, pokd 

nedojde k nápravě chyb v hospodaření minulých dvou účetních období. Nejhůře byl 

zhodnocován investovaný majetek společnost Agrija Ujčov, a. s.. Spíše znehodnocovala 

průměrně 0,6 %. Nejlépe na tom byly výsledky společnosti v roce 2006 (2,9%), nejhůře 

v roce 2009 (-7,3%). Pro vyrovnání hodnot této firmy a fce. Jsem použil kvadratickou 

funkci s předpisem . Druhých nejlepších 

výsledků dosahovala Bobrovská, a. s. s průměrnou rentabilitou 3,4% a použitou funkcí 

 Veškeré nutné údaje pro rozhodování jsou 

uvedeny v tabulce č. 19 Rentabilita vybraných firem a grafu č. 14 Rentabilita 

vybraných firem.  U všech společností dochází k poklesu rentability vloženého 

kapitálu. 

2-0,00879)(-0,0745)(02883,0 xxy ++=

2-0,00505)(-0,00518)(05419,0 xxy ++=

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 0,062 0,062 0,061 0,060 0,054 0,028 -0,084 0,035

2 0,024 0,044 0,054 0,054 0,044 0,024 -0,007 0,034

3 0,012 0,013 0,013 0,014 0,027 -0,010 -0,001 0,010

4 -0,028 0,009 0,028 0,029 0,013 -0,021 -0,073 -0,006

Průměr 
hodnot

Znám-
ka

Společnost 
Bohuňov, a.s.

ROI (rentabil. 
vloženého 

V letech

Bobrovská,a.s.

Agro Zvole, a. s.

Agrija Ujčov, a. s.
 

 
Tabulka č19 Rentabilita vybraných firem 

(koeficient) 
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Graf. č. 14 Rentabilita vybraných firem 

(koeficienty) 

 

Produktivita práce 

Ve srovnání výkonnosti zaměstnanců byla tentokrát nejlepší, z průřezu odvětvím, 

společnost Bobrovská, a. s.. Průměrně byla v tomto podniku přidaná hodnota na 

zaměstnance 321,796 tis. Kč. Nejmenší přidanou hodnotu vytvořili zaměstnanci v roce 

2009 ( 323,304 tis. Kč na zaměstnance) a největší v roce 2007 (354,512 tis. Kč na 

zaměstnance). Nejhůře v tomto testu dopadla společnost Agrija Ujčov, a. s. s průměrnou 

hodnotou 115,389 tis. Kč na zaměstnance. V roce 2009 vytvořil, z pohledu 

vyrovnaných hodnot, jeden její zaměstnanec jen přidanou hodnotu ve výši 21,786 tis. 

Kč. Tak nízká přidaná hodnota na zaměstnance byla proto, že vývoj exponenciální 

funkce a výpočet jejích koeficientů (b1 – b3) ovlivnila záporná hodnota přidané hodnoty 

roku 2009. Společnost měla velkou výkonovou spotřebu (10924 tis. Kč – r. 2009) a 

malé výkony (10873 tis. Kč – r. 2009). Pro vyrovnání dat daného ukazatele a firmy byl 

zvolena exponenciální funkce s rovnicí .  

Společnost Bohuňov, a. s., u které byla průměrná hodnota (z vyrovnaných hodnot) na 

zaměstnance 155,911 tis. Pro vyrovnání dat byla použita kvadratická regresní funkce 

s předpisem . Nejmenší produktivita na pracovníka u 

této firmy byla v roce 2009 (51,441 tis. Kč, nejvyšší  v roce 2003 (191,761 tis. Kč). 

Veškeré nutné údaje pro rozhodování jsou uvedeny v tabulce č 20 Výsledky 

2)117,824()-0,0000344(446,133 xxy ++=

2)813,6(58,11049,349 xxy −++=
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produktivity práce zaměstnanců daných závodů a stejnojmeného grafu č. 15 

Výsledky produktivity práce zaměstnanců daných závodů. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 252,157 298,080 330,377 349,049 354,093 345,512 323,304 321,796

2 167,791 206,446 226,218 227,107 209,113 172,236 116,476 189,341

3 191,761 190,961 188,654 182,114 164,377 122,070 51,441 155,911

4 133,466 133,464 133,445 133,286 131,927 120,353 21,786 115,389

Produktivita práce V letech Průměr 
hodnot

Znám-
ka

Bobrovská,a.s.

Agro Zvole, a. s.

Společnost 
Bohuňov, a.s.

Agrija Ujčov, a. s.
 

 
Tabulka č. 20 Výsledky produktivity práce zaměstnanců daných závodů 

(v tis. Kč) 
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Graf č. 15 Výsledky produktivity práce zaměstnanců daných firem 

(v tis. Kč) 

 

IN 01 

Posledním hodnotícím kritériem pro výkonnost firem je bonitní a bankrotní model IN 

01, je to obdoba Atmanova –Z score. Rozdíl v těchto metodách je jen v prostředí, pro 

které byly vytvořeny. Pro českou oblast se více hodí IN 01. V tabulce č. 21 IN O1 a 

výsledky vybraných firem a grafu č. 16 IN O1 a výsledky vybraných firem, je 

zachycen vývoj firem v regionu Bystřicka (okres Žďár nad Sázavou). Firmy jako jsou 

Společnost Bohuňov, a. s. (0,919) a s přimhouřením očí i Agro Zvole, a. s. (0,733) se 

nacházely na začátku období v šedé zóně. Jejich výkonnost a síla byly nevyhraněny. 
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Tento bod byl zlomový pro  hospodaření obou firem. U Agro Zvole, a. s. nastal plíživý 

vzestup, který se zastavil v roce 2005 (1,214). Od tohoto roku se firma opět vracela, 

z pohledu výkonnosti sledované ukazatelem IN 01, hlouběji do pole šedé zóny, aby i 

z ní v roce 2009 klesla, do pole, kde se vyskytují firmy se špatnou výkonností. Pod 

hodnotou ukazatele 0,75 podnik spotřebovává vlastní zdroje. Naopak u Společnosti 

Bohuňov, a. s. , spíše její výkonnost rostla a v roce 2005 (1,119) to vypadalo, že se 

hospodářské výsledky firmy překlenou z šedé zóny do zóny s uspokojivými výsledky. 

To bohužel nenastalo a firemní výsledky hospodaření (dle IN 01) se propadly hlouběji 

do šedé zóny (2007 – 0,911), aby i ji opustily a dostaly se do oblasti s velmi hrozivými 

hospodářskými výsledky. (2008 – 0,655, 2009 – 0,298) podobě jako u Agro Zvole, a. s.. 

Firemní data jsou vyrovnána kvadratickou funkcí s předpisem 

. Nejlépe ze všech vybraných firem dopadla 

Bobrovská, a. s. u níž byla použita pro vyrovnání vstupních dat kvadratická funkce ve 

tvaru .Průměrná hodnota IN 01 byla (2,271),  

to je více jak horní mez šedé zóny (1,77), a proto tato firma tvoří hodnotu pro akcionáře. 

Po celé sledované období ani jednou mezi roky 2003 – 2009 nezaznamenal tento 

ukazatel propad do šedé zóny.. Vypovídají o tom i položky v rozvaze a výkazu zisku a 

ztrát. (průměrný EBIT – 2005,551 tis. Kč, výnosy 35.503 tis. Kč a cizí zdroje 9036,571 

z kterých jsou 5154,429 tis. Kč dlouhodobé cizí zdroje).  

2-0,0051)(-1,104)(006,1 xxy ++=

20,02047)(0,08983)--(18901,2 xxy ++=

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 2,643 2,451 2,299 2,189 2,120 2,091 2,104 2,271

2 0,362 1,414 2,074 2,342 2,218 1,703 0,795 1,558

3 0,919 1,070 1,119 1,066 0,911 0,655 0,298 0,863

4 0,733 1,064 1,214 1,184 0,974 0,583 0,011 0,823

Společnost 
Bohuňov, a.s.

Znám-
ka

Průměr 
hodnotIN 01 V letech

Agro Zvole, a. s.

Bobrovská,a.s.

Agrija Ujčov, a. s.

 
 

Tabulka č. 21 IN O1 a výsledky vybraných firem 
(Koeficient) 
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Graf . č. 16 IN O1 a výsledky vybraných firem 

(Koeficient) 

Komplexní závěrečné hodnocení 

 

Tabulka č. 22 Závěrečné hodnocení konkurentů v mikroregionu Bystřicka 

sumarizuje úspěchy či neúspěchy Agra Zvole, jako hlavní společnosti a jeho nejbližší 

konkurence. Hodnoty jsou setříděné od nejmenšího po největší dle aritmetického 

průměru. Jedná se o žebříček porovnávaných firem, nikoliv o ukazatel jejich 

nadprůměrně dobrých výsledků podnikatelských aktivit. I ta firma, která skončila na 

předních místech, má co napravovat. Z čeho plynou problémy daných společností? Je to 

snad médii neustále probíraný problém s nízkými výkupními cenami mléka a dalších 

komodit? Může to být rozdílnou výší dotací mezi novými a stávajícími členy EU? Má 

to na vině dobíhající hospodářská krize? Podle mého názoru na tom má zavinění od 

každého trocha, ale jedna složka, která tu nebyla jmenována, je vedení společnosti, ta se 

na tomto stavu podílela významnou měrou. O tom co se mohlo změnit, alespoň 

částečně, bude řečeno v dalších částech práce,ale jen u Agra Zvole, a. s..  

 

Agro Zvole, a. s.  

Nejlepší výsledky, dle hodnotících kritérií, obdržela podle pořadí (známek) jednotlivých 

ukazatelů společnost Agro Zovle, a. s. Má vysokou dobu obratu zásob (průměrná 228 

dnů, 3-tí v pořadí). Má nejlepší dobu obratu pohledávek. (průměrně 58 dní, byla 

splatnost pohledávek). Měla celkem přijatelnou průměrnou zadluženost (36,2%). 

71 



 

Ovšem díky nelichotivému hosp. výsledku roku 2009 (-7756 tis. Kč) se její zadluženost 

pravděpodobně budu dále zvyšovat a nelze tak mluvit o „vítězi hodocení“. V posledním 

roce (2009) se dlouhodobá zadluženost pohybovala přibližně na 8872. tis. Kč a 

krátkodobá zadluženost na přibližně 10441.tis Kč (z toho 10.000 tis. Kč krátkodobé 

bankovní úvěry). O to horší, že krátkodobé fin. zdroje nepředstavují stabilní zdroj 

financování. Firma hradí statky dlouhodobé povahy krátkodobými bankovními úvěry. 

Naštěstí to nedošlo do takových mezí, aby nebyla schopna hradit své závazky. O tom 

svědčí okamžitá likvidita (průměrně 0,422 ), a proto splňuje požadovaná kritéria. Její 

průměrný krátkodobý fin. majetek je v období 2003 – 2009 (4055 tis. Kč z toho 3520 

tis. Kč účty v bankách, 106. tis. Kč peníze v pokladně). Rentabilita  kapitálu neklesla po 

první čtyři roky (2003-2006) pod 6%, to není mnoho, ale pokud to srovnáme s nabídkou 

dlouhodobého úročení vkladu v bance (J&T Banka, částka 1-2.mil Kč, 2roky, i = 0,04 

p.a., zdroj: http://www.kurzy.cz/urokove-

sazby/sazby.asp?uC=11&uT=8&A=P&uO=1&uOR=25&uR=2&dT=21&dC=1&dO=1

&dOR=2&dR=2, 11.5. 2011), tak je to dobré. Ovšem nebereme v potaz časovou 

hodnotu peněz a také to, že toto zhodnocení kapitálu proběhlo už před 4 lety, kdy byly i 

jiné úrokové míry než dnes. V dalších letech rentabilita kapitálu klesala až na hodnotu 

roku 2009 (-8,4%), kdy docházelo k znehodnocování investic. Rok 2009, byl pro firmu 

špatný i z pohledu produktivity práce, byla 116 tis. Kč, jinak byly hodnoty tohoto 

ukazatele v průměrných číslech druhé nejlepší za celé odvětví (cca 189. tis. Kč). 

Poslední sledovaný ukazatel (IN 01) s průměrnou hodnotou 0,823 odsunul firmu na 

poslední místo. Jelikož se jedná o komplexní ukazatel, který hodnotí celkové zdraví 

podniku, tak jeho váha na hodnocení a celkové výsledky je vyšší než u ostatních 

hodnotících kritérii.  Celkovou známku dostala firma 1,857 a to ji nijak zvlášť neliší od 

její konkurence. Navíc ještě k tomu se hodnotily dosavadní výsledky výkonnosti. 

Předpovědi skoro všech ukazatelů nepředpovídají zářnou budoucnost firmy. Bude se 

snižovat produktivita práce (r. 2011 – 41,833 tis. Kč), zvyšovat doba obratu zásob 

(357,913 – r. 2011, firma bude spadat do zóny se špatnými výsledky IN 01 (r.2011 – 

1,673). Bude docházet k vzestupu zadlužování cel. zadluženost (r. 2011 – 55,4%). I přes 

výsledky hodnocení, nemůže být tato firma vyhodnocena jako vítěz testu.  
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Bobrovská, a. s. 

Byla druhá nejlepší v testu z pohledu zprůměrovaných ukazatelů a kritérií 

testu.(výsledná známka 2,286). Z komplexního pohledu ukazatele IN 01, byla na tomto 

nejlépe a nemění na tom nic i klesající průběh vyrovnaných hodnot. Průměrná hodnota 

IN 01 byla 2,271 a to řadí tuto firmu do dobrých hospodářských výsledku a částečně ji 

to tituluje na místo vítěze tohoto testu. Potvrzuje to i vysoká produktivita práce 

v průměru za období (321,796 tis. Kč – vyrovnané hodnoty). Rozbor výkazu zisku a 

ztrát (skutečně naměřená data) to potvrdí (průměrné výkony :27.388 tis. Kč , průměrná 

výkonová spotřeba -  16586,29 tis. Kč =>průměrná přidaná hodnota celkem10801,71 

tis. Kč). To nebylo jen v jednom kritériu, kdy společnost prokázala svoje zdraví a 

výkonnost. Celková průměrná zadluženost byla 13,5%, to značí, že firma nepotřebuje a 

ani příliš nevyužívá cizí zdroje financování, právě proto skončila i v tomto ukazateli na 

4 místě. Cizí zdroje snižují náklady vlastního kapitálu. I dle likvidity je na tom 

společnost dobře, ale protože v okamžité likviditě přesahuje hodnota průměru horní mez 

(0,5), tak opět skončila na předposledním místě. Bylo to proto, že drží svoje fin. 

prostředky (peníz ne v pohladně – průměr skutečnost – 92. tis. Kč/rok,  peníze na bank. 

účtech 5124 tis. Kč/rok, krátkodobé závazky 3882 tis. Kč/rok). Snad jediné, co by se 

dalo z pohledu ukazatelů vytknout, tak to je nízká rentabilita investovaného kapitálu 

v průměru 3,4% s nastoleným klesajícím trendem.  

 

Společnost Bohuňov, a. s.  

Ta se umístnila podle výsledků v jednotlivých ukazatelích v testu na třetím místě. 

Dostala konečnou známku 2,750. Měla nejdelší dobu obratu zásob 250,822 dne. V době 

obratu pohledávek na tom byla lépe (3 v pořadí, těsně za Bobrovskou, a. s.), její 

pohledávky byly zaplaceny od fakturace do 87 dnů a podle trendu by se měla tato doba i 

snižovat. Vedení společnosti se snaží o vyšší využívání cizích zdrojů a s průměrnou 

hodnotou 29,3% se řadí hned za Agro Zvole, a. s., které skončilo na prvním místě. 

Vypadá to, že by se měla celková zadluženost nadále zvyšovat,co není také moc dobře. 

(Ukazatel by měl nabývat hodnot od 30% do50%). Jako všechny společnosti, krom 

Agro Zvole, a. s., i tato nadmíru drží svoje volné fin. prostředky, místo aby je 

zhodnocovala. (okamžitá likvidita 0,899). Vklady akcionářů nebyly v rámci období moc 

73 



 

zhodnocovány (v průměru 1%). Společnost dle IN 01 se nachází v poli (0,75 – 1,75), 

kde dosahují společnosti nevyhraněných výsledků.  

 

Agrija Ujčov, a. s. 

Ta s průměrnou známkou 3,143 obsadila poslední místo v testu. První v pořadí byla jen 

v době obratu zásob, kdy doba mezi obrátkami byla 182,618 dní. Může se zdát, že doba 

obratu zásob v zemědělství je příliš dlouhá, ale je to proto, že to způsobují 

technologické lhůty v zemědělství, kdy se naseje na jaře nebo už na podzim minulého 

roku a sklízí se opět až stejný nebo další rok na podzim. I samotný chov užitkových 

hosp. zvířat je časově náročný. Výkrm skotu trvá od telátka 182,5 dne a k tomu ještě  

výkrm dospělého skotu od 472 dne 494 dne. (zdroj: http://www.vuchs.cz/akce/2010-03-

Management-welfare-ekonomika-vyziva-a-vyroba-krmiv-v-chovu-masneho-

skotu/prezentace/Kopecek_Ekonomika-BTPM.pdf, 10.5.2011) Její výsledky byly 

špatné v rozsahu ukazatelů jako je doba obratu pohledávek (průměrně 122 dnů), 

okamžité likviditě (průměrně 1,973), rentabilitě investovaného kapitálu (průměrné 

znehodnocení investice -0,6%) a v produktivitě práce (průměrně 115,389 tis. Kč na 

zaměstnance). Hodnota ukazatele okamžité likvidity není špatná, jen je příliš vysoká, 

společnost by mohla volný, vysoce likvidní finanční majetek, investovat a lépe 

zhodnotit. Je možná až s podivem, že pokud se jedná o celkové fin. zdraví z pohledu IN 

01, tak se tato firma umístnila na druhém místě s průměrnou hodnotou 1,558. Tedy je 

v šedé zóně s nevyhraněnými hospodářskými výsledky. Při detailnějším pohledu na IN 

01, zjistíme, že v roce 2005 (2,074), 2006 (2,342) a 2007 (2,218) byla v zóně 

s uspokojivými výsledky. 
 

1 3 1 1 1 1 2 4 1,857

2 2 3 4 3 2 1 1 2,286

3 4 2 2 2 3 3 3 2,714

4 1 4 3 4 4 4 2 3,143

Aritmet. 
průměr

Doba 
obratu 

zás.

Doba 
obratu 
pohl.

Cel. 
zadluže-

nost

Okam-
žitá 

likvidita
ROI Produkt. 

práce

Agrija Ujčov, a. 
s.

Umístění
IN

Agro Zvole, a. s.

Bobrovská,a.s.

Společnost 
Bohuňov, a.s.

Název 
společnosti

Ukazatel

 
Tabulka č. 22 Závěrečné hodnocení konkurentů  

v mikroregionu Bystřicka 
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5 Vlastní návrhy řešení 
 

V této části se pokusím navázat na poznatky získané z analytické části a navrhnout 

adekvátní řešení objevených problémů. V analytické části bylo zjištěno, že firma Agro 

Zvole, a. s., dosahovala za sledované období, až na roky 2003, 2008 a 2009 (ztrátové 

hospodaření), průměrných, nikoliv špatných hospodářských výsledků. Především dva 

poslední roky z pohledu jejího hospodaření nedopadly nejlépe, a pokud by vedení 

společnosti mělo pokračovat v nastoleném trendu vývoje hospodaření, tak by neudělalo 

dobře. Informace o vývoji hospodářského výsledku jsou uvedeny v příloze č. 3 

Výsledky hospodaření 2003 – 2009, tabulce č. 3 Výsledky hospodaření 2003 – 2009.  

Za sedmileté období bylo hospodaření ztrátové v roce 2003, 2008 a 2009. Celkem byla 

nashromážděna ztráta ve výši 5.896 tis. Kč.  

 

5.1 Snížení dopadu ztrátového hospodaření 
 

V rámci zemědělské výroby tohoto podniku se naskýtá několik možností, které by 

mohly snížit ztrátové hospodaření. K nim patří oblast lidských zdrojů, které jsou jedním 

z nejdražších výrobních faktorů, pak je to oblast živočišné výroby, kde dochází 

k ztrátám na zisku při produkci mléka. Produkce mléka v sobě skrývá hned dva 

problematické jevy. První jev je ten, že je chov dojného skotu rozdroben do tří provozů, 

kterými jsou: Branišov, Blažkov a Zvole. V každém „závodu“ se operuje s jinými 

provozními náklady. Ten druhý problém souvisí prodejem mléka a týká se prodejní 

ceny mléka, která je pod úrovní vlastních nákladů.  

 

5.1.1 Mzdová problematika 

 

Podle mého názoru by bylo nejprve dobré analyzovat počet zaměstnanců firmy, výši 

jejich mezd a porovnat je s průměrnými hodnotami u konkurence.  
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Mzdy v Agro Zvole, a. s.  

 

V tabulce č. 23 Vývoj mzdových nákladů Agro Zvole, a. s, je zachycen vývoj 

mzdových nákladů, jejich složek a počty pracovníků. Podle tohoto vidím, že mzdové 

náklady firmy v čase rostou. V roce 2003 byla průměrná hrubá mzda (myšleno 

 průměrná v rámci profesí v závodě) zaměstnance 9,18 tis. Kč, naopak v posledním 

sledovaném roce (2009), byla 15,23 tis. Kč. Průměrné roční hrubé mzdy byly 10.829 tis. 

Kč. Z toho bylo průměrně za rok odvedeno nad hrubou mzdu do státního rozpočtu na 

sociálním pojištění (SP) 2759,659 tis. Kč a 960,733 tis. Kč na zdravotní pojištění (ZP) 

zaměstnanců Výše sazby SP a ZP, které musí ze zákona platit zaměstnavatel za své 

zaměstnance se během let neměnila, pouze až na konci období, došlo k jejímu mírnému 

snížení z 35% (SP 26%, ZP 9%) na 34% (SP 25%, ZP 9%). Tato složka nákladů velmi 

zdražuje lidskou práci. Počet zaměstnanců se v průběhu let od roku 2003 (79 zaměst.) 

snížil až na hodnotu roku 2009 (65 zaměst.). Průměrné celkové roční náklady na 

jednoho zaměstnance byly za toto období 203,1445 tis. Kč. Celkové průměrné náklady 

na zaměstnance byly pak 14664,86 tis. Kč. Vývoj mezd je dobře vidět v grafu č. 15 

Porovnání mzdových nákladů Agro Zvole, a.s. a jeho konkurentů.  Jak z pohledu 

průměrných mzdových nákladů na zam. (hrubé mzdy), tak z pohledu celkových nákladů 

na zaměstnance.  
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mzdové náklady 8700 9428 9900 11022 12037 12833 11883
Odměny člen. orgánů 
spol. a druž. 0 0 0 0 0 0
Nákl. na sociá. 
zabezpeč. a zdrav. 
pojišť. 3005 3275 3465 3859 4197 4492 3750
Z toho ZP 772,71 842,14 891,00 992,31 1079,23 1155,09 992,65
Z toho SP 2232,29 2432,86 2574,00 2866,69 3117,77 3336,91 2757,35
Sazba ZP v % 9 9 9 9 9 9
Sazba SP v % 26 26 26 26 26 26 25
Celkem 35 35 35 35 35 35 34
Sociální náklady 18 18 65 174 161 190 194
Celkové osobní 
náklady 11723 12721 13418 15055 16395 17515 15827
Počet zaměstnanců 79 76 75 73 71 71 65
Celkové nákl. na 
jednoho zam./rok 148,39 167,38 178,91 206,23 230,92 246,69 243,49
Prům. mzdové nákl. na 
jednoho zam./rok 110,13 124,05 132,00 150,99 169,54 180,75 182,82
Průměrná měsíční 
hrubá mzda na zam. 9,18 10,34 11,00 12,58 14,13 15,06 15,23

RokySložka mzdových 
nákladů

0

9

 
 

Tabulka č. 23 Vývoj mzdových nákladů Agro Zvole, a. s. 
(v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak) [35] 

 

Vývoj mezd v konkurenčních firmách 

Při pohledu na vývoj mezd v ostatních sledovaných firmách zjistíme následující 

informace. Celkově se v průměru u konkurentů Agro Zvole, a. s. ( ne za všechny, ale 

průměrně v jedné firmě) vyplatilo za rok 6.807 tis. Kč. U ostatních firem byly 

vyplácený navíc i odměny členům orgánů spol. (představenstvu) a to v průměrné roční 

výši 89,667 tis. Kč. Mzdové náklady na jednoho zaměstnance byly na začátku období 

(2003) a zastavily se na 16,10 tis. Kč na zam. na konci období (2009). Celková 

průměrná hrubá mzda na zaměstnance (2003 – 2009) byla 13,301 tis. Kč. Počet 

zaměstnanců se u průměrně za konkurenci v rámci jedné firmy snižoval z 49 zam. 

v roce 2003 na 37 zam. v roce 2009. Celkově průměrné náklady na jednoho 

zaměstnance, firmu a rok vyplatilo 217,858 tis. Kč.  Veškeré informace v této části, jsou 

přehledně uvedeny v tabulce č. 24 Vývoj průměrných mzdových nákladů a počtu 

zaměstnanců u konkurence a graficky je to vyobrazeno v grafu č. 17 Porovnání 

mzdových nákladů Agro Zvole, a.s. a jeho konkurentů.  
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mzdové náklady 5811 5978,67 6586,67 6649 7373 8101 7150
Odměny člen. orgánů spol. a 
druž. 57 53,3333 68,6667 109 109,333 115,333 115,333

Nákl. na sociá. zabezpeč. a 
zdrav. pojišť. 2005 2158,67 2352,67 2316,67 2511,33 2869,33 2244,33
Z toho ZP 515,66 555,09 604,97 595,71 645,77 737,83 594,09
Z toho SP 1489,68 1603,58 1747,70 1720,95 1865,56 2131,50 1650,25
Sazba ZP v % 9 9 9 9 9 9 9
Sazba SP v % 26 26 26 26 26 26 25
Celkem 35 35 35 35 35 35 34
Sociální náklady 32 52 51,6667 49,6667 48,3333 49,6667 48,6667

Celkové osobní náklady 7904,33 8242,67 9059,67 9124,33 10042 11135,3 9558,33
Počet zaměstnanců 49 46 45 44 42 40 37
Celkové nákl. na jednoho 
zam./rok 161,31 179,19 201,33 207,37 239,10 278,38 258,33
Prům. mzdové nákl. na jednoho 
zam./rok 118,59 129,97 146,37 151,11 175,55 202,53 193,24
Průměrná měsíční hrubá mzda 
na zam. 9,88 10,83 12,20 12,59 14,63 16,88 16,10

Složka mzdových nákladů Roky

 
 

Tabulka č. 24 Vývoj průměrných mzdových nákladů a počtu zaměstnanců u 
konkurence 

(v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak) 

 

Porovnání mzdových nákladů Agro Zvole, a.s. a jeho konkurentů
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Graf č. 17 Porovnání mzdových nákladů 

 Agro Zvole, a.s. a jeho konkurentů 
 

Porovnání mzdových nákladů Agro Zvole, a. s. s jeho nejbližší konkurencí 

Celkově se dle průměrných čísel vytvořily  roční mzdové náklady v Agro Zvole, a. s. o 

4.022 tis. Kč na zaměstnance a rok větší než u konkurence. I celkové roční náklady 
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hlavní firmy byly o 5.369,619 tis. Kč vyšší než u ostatních akciových společností 

v odvětví. Agro Zvole, a. s. nevyplácelo Odměny členům orgánů společnosti 

(představenstvu a dozorčí radě) a tak průměrně ročně uspořilo 89,667 tis. Kč. V Agro 

Zvole, a. s. je i zaměstnáno průměrně ročně o 15 pracovníků více než u ostatních 

společností. Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnance je v Agro Zvole, a. s. o 798 Kč 

nižší než u ostatních konkurentů v odvětví. Z tohoto plyne, že i přestože ostatní firmy 

mají méně zaměstnanců, tak ti jsou lépe placeni a částečně tím i motivováni k lepším 

pracovním výkonům. Průběh funkcí nákladů Agro Zvole a jeho konkurentů je zakreslen 

do grafu č. 17 Porovnání mzdových nákladů Agro Zvole, a.s. a jeho konkurentů. 

Vývoj počtu zaměstnanců je pak také vyznačen v grafu č. 18 Porovnání počtu 

zaměstnanců Agro Zvole, a.s. s průměrným počtem zaměstnanců u nejbližší 

konkurence. Podle dosavadních pozorování bylo zjištěno, že Agro Zvole má o něco 

více pracovníků než jeho konkurenti. Otázka je taková, zda tento počet je adekvátní. 

 

Porovnání počtu zaměstnaců Agro Zvole, a.s. s průměrným počtem zaměstnanců u 
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Graf č. 18 Porovnání počtu zaměstnanců Agro Zvole, a.s. s  
průměrným počtem zaměstnanců u nejbližší konkurence 

 

Snížení počtu zaměstnanců 

Snížení počtu zaměstnanců, se dle provedeného zkoumání, jeví jako adekvátní, ale 

nemělo by být natolik velké, aby nedošlo k narušení stávajících činností uvnitř podniku. 

V případě této firmy, je i nasnadě ta skutečnost, že v některých letech nedokázaly 

zaměstnanci vytvořit tak velkou přidanou hodnotu, která by pokryla celkové mzdové 

náklady. Viz. příloha č. 4, tabulka č. 10 Výkaz zisku a ztrát část A. Všechny 
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sledované konkurenční podniky podnikají v zemědělské výrobě, mají stejné geografické 

a přírodní podmínky, pěstují stejné plodiny a zabývají se chovem skotu a výrobou 

mléka. Pokud budeme brát tyto fakta v potaz, tak lze částečně říci, že lze od konkurentů 

odvodit i potřebný počet zaměstnanců k zabezpečení určité plochy (v ha) a obstarání 

chovu zvířat. Platí také toto, že výrobní dělníci nepracují pouze jen v živočišné výrobě a 

nebo pouze jen v rostlinné výrobě. Místo výkonu práce je vždy závislé, u řadových 

zaměstnanců, na vytíženosti dané oblasti hospodářské činnost. Výpočet nadbytečného 

počtu zaměstnanců je uveden v následujícím textu.  

 

Stanovení počtu pracovníků dle obhospodařované půdy 

 

Jak již jsem předeslal, tak lze u podobných podnikatelských subjektů odvodit počty 

pracovníků nutných k zabezpečení činnosti. U výrobních podniků, které vyrábí spíše 

kusovou výrobu (brzdové destičky, šroubováky). Obdobně je na tom, dle mého názoru i 

zemědělská výroba. Produkce obilovin vyžaduje podobné zásahy u všech 

podnikatelských subjektů, výroba mléka a chov skotu nevyjímaje. V zemědělství je, 

z pohledu práce nutné brát v potaz i jev sezónnosti. Nejvíce práce je v době vegetace, 

v našich zeměpisných podmínkách to je jaro – podzim, a v době těsně po vegetačním 

období. Tudíž bych určoval počet pracovníků na neustále se opakující činnost a počty 

pracovníků na sezónní práce.  

 

Odvození počtů pracovníků dle obhospodařované půdy (varianta I.) 

V prvé řadě jedná se o metodu, která nebere v potaz živočišnou výrobu. V tabulce č. 25 

Výpočet počtu zaměstnanců dle výměry půdy je uveden počet ha na jednoho 

pracovníka ve výrobě. (obhospodařovaná půda dělená cel. počtem prac. ve výrobě). U 

Agro Zvole vyšla 21,24 ha na 1 pracovníka. Největší rozlohu v ha, kterou musí 

zaměstnanec obhospodařit má firma Bobrovská, a. s. u které je to 32,81 ha. Průměr u 

konkurence je 29,52 ha na 1 pracovníka. Pokud přepočteme počet pracovníků, dle 

konkurence (29,52 ha/pracovník.), tak zjistíme, že ve společnosti Agro Zvole, a. s. 

pracuje o 16 pracovníků více, než by stačilo konkurenci. Celkový nově stanovovaný 

počet pracovníků je dle této metody 44. Jedná se o přepočtený počet pracovníků.  
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Firma

Výměra 
obhosp. 

půdy 
(ha)

Počet 
výrobních 

dělníků

Počet ha 
na prac. 

ve výrobě

Agro Zvole, a. s. 1274,66 60,00 21,24

Agrija Ujčov, a. s. 718,25 25,00 28,73

Bobrovská, a.s. 853,10 26,00 32,81

Společnost 
Bohuňov, a.s.

1134,83 42,00 27,02

Průměr v odvětví 
(vybrané firmy)

995,21 39,00 27,45

Průměr 
konkurence

902,06 31,00 29,52

Přepočtený počet 
zam. Agro Zvole 
(29,52 ha/1prac.)
Nadbytečný počet 
zaměstnanců

44,00

16,00
 

 
Tabulka č. 25 Výpočet počtu zaměstnanců 

 dle výměry půdy 
 

 

Odvození počtů pracovníků dle počtu chovaných zvířat (varianta II.) 

Tato metoda je obdobná, jako varianta I., jen je ve výpočtu použit počet kusů hovězího 

skotu, místo velikosti obhospodařované půdy. Vše je uvedené v tabulce č. 26 Výpočet 

počtu zaměstnanců dle ustájení skotu. U Agro Zvole, a. s. je cca 15 kusů skotu 

připadá na jednoho pracovníka. Nejvíce kusů skotu, které musí být jedním 

zaměstnancem odchovávány je u Bobrovské, a. s. (cca 25 Ks), nejméně pak u Agriji 

Ujčov, a. s. ( cca 10 Ks skotu na jednoho pracovníka). Dle průměru za odvětví, 

zaměstnává firma dle této varianty o 11 dělníků více , než je obvykle v průměru 

využíváno v odvětví. Pokud by byla tato metoda použita, tak by daná společnost měla 

snížit počet zaměstnanců na 49.  
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Firma Počet 
skotu

Počet 
výrobních 

dělníků

Počet ks 
skotu na 
prac. ve 
výrobě

Agro Zvole, a. s. 867,00 60,00 14,45

Agrija Ujčov, a. s. 247,00 25,00 9,88

Bobrovská, a.s. 639,00 26,00 24,58

Společnost Bohuňov, 
a.s.

793,00 42,00 18,88

Průměr v odvětví 636,50 39,00 16,95

Průměr konkurence 559,67 31,00 17,78

Přepočtený počet 
zam. Agro Zvole 
(17,78 Ks/1prac.)
Nadbytečný počet 
zaměstnanců

49,00

11,00
 

 
Tabulka č. 26 Výpočet počtu zaměstnanců  

dle ustájeného skotu 
(Mzdové náklady v roce 2009) 

 

Projevení snížení počtu pracovníků v nákladech 

 

Vliv změny nákladů na pracovníky je uveden v tabulce č. 27 Vyčíslení úspory 

mzdových nákladů na zaměstnance ve výrobě varianta I. a č. 28 Vyčíslení úspory 

mzdových nákladů na zaměstnance ve výrobě varianta II. Jen pro připomenutí, 

varianta I. je snížení počtu prac. dle obhospodařované půdy a varianta II. Je snížení 

počtu pracovníků dle konkurence na základě počtu kusů skotu připadajících k jednomu 

zaměstnanci. U varianty I. by bylo, v případě jejího použití, propuštěno šestnáct 

pracovníků. Firma by díky tomu ušetřila na celkových mzdových nákladech 3.895,88 

tis. Kč. Měsíčně by to bylo 324,66 Kč. Pokud by se vedení společnosti rozhodlo využít 

durhou variantu, tedy stanovovat počty pracovníků pouze na základě počtu kusů skotu, 

tak by bylo propuštěno jedenáct zaměstnanců a firma by tím uspořila 2.678,42 tis. Kč. 

Měsíční úspora by byla 223,20 Kč.  
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Položka Výše nákladů v 
Kč, počet zam.

Stávající počet výr. zam. 60,00

Nový počet výr.zam. 44,00

Průměrné měsíční 
náklady/zam.(tis.Kč)

20,29

Průměrné roční 
náklady/zam. (tis.Kč)

243,49

Celkové mzdové náklady 
před změnou/rok (tis.Kč)

14609,54

Celkové náklady po 
změně/rok (tis.Kč)

10713,66

Úspora nákladů 
celkem/měsíc. (tis.Kč)

324,66

Úspora nákladů celkem/rok 
(tis.Kč)

3895,88
 

 
Tabulka č.27 Vyčíslení úspory mzdových 

 nákladů na zaměstnance ve výrobě varianta I. 

(Průměrná podnik. mzada r. 2009) 

Shrnutí 

 

Podle mého názoru by bylo nejlepší volit tu méně tvrdou variantu (II.), ta nespoří tolik 

celkové náklady na zaměstnance a rok (úspora oproti stávajícímu – 2.678,42 tis. Kč), 

ale poskytuje zaměstnavateli určitý bezpečnostní polštář v rámci zachování plynulého 

chodu rostlinné a živočišné výroby. V prvním roce po zavedení, má tato metoda jisté 

dodatečné náklady, kterými jsou odstupné propuštěných zaměstnanců. Tedy v prvním 

roce by byla celková úspora nákladů nižší o třínásobek průměrné mzdy zaměstnance 

(viz. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, díl 8, § 67), číselně 502,59 tis Kč, Konečná 

úspora nákladů v prvním roce je 2.175,830 tis. Kč. Snížením počtu zaměstnanců a tím i 

snížením celkových nákladů se firma stane více konkurenceschopnější. Uspořené 

náklady pak může využít v dalším rozvoji. Při této variantě se i naskýtá možnost 

přesčasové práce, která nevyvolá tak velké mzdové náklady, jako by vyvolalo přijetí 

nových zaměstnanců (minimální mzda). V případě, že bychom chtěli prozkoumat, jak 

by se snížení počtu zaměstnanců projevilo v hospodářském výsledku, tak se můžeme 

zaměřit na tabulku č. 29 Snížení počtu zaměstnanců a jeho projev na hosp. 
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výsledku. Zde je vidět, že snížení počtu zaměstnanců pomohlo zmírnit dopad ztráty na 

hospodaření z -9432 tis. Kč na -7561,58 tis. Kč.  

 

Položka Výše nákladů v 
Kč, počet zam.

Stávající počet výr. zam. 60,00

Nový počet výr. zam. 49,00

Průměrné měsíční 
náklady/zam.(tis.Kč)

20,29

Průměrné roční náklady/zam. 
(tis.Kč)

243,49

Celkové mzdové náklady 
před změnou/rok (tis.Kč)

14609,54

Celkové náklady po 
změně/rok (tis.Kč)

11931,12

Úspora nákladů 
celkem/měsíc. (tis.Kč)

223,20

Úspora nákladů celkem/rok 
(tis.Kč)

2678,42
 

 
Tabulka č. 28Vyčíslení úspory mzdových nákladů 

 na zaměstnance ve výrobě varianta II.¨ 
(Průměrná podnik. mzada r. 2009) 
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Položka výkazu zisku ztrát Rok 2009

Cel. provozní náklady 50533,00
Cel. provnozní výnosy 42777,00
Provozní hosp. výsledek -7756,00
Úspora mzdových nákladů 
var.I

2678,42

Úspora mzdových nákladů 
var.II.

3895,88

Nový provoz. hosp. výsl. var.I -5077,58

Nový provoz. hosp. výsl. 
var.II

-3860,12

Cel. fin. náklady 3114,00
Cel. fin. výnosy 638,00
Fin. hosp. výsledek -2476,00
Cel. mim. náklady 8,00
Cel. mim. výnosy 0,00
Mimořád. výsledek. hosp. -8,00
Celkový hosp. výsl. (po 
odečtení úspor) var.I.

-7561,58

Celkový hosp. výsl. (po 
odečtení úspor) var.II.

-6344,12

Původní hosp. výsl. -9432,00  
 

Tabulku č. 29 Snížení počtu zaměstnanců a jeho  
projev na hosp. výsledku 

(v tis. Kč) 

5.1.2 Zrušení ztrátového chovu dojného skotu v provozovnách 
Blažkov a Branišov  
 

Společnost se zabývá produkcí mléka. Chov dojnic byl odjakživa rozdělen do tří 

provozů (Zvole, Blažkov a Branišov). Každý z provozů má svá specifika. Typ dojného 

skotu, který je chován v Agro Zvole, a. s. je Český strakatý. Provozy Blažkov a 

Branišov jsou již velmi zastaralé a jejich vybavení vyžaduje častou údržbu a opravy. I 

díky staršímu typu chovu, vykazují vyšší náročnost na materiál a lidské zdroje v poměru 

k stavu dojnic. Nový kravín a starší modernizovaný kravín ve Zvoli nejsou plně 

kapacitně zaplněny. I to zamezuje čerpat výhod z úspor nadprodukce. Naplněnost 

provozů je uvedena v příloze č. 10 Naplněnost chovů dojným skotem, tabulka č. 24. 

Starý typ ustájení má i vliv na celkový zdravotní stav, psychiku a dojivost skotu. 

V příloze č. 11 Vliv ustájení na dojivost skotu, je uvedeno jakou roli to hraje, 
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respektive kolik průměrně nadojí jedna dojnice v novém nebo ve starých provozech. 

V příloze č. 12 Fotky provozů, je fotograficky zdokumentováno prostředí v kterém je 

ustájen dojný skot. Je zde i fot. dokumentace dojírny, která je pro 2 X 8 dojnic, 

provozně na 2 x 12 dojnic. Právě proto se vedení společnosti rozhoduje, jestli je 

výhodné zastaralé provozy zrušit a dojnice v něm umístěné přesunout do nového 

provozu. Pro lepší vypovídací schopnost, budu danou problematiku ukazovat na 

historických datech (kalkulace nákladů za období od roku 2006 – 2009). Vše o této 

problematice je uvedeno dále.  

 

Kalkulace nákladů 

 

Pro pochopení problematiky nákladů v provozech, je nutné vysvětlit jak se tvoří 

kalkulace nákladů v Agro Zvole, a. s. Vše bude ukazováno na kalkulaci nákladů 

v provozu Zvole. Ten jediný bude zachován. Přímé náklady jsou dané a vyplývají 

z norem spotřeby materiálu, krmiv a spotřeby lidské práce (THN), viz. příloha č. 9 

Kalkulace nákladů na produkci mléka, tabulka č. 20. Ty se mění jen v položkách 

vnitropodnikových služeb a nakoupených krmivech, jinak zůstávají stejné i přes to, že 

se zruší provozy v Blažkově a Branišově. Mzdové náklady na jednotku se i přes zvýšení 

počtu dojnic v provozu Zvole nezvýší, je zde rezerva v časovém fondu zaměstnanců. 

Viz. tabulka č. Tabulka č. 38 Stavy zaměstnanců a dojného skotu jediný provoz 

Zvole. Vedení uvažuje o zrušení kontraktu s míchárnou krmiv v Ubušínku na, protože 

je to pro ni nevýhodné. Musí tam dovážet vlastní obilí (tvoří 80% nákladů krmné 

směsi), tam je obilí pošrotováno a přidána komponenta, dle směsi, po té je krmná směs 

dovezena nazpět. Přepracování krmné směsi je o 20% dražší (z celkové hodnoty směsi) 

než pokud by bylo děláno ve vlastním provozu. K tomu jsou ještě připočteny náklady na 

vnitropodnikové služby ve výši 40% z vnitropodnikových služeb na jednotku. Někdo 

tam musí dovést obilí a odvést hotovou krmnou směs. Jsou zde i rozdíly v kvalitě, není 

zaručené, že to obilí, které se tam přiveze, je namícháno do směsi, která se pak odveze. 

V tabulce č. 30 Režie na celou výrobu v provozu Zvole (před změnou). Ty jsou 

pomocí kalkulace prostým dělením stanoveny na jeden kus opět viz. příloha č. 9, 

tabulka č. 20. Režijní náklady jsou přičleněny k celé živočišné výrobě z nich je 

přiřazená část k celé produkci mléka. Po zániku pracovišť v Blažkově a Branišově, doje 

86 



 

i k částečnému snížení poměrné části všech režijních nákladů přiřazených k produkci 

mléka a to následovně. Režijní náklady nového provozu se nenavýší v položkách 

režijních variabilních, zůstanou stejné, zvýší se jen jejich celková výše ve vztahu 

k objemu produkce(např. na podojení jedné dojnice je zapotřebí 100W elektřiny, na 

podojení 10 dojnic je zapotřebí 1000 Wattů elektřiny). Fixní složka režií (odpisy, ZC 

prodaného DM, ZC uhynulých zvířat) se zvýší skokově, a to přímo úměrně ve vztahu 

k navyšující se výrobní kapacitě (v l). Předpokládá se, že část fixních režijních nákladů 

zanikne se zrušením provozů. Ta část, která zůstane, bude přidělena k příslušným režiím 

v novém provozu ve Zvoli a to ve výši přirážky pro provoz Blažkov (13,1% z přísluš. 

režie před zrušením) a pro provoz Branišov (18,58% z příslušné režie před zrušením). 

Tabulka č. 31 Režie na celou výrobu v provozu Zvole v sobě obsahuje změněné 

režijní náklady pro zachovaný provoz ve Zvoli. Výsledná kalkulace nákladů na jednici 

(l) je uvedena v příloze č. 9, tabulce č. 21. Pro srovnání jsou dále uvedeny kalkulace 

produkčních nákladů na litr mléka pro provozy Blažkov a Branišov. Příloha č. 9, 

tabulka č. 22 a 23. Ty jsou využity při počítání úspor. Nákladové položky 

v jednicových kalkulacích jsou rozděleny na fixní a variabilní. (viz. příloha č.9, 

tabulky 20,21,22 a 23. K změně fixních nákladů dochází jen v případech, kdy se mění 

výše DM, mzdy THN, ceny tepla, vody a elektřiny v nevýrobních prostorech 

(celopodniková režie). Bylo by dobré se zastavit u některých nákladových položek. 

Vnitropodnikové služby jsou náklady mezi jednotlivými středisky. Vznikají například, 

když provádí středisko rostlinná výroba pěstování a sklízení píce pro živočišnou 

výrobu, pak je to náklad dopravu krmení, krmných směsí (nakoupené – budou vyráběny 

vl. činností). Jsou vázány na objem výroby, proto jsou variabilní. Režie živočišné 

výroby v ní jsou zaneseny náklady, které mají nahodilý charakter, ale i u nich dochází 

k navýšení celkové režie díky zvětšení výroby. Zůstatková cena prodaných zvířat je 

nákladem, který vzniká prodejem zvířat ze základního stáda. Tyto prodeje jsou spíše 

nahodilé, jde o nutnou porážku nemocných kusů nebo prodej dojnic na chovatelské 

účely.  
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Nákladová položka/rok 2006 2007 2008 2009
Produkce mléka 1.604.053,00 1.557.391,00 1.519.179,00 1.486.040,00
1)Výrobní režie 3.528.916,60 3.332.816,74 3.448.536,33 4.532.422,00
Spotřeba el. energie, 
vody (výroba)

192.486,36 186.886,92 212.685,06 222.906,00

Zůstatková cena 
prodaného majetku

737.864,38 700.825,95 789.973,08 1.203.692,40

Odpisy 1.764.458,30 1.806.573,56 1.747.055,85 2.229.060,00

Zůstatková cena uhynu 
zvířat

48.121,59 77.869,55 60.767,16 148.604,00

Pojistné 0,00 0,00 0,00 59.441,60
Režie ŽV 625.580,67 498.365,12 592.479,81 534.974,40
Cizí orav. služby 160.405,30 62.295,64 45.575,37 133.743,60
2)Správní režie 1.074.715,51 1.448.373,63 1.564.754,37 1.159.111,20

Celopodniková režie 1.074.715,51 1.448.373,63 1.564.754,37 1.159.111,20

3)Zásobovací režie 1.106.796,57 731.973,77 1.397.644,68 1.694.085,60

Vnitropodnikové služby 1.106.796,57 731.973,77 1.397.644,68 1.694.085,60
 

 
Tabulka č. 30 Režie na celou výrobu v provozu Zvole (před změnou) 

(V Kč, mléko v l) 

 

Nákladová položka/rok 2006 2007 2008 2009 Pozn.
Produkce mléka 2.341.496,00 2.322.309,00 2.206.792,00 2.156.339,00 xxx
1)Výrobní režie 6.870.159,18 6.653.930,85 6.412.936,67 7.894.998,40 xxx

Spotřeba el. energie, vody (výroba) 280.979,52 278.677,08 308.950,88 323.450,85 Poměrné navýšení 
spot. - + VK (VC)

Zůstatková cena prodaného 
majetku (výroba)

1.497.980,91 1.530.438,67 1.493.147,23 2.212.821,87 Prodej DM (FC)

Odpisy 3.854.439,86 3.860.210,42 3.574.748,12 4.041.050,72 (Zvět.zákl.stádo-FC)

Zůstatková cena uhynu zvířat 89.425,84 148.573,44 109.237,80 261.068,86 Poměrné navýšení 
nákl. - + VK (FC)

Pojistné 0,00 0,00 0,00 86.253,56 Neměnné (FC)
Režie ŽV 913.183,44 743.138,88 860.648,88 776.282,04 Nahodilé nákl. (VC)
Cizí orav. služby 234.149,60 92.892,36 66.203,76 194.070,51 (VC)
2)Správní režie 2.257.140,10 2.767.624,40 3.125.338,05 2.547.579,45 Nevýrob. nákl (FC)

Celopodniková režie 2.257.140,10 2.767.624,40 3.125.338,05 2.547.579,45 Poměr. navýš k VK 
(FC)

3)Zásobovací režie 969.379,34 654.891,14 1.218.149,18 1.474.935,88

Vnitropodnikové služby 969.379,34 654.891,14 1.218.149,18 1.474.935,88
Služby ostat. střed. 

(VC)

 

Tabulka č. 31 Režie na celou vý32bu v provozu Zvole  
(po změně, v Kč, mléko v l) 
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Popis jednotlivých provozů 

 

Zvole 

V této části produkce mléka jsou dva typy ustájení. Ten první je pozůstatkem minulé 

éry chovu hospodářských zvířat. Nazývá se K 96 a dojnice jsou v tomto případě 

uvázány u příčného krmného žlabu vázacími řetězy, tak aby jim byl zamezen přílišný 

pohyb po ustájení. Skot stojí na nízké slaměné podestýlce. Kejda je vyhrnována 

traktorem s pření radlicí. Kapacita takovéhoto chovu je 96 Ks dojnic. V roce 1997 došlo 

k výstavbě nového ustájení, volného typu ustájení pro 254 Ks dojného skotu. U tohoto 

ustájení nejsou dojnice uvázány u krmného žlabu, ba naopak, je jim umožněno se volně 

pohybovat po celém ustájení. Prostor je u žlabů oddělen ocelovou konstrukcí, proto, aby 

se skot při krmení navzájem při „boji“ o potravu neporanil. Obdobně jako u K 96, je zde 

skot podestlán nízkou slaměnou podestýlkou a kejda je vyhrnována traktorem s přední 

radlicí. Takovýto typ ustájení pro dojný skot je využíván a preferován ve vyspělých 

státech EU. Pojetí nákladů v tomto provozu je uveden v tabulce č. 32 Vyčíslení 

nákladů v novém spolu se starším provozem ve Zvoli. Tato tabulka vychází 

z přílohy č. 9,(b) Kalkulace nákladů na produkci mléka, tabulka č. 20 a tabulka č. 

20 b. . Z této kalkulace je vidět, že jsou zde vyšší přímé náklady na krmiva. Je to proto, 

že jsou zde využity moderní krmné techniky, které mají zaručit vyšší dojivost. Naopak 

jsou zde nižší přímé mzdy, protože toto nové ustájení je jednodušší na obsluhu. I 

v průměru za sledované období, jsou zde nižší náklady na veterinární služby, je to proto, 

že volný typ ustájení má blahodárný vliv na zdravotní stav dojnic. K dalším plusů, zde 

patří nižší energetická náročnost a spotřeba vody v tomto provozu při srovnání 

s ostatními provozy. I v tomto provozu dojde k úspoře nákladů na provoz, je to proto, že 

zde nebyla naplněna kapacita kravínu, tím byla i nižší produkce mléka, a proto se zde 

neprojevily úspory z nadprodukce (rozložení fixních nákladů). V průměru by se zde pod 

vlivem navýšení režijních sazeb, zvedly, oproti předchozímu stavu, nákl. na produkci 

mléka o 0,15 Kč na litru, za sledované období. Největší navýšení nákladů by, při využití 

tohoto návrhu, bylo v roce 2008 ( -442.886,88 Kč; ztráta 0,28Kč/l).  
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Produkce mléka a náklady/Roky 2006 2007 2008 2009
Produkce mléka/l 1.604.053,00 1.557.391,00 1.519.179,00 1.486.040,00
Náklady v Kč/l (var I. před změn.) 8,51 8,43 9,30 9,88
Náklady v Kč/l (var II. po změně) 8,74 8,71 9,35 9,89

Navýšení nákladů v Kč/l (v. I. - v. II.) -0,23 -0,28 -0,05 -0,01

Celkové náklady produkce (var. I. v Kč) 13.650.491,03 13.128.806,13 14.128.364,70 14.682.075,20
Celkové náklady produkce (var. II. v Kč) 14.025.619,92 13.571.693,01 14.211.365,80 14.693.272,17
Celková výše navýšení nákl. (v Kč) -375.128,89 -442.886,88 -83.001,10 -11.196,97  

Tabulka č. 33 Vyčíslení nákladů v novém spolu 
 se straším provozem ve Zvoli 

 

Blažkov 

V tomto středisku je opět využit starý typ ustájení (K 98 pro 98 Ks dojnic), kdy jsou 

dojnice uvázány na krátkých vazných řetězech u žlabu, stojí na vysoké podestýlce. 

Kejda se musí vyhazovat manuelně do uličky mezi stáními, odkud je pak následně 

vyhrnuta traktorem s pření radlicí. Náklady na tento typy ustájení vychází z Příloha č. 9 

Kalkulace nákladů na produkci mléka, tabulky č. 21 Náklady na 1 l mléka - 

provoz Blažkov. Porovnání nákladů s novým provozem ve Zvoli, jsou zaneseny do 

tabulky č. 33 Vyčíslení úspory nákladů zrušením provozu Blažkov. Je patrné, že 

oproti zvolskému provozu, jsou náklady na produkci 1 l mléka v průměru za období o 

2,17 Kč na litr vyšší. Nejmenší roční úspora nákladů, v případě, že by byl skot z tohoto 

chovu převeden do provozu ve Zvoli a samotný provoz byl zrušen, tak by nastala v roce 

2009 (480621,45 Kč při úplných vl. nákl 9,89 Kč/l) Největší naopka v roce 2007 

(740.697,22 Kč; což je – 2,18 Kč/l oproti dřívějšímu stavu). Průměrně by se za 

sledované období uspořilo ročně 644725 Kč.  

 

Produkce mléka a náklady/Roky 2006 2007 2008 2009

Produkce mléka/l 331.017,00 340.453,00 286.009,00 228.599,00
Náklady v Kč/l (var I. před změn.) 10,81 10,89 11,71 11,99
Náklady v Kč/l (var II. po změně) 8,74 8,71 9,35 9,89
Výše úspory v Kč/l (v. I. - v. II.) 2,07 2,18 2,36 2,10
Celkové náklady produkce (var. I. v Kč) 3.578.293,77 3.707.533,17 3.349.165,39 2.740.902,01
Celkové náklady produkce (var. II. v Kč) 2.894.367,35 2.966.835,95 2.675.509,94 2.260.280,56
Celková výše úspory (v Kč) 683.926,42 740.697,22 673.655,45 480.621,45  

Tabulka č. 34 Vyčíslení úspory nákladů 
 zrušením provozu Blažkov 
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Branišov 

Zde je taky starý typ ustájení dojnic s označením K 96, které bylo rozšířeno o přístavbu 

na K 150. Dojnice jsou zde, obdobně jako V Blažkově, uvázány u žlabu na nízké 

podestýlce. Náklady na samotný provoz, jsou uvedeny v tabulkce č. 34 Vyčíslení 

úspory nákladů zrušením provozu Branišov. Zde jsou náklady na produkce 1 l mléka 

nepatrně nižší, než v provozu Blažkov (0,01 Kč/l průměrně/období), ale oproti provozu 

ve Zvoli (po změně), je zde úspora v průměru o 2,02 Kč/l vyšší. V případě zrušení, by 

došlo k úspoře nákladů přibližně dle ročního průměru za sledované období ve výši 

905323 Kč za rok. Dle analýzy, bylo zjištěno, že největší úspora nákladů by byla v roce 

2007 (1055059,77 Kč/rok), nejmenší v roce 2008 (785282,21 Kč). V grafu č. 18 Vliv 

zrušení zastaralých provozů na výrobní cenu mléka, je přehledně vidět, jak rasantní 

by to bylo změna v pohybu směrem dolů.  

 

 

Produkce mléka a náklady/Roky 2006 2007 2008 2009

Produkce mléka/l 406.426,00 424.465,00 401.604,00 441.700,00

Náklady v Kč/l (var I. před změn.) 11,08 11,20 11,31 11,77

Náklady v Kč/l (var II. po změně) 8,74 8,71 9,35 9,89
Výše úspory v Kč/l (v. I. - v. II.) 2,34 2,49 1,96 1,88
Celkové náklady produkce (var. I. v Kč) 4.503.200,08 4.754.008,00 4.542.141,24 5.198.809,00
Celkové náklady produkce (var. II. v Kč) 3.553.733,32 3.698.948,23 3.756.859,03 4.367.324,11
Celková výše úspory (v Kč) 949.466,76 1.055.059,77 785.282,21 831.484,89

 
Tabulka č. 35 Vyčíslení úspory nákladů 

 zrušením provozu Branišov 
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Vliv zrušení zastaralých provozů na výrobní cenu mléka
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Graf č. 19 Vliv zrušení zastaralých provozů na výrobní cenu mléka 

 

Shrnutí poznatků 

V tabulce č. 36 Vyčíslení úspory nákladů celkem a za jed. provozy, je uveden 

celkový pozitivní dopad zásahu do hospodaření podniku, který by za sebou zanechala 

tato změna, pokud by se aplikovala. Jsou v této tabulce uvedeny úspory nákladů vzniklé 

zrušením nevyhovujících zastaralých provozů v Blažkově a Branišově. V případě 

realizace  by se dalo očekávat, že v průměru by mohlo být ročně dosaženo úspor ve výši  

1322 tis. Kč za všechny provozy v rámci sledovaného obodibí, což by významně 

ovlivnilo hospodářský výsledek. Největší rozdíl mezi variantou I. a II. byl v roce 2008 ( 

1375,94 tis. Kč), nejméně v roce 2006 (1258,26 tis. Kč). Z grafu č. 20 Porovnání 

celkových úspor nákladů na produkci mléka, je patrné, že nejvíce ztrátový byl 

provoz ve Zvoli. Stalo se to proto, že došlo zrušením zastaralých provozů i k přesunu 

části režijních nákladů a tím i zhoršení rentability samotného provozu. Výsledné úspory 

(při přesunu dojnic do Zvole) nejsou tak velké, jak by se dalo očekávat, ale nejsou 

zanedbatelné.  
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Položka/Roky 2006 2007 2008 2009

Celková produkce mléka (v l) 2.341.496 2.322.309 2.206.792 2.156.339

Úspora nákladů - Blažkov (v  tis. Kč) 683,93 740,70 673,66 480,62

Úspora nákladů - Branišov (v  tis. Kč) 949,47 1.055,06 785,28 831,48

Navýšení nákladů - Zvole (v tis. Kč) -375,13 -442,89 -83,00 -11,20
Úspora celkem (v  tis. Kč) 1.258,26 1.352,87 1.375,94 1.300,91

Celkové náklady před změnou (všechny 
provozy, v  tis. Kč, před změn.)

21.731,98 21.590,35 22.019,67 22.621,79

Celkové náklady po změně (jedinný provoz 
Zvole, v  tis. Kč)

20.473,72 20.237,48 20.643,73 21.320,88
 

 
Tabulka č. 36 Vyčíslení úspory nákladů celkem a za jed. provozy 

 

Porovnání celkových úspor nákladů na produkci mléka
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Graf č. 20 Porovnání celkových úsopr nákladů na produkci mléka 
 

Zrušení provozů a dopad na náklady, výnosy a zisk 

 

Díky zrušení provozů, dojde k úspoře nákladů, které byly generovány zastaralými 

provozy. Dále tato změna má i vliv na počet zaměstnanců, který byl řešen v prvním 

návrhu na zlepšení hospodářské výkonnosti. (Určení počtu zaměstnanců dle konkurence 

a vztahu k obhospodařované půdě či chovu skotu). Počet a rozmístění zaměstnanců za 

současného stavu (chod tří provozů) a náklady na ně, řeší tabulka č. 37 Náklady a 
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pokrytí zam. jed. pracovišť zam. (Před změnou). Z interních dat plyne, že na práci 

v novém provozu nebude už zapotřebí využívat pracovní sílu všech zaměstnanců.  

 

 

Dojení Krmení 
(úklid) Celkem 1 prac. / rok 

(V tis. Kč)

Provoz/ 
rok (V tis. 

Kč)

Blažkov 5 1 6 243,49 1460,95

Branišov 6 2 8 243,49 1947,94

Zvole 4 2 6 243,49 1460,95

Celkem 15 5 20 xxx 4869,85

Provoz/ 
Položka

Počet zaměstnanců Cel. prům nákl.

 
 

Tabulka č. 37 Náklady a pokrytí zam. jed. pracovišť .  
(Před změnou, mzdy za rok 2009 - celozávod. prům., v tis. Kč)[18] 

 

 

Nové stavy zaměstnanců 

Z ostatních provozů nebudou převedeni žádní zaměstnanci viz. tabulka č. 38 Stavy 

zaměstnanců a skotu, je to proto, že současný stav zaměstnanců v provozu Zvole, je 

koncipován na plné vytížení provozu, k tomu nedojde ani po zrušení starých provozů a 

převedení dojného skotu do tohoto provozu.  
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Položka Počet (v Ks)

Současný stav skotu. 224

Potřeb. umísť. skotu ze zruš. 
provozů (Ks, r. 2009)

101

Celkové vyitížení kap. chovu 
(Ks,max. 350)

325

Současný počet prac. 6

Dojení 4

Krmení (úklid) 2
Vzniklá potřeba prac. 0
Dojení ¨0
Krmení (úklid) 0
Celkem zaměst. 6
Minulý stav. zam (r. 2009) 20
Propustit 14  

 
Tabulka č. 38 Stavy zaměstnanců a dojného skotu 

 jediný provoz Zvole[18] 
 

 

Úspora nákladů 

Propočet úspory nákladů lze najít v tabulce č. 39 Úspora mzdových nákladů. Po 

propuštění nadbytečných zaměstnanců dojde k snížení celkových mzdových nákladů o 

3408,89 tis. Kč za rok, počítáno pro mzdy r. 2009. Celkovými průměrnými náklady na 

zaměstnance se myslí průměrná mzda v podniku se sociálním a zdravotní pojištění 

zaměstnance, které hradí jeho zaměstnavatel. Jsou zde zahrnuty jak mzdy dělníků, tak 

řídícího personálu a THN. Tyto náklady se už projevily v úsporách nákladů 

v jednotlivých provozech. 
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Dojení Krmení 
(úklid) Celkem

1 prac. / 
rok (V tis. 

Kč)

Provoz/ 
rok (V tis. 

Kč)

Blažkov 5 1 6 243,49 1460,95

Branišov 6 2 8 243,49 1947,94

Zvole 0 0 0 243,49 0,00

Celkem 11 3 14 xxx 3408,89

Počet nadbyteč. zaměstnanců Cel. prům nákl.
Provoz/ 
Položka

 
Tabulka č. 39 Úspora mzdových nákladů 

(V Ks, nákl. v tis. Kč) 

 

Ovlivnění hospodářského výsledku za produkci mléka 

Bylo by to velmi zjednodušené, kdyby zde nebylo ukázáno, jak moc se podílí tato 

změna na výsledku hospodaření produkce mléka v rámci podnikání. Toto je detailně 

zaneseno do tabulky č. 40 Výsledek hospodaření za produkci mléka. Je vidět, že 

pokud by už dávno (rok kolaudace 1998), byly zrušeny zastaralé provozy, snížen počet 

zaměstnanců, tak by se tato výroba stala více rentabilní. Ztráta roku 2009 ( po snížení o 

úspory – 9827,56 tis Kč) je způsobená velmi nízkými výkupními cenami mléka. Ty jsou 

velmi nízké po celou sledovanou dobu. Cenovou výši však může firma ovlivnit jen 

stěží. Snad jen výběrem vhodného odběratele, který má vyšší výkupní ceny surového 

mléka. Po sečtení všech úspor se bohužel nepřeklopily hodnoty všechny hosp. výsledků 

do kladných čísel. Nejlepší hosp. výskl., jestliže to lze takto formulovat, by byl v roce 

2006 (-1156,38 tis. Kč) nejhorší v roce 2009 (-9872,59 tis. Kč). Díky využití této 

metody by se v průměru uspořilo za každý rok na nákladech za provozy ( 1321,99  tis. 

Kč). Grafické vyobrazení funkcí nákladů, výnosů a zisku naleznete v grafu č. 21 

Změna HV vlivem vlastních návrhů. Až z něj je názorně vidět, jaký důsledek by měly 

změny v rámci výroby mléka na hospodaření  podniku. 
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Změna HV vlivem vlastních návrhů
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Graf č. 21 Změna HV vlivem vlastních návrhů 

 

Položka/Roky 2006 2007 2008 2009 Průměr/obdo.

Celková produkce mléka (v l)
2.341.496 2.322.309 2.206.792 2.156.339 2256734

Úspora za provozy - celkem (v  
tis. Kč) 1.258,26 1.352,87 1.375,94 1.300,91 1321,99508
Celkové náklady před změnou 
(všechny provozy, v  tis. Kč, před 
změn.) 21.731,98 21.590,35 22.019,67 22.621,79 21990,94743
Celkové náklady po změně 
(jedinný provoz Zvole, propuštění 
zam, v  tis. Kč) 20.473,72 20.237,48 20.643,73 21.320,88 17782,58794
Průměrná realizovaná cena 
(Kč/l/rok) 8,25 7,70 8,30 5,33 7,395
Celkové výnosy (v tis. Kč) 19317,34 17881,78 18316,37 11493,29 16752,19544
HV před změn. (v tis. Kč) -2414,64 -3708,57 -3703,30 -11128,50 -5238,751988
HV po změně (v tis. Kč) -1156,38 -2355,70 -2327,36 -9827,59 -3916,756907  

 
Tabulka č. 40 Výsledek hospodaření za produkci mléka 

 

Bod zvratu a provoz Zvole 

 

Bod zvratu v provozu Zvole před změnou 

Pro prokázání vlivu, zrušení nerentabilních a zastaralých provozů na zlepšení hosp. 

výsledku v provozu Zvole, je dobré využít metody určení bodu zvratu. Tato metoda 

pomůže odhalit velikost výroby (v litrech), která pro daný rok zabezpečí vyrovnání 

nákladů s výnosy. V tabulkách a grafech je vyjádřen průběh nákladů a výnosů v čase, 
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není tam přímo, jak bývá obvyklé, zachycen vývoj produkce v závislosti na objemu 

produkce. Tabulka č. 41 Výpočet bodu zvratu provoz Zvole (před změnou), je 

takovým shrnutím celého bádání. Opět si vliv této změny ukážeme na 

historických datech. Během let, se fixní náklady měnily jen skokově (FC), 

průměrná hodnota fix. Nákladů byla cca 4155300 Kč.  Výroba mléka vykazuje 

poměrně vysoké variabilní náklady (VC), v průměru za období, před změnou, 6,33 Kč/l. 

Z grafu č. 22 Bod zvratu pro provoz Zvole před změnou, je vidět, že sklon křivky 

nákladů se příliš neliší od sklonu křivky výnosů, pokud pomineme dopad roku 2009 

v snížení ceny. Výroba mléka nevyžaduje nijak zvlášť velké náklady na pořízení 

moderních technologií (FC) a ani není nijak zvlášť náročná na kvalifikaci lidské práce, 

pokud se budeme pohybovat v běžném provozu. Poměrně vysoké variabilní náklady a 

nízké fixní náklady (přepočteno na kus – v průměru 2,69 Ks/rok/období), naznačují, že 

by se mělo jednat o podnik s poměrně nízkou operační pakou. Změna tržeb a tím i její 

vliv na vývoj zisku, není tak rasantní. Vidíme, že v roce 2009, realizovaná prodejní cena 

nepokrývala ani variabilní náklady a jednotku, a proto by měl být provoz uzavřen, firma 

se ale rozhodla, že výrobu uzavírat nebude, protože se očekává vzrůst ceny mléka. Tato 

nízká cena je i způsobena nedodržováním obchodní smlouvy s odběratelem mléka 

(Mlékárnou Lacrum, s. r. o. ve Velkém Meziříčí).  Vývoj ceny mléka není prozatím 

příznivý, ale pod hranici 5,33 Kč/l by se dostat neměl, ale vrůst nad hranici 9 Kč (cena 

mléka u Madety, a.s.), by jentak také neměla. Pokud by měla být výroba zisková, tak by 

muselo být vyrobeno za těchto podmínek v průměru za obodobí o přibližně 2124,491 tis 

l mléka. Nebo by v průměru musela prodávat litr mléka za 9,03 Kč. Pokud pomineme 

poslední sledovaný rok, tak se jedná o firmu s nízkou provozní pákou. Tedy procentní 

změna zisku není až tak citlivá na  procentní změnu tržeb. (2007 – 9,48%, tj. pokud se 

tržby změní o 1%, tak se zisk-EBIT změní o 9,48%). V roce 2009, by průměrná 

realizovaná výkupní cena mléka nepokryla variabilní náklady na jednotku, firma by 

nebyla schopna z tržeb ani hradit variabilní složku nákladů, a proto by mělo dojít 

k zastavení výroby.  
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Položka/rok 2006 2007 2008 2009
FC (Kč) 3.625.159,78 4.033.642,69 4.162.550,46 4.799.909,20
VC (Kč) 6,25 5,84 6,56 6,65
P (Kč) 8,25 7,70 8,30 5,33
Q1 (l) 1.604.053,00 1.557.391,00 1.519.179,00 1.486.040,00
TVC (Kč) 10.025.331,25 9.095.163,44 9.965.814,24 9.882.166,00
TC (Kč) 13.650.491,03 13.128.806,13 14.128.364,70 14.682.075,20
TR (Kč) 13.233.437,25 11.991.910,70 12.609.185,70 7.920.593,20
Zisk (ztráta)  
v Kč -417.053,78 -1.136.895,43 -1.519.179,00 -6.761.482,00
TRBEP (v Kč) 14.953.784,09 16.698.413,29 19.855.844,15 Bod uzav. záv.
QBEP (v l) 1.812.579,89 2.168.625,10 2.392.270,38 Bod uzav. záv.
Pmin ( V Kč, 
pro Q1) 8,51 8,43 9,3 9,88
DOL (v %) xxx 9,48 12,05 85,37  

Pozn.: FC – fis. nákl., VC – variabil. nákl., P – cena, Q – množství v l, TVC – celkové var. nákl.,  

TC – cel. nákl., TR – cel. tržby, TRBEP- tržby v bodě zvratu, QBEP – bodu zvratu v l. 

Tabulka č. 41 Výpočet bodu zvratu provoz Zvole  
(Před změnou) 

 

Výpočet bodu zvratu pro provoz Zvole
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Graf. č. 22 Bod zvratu pro provoz Zvole  
(před změnou) 

 

Bod zvratu v provozu Zvole po změně 

Při přesunu skotu do provozu ve Zvoli, dojde u některých fixních nákladů k jejich 

skokové změně, je to způsobeno navýšení výrobní kapacity. Celkově se zvýší 

v průměru fixní náklady o 4298,954 tis. Kč. Dojde i k změně variabilních nákladů, a to 

k ve směru dolů. Průměrné VC by byly o 0,87 Kč/l nižší. Důvod je uveden v části 

Kalkulace nákladů. Došlo i k zvýšení produkce v průměru za období o 715068,25 l., což 
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se projevilo pozitivně na zvýšení tržeb a v konečném důsledku i na hsop. výsl.. Opět se 

zde projevily negativně, změny výkupních cen mléka (za celé období, nejvíce v roce 

2009). V roce 2009 byly ceny nižší jak variabilní náklady na l mléka. Frima by ani 

v tomto případě, nebyla schopna vyrábět a musela by, aby minimalizovala ztrátu 

z činnosti, ukončit svoji výrobu v rámci produkce mléka, ale z důvodu očekávání 

zvýšení ceny, bude, dle vedení, hradit tuto ztrátu ze zisků z ostatních činností.. 

Hospodářský výsledek v této části, je uveden v hodnotách, které by vykazoval v případě 

jediného provozu s danými nákladovými specifiky. Jednoduše řečeno. Firma začala, i 

když se jedná o historická data, s čistým štítem. Náklady vychází z kalkulace uvedené 

v příloze č. Příloha č. 9 Kalkulace nákladů na produkci mléka, tabulka č. 20 b 

Náklady na 1 l mléka - provoz Zvole . Specifika pro bod zvratu jsou uvedeny 

v tabulce č. 40 Výpočet bodu zvratu provoz Zvole a grafu č. 23 Bod zvratu pro 

provoz Zvole (po změně). I při zrušení provozů nedojde k nijak rasantnímu zlepšení, 

doje jen k zmírnění ztráty. Při zrušení provozů se část režijních nákladů přesunula i na 

zbylý provoz a i proto došlo k zvednutí minimální výkupní ceny mléka, která by při 

výrobě Q1, zaručila firmě nulový zisk. Zvýšila se i citlivost zisku na procentní změnu 

tržeb 2007 (13,17%). Za daných podmínek, by firma musela vyrobit přibližně 3021,091 

tis. l mléka.  

 

Položka/rok 2006 2007 2008 2009
FC (Kč) 7.698.986,72 8.306.846,93 8.302.471,20 9.148.774,46
VC (Kč) 5,46 5,14 5,59 5,64
P (Kč) 8,25 7,70 8,30 5,33
Q1 (l) 2.341.496,00 2.322.309,00 2.206.792,00 2.156.339,00
TVC (Kč) 12.774.733,88 11.930.630,26 12.341.263,58 12.172.102,39
TC (Kč) 20.473.720,59 20.237.477,19 20.643.734,78 21.320.876,84
TR (Kč) 19.317.342,00 17.881.779,30 18.316.373,60 11.493.286,87
Zisk (ztráta)  
v Kč -1.156.378,59 -2.355.697,89 -2.327.361,18 -9.827.589,97
TRBEP (v Kč) 22.731.601,32 24.960.087,94 25.450.772,25 Bod uzav. záv.
QBEP (v l) 2.755.345,61 3.241.569,86 3.066.358,10 Bod uzav. záv.
Pmin ( V Kč, 
pro Q1) 8,74 8,71 9,35 9,89
DOL (v %) xxx 13,17 12,05 85,37  

Pozn.: FC – fis. nákl., VC – variabil. nákl., P – cena, Q – množství v l, TVC – celkové var. nákl.,  

TC – cel. nákl., TR – cel. tržby, TRBEP- tržby v bodě zvratu, QBEP – bodu zvratu v l. 

Tabulka č.42 Výpočet bodu zvratu provoz Zvole 
(Po změně) 
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Graf č. 23 Bod zvratu pro provoz Zvole  

(po změně) 

 

Shrnutí 

 

Pokud by i za těchto podmínek, chtěla firma zachovat výrobu kravského mléka, tak 

bych ji doporučil zrušit zastaralé provozy V Blažkově a Branišově a přesunout svoji 

výrobu do provozu ve Zvoli. Pokud se ovšem průměrná realizovaná cena mléka 

nevyšplhá, alespoň na výši 9 Kč/l, tak není pro firmu jiné východisko, než danou 

produkci uzavřít. 
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6 Závěr 
 

V rámci svých sil a možností bych se zde pokusil shrnout poznatky veškerého mého 

bádání v rámci této práce. Společnost Agro Zvole, a. s., je firma s velkými kořeny, jež 

zasahují daleko do minulosti. Bohužel začátky jejího vzniku se spojují s komunistickou 

érou. I právě díky této době došlo k založení JZD Zvole, které se v průběhu let 

přeměnilo na nynější Agro Zvole, a. s. Povědomí o této společnosti je i u široké 

veřejnosti v regionu Bystřicka kde firma sídlí. Samotná výroba zasahuje do rostlinné a 

živočišné výroby a i do oblasti služeb v zemědělství a dopravě. V práci jsem se zaměřil 

na zhodnocení a vývoj finančních ukazatelů, které byly dále zpracovávány pomocí 

metod analýzy časových řad. Výsledky těchto analýz byly porovnávány s hospodářskou 

výkonností dalších podnikatelských subjektů v regionu Bystřicka. K těmto firmám 

patřily Společnost Bohuňov, a. s., Bobrovská, a. s. a Agria Ujčov, a. s. Porovnávané 

firmy byly zvoleny tak, aby byly jejich charakteristiky podobné (zaměření, provozované 

činnosti a kapitálová struktura). Z provedených analýz vyplynulo to, že Agro Zvole, i 

přes nejlepší konečné hodnocení z vybraných firem, vykazuje ve své hospodářské 

výkonnosti jisté nedostatky, které je nutné odstranit. Má z pohledu vyrovnaných hodnot 

třetí nejvyšší dobu obratu zásob 228 dní. Částečně je to i způsobeno dobou, kterou 

vyžadují výrobní procesy. Je to například pěstování ozimé pšenice. Jeden rok se na 

podzim po sklizni zaseje, dojde k vynaložení nákladů a druhý rok se koncem září sklidí. 

Po sklizni vznikají výnosů. U živočišné produkce, pokud budu přesný, tak u výroby 

hovězího masa tomu není jinak, ba naopak je tato doba ještě delší. Obstojně u této 

společnosti dopadla doba obratu pohledávek, 58,33 dní, tj. o v průměru za sledované 

období o 29 dní méně, jak nejlepší z jejich konkurentů. Je vidět, že vedení společnosti si 

je vědomo faktu, že využívání cizích zdrojů, vede k snížení nákladů vlastního majetku. 

V průměru bylo zadlužení společnosti 36,2% z pohledu vyrovnaných ukazatelů. Jedné 

co bych vytknul je to, že firma využívá k financování krátkodobé cizí zdroje (průměrné 

KZ  za období 03 – 09 – 8.125 tis Kč, dlouhodobé závazky 1.688 tis. Kč). Pokud 

nedojde ke změně v hospodaření, tak se bude celková zadluženost, dle předpovědi, 

zvyšovat. Ani okamžitá likvidita nepřekračuje povolené meze (0,2-0,5) – 0,422. Ostatní 

firmy tuto hranici překračují, dle hodnot ukazatele, v horní hranici. Nejlepší 

102 



 

produktivitu ze všech firem měla společnost Bobrovská, a. s. v průměru 321,796 tis. Kč 

na zaměstnance. Hlavní sledovaná společnost skončila s výrazným odstupem v hodnotě 

tohoto ukazatele až za ní s 189,341 tis. Kč. Jako nejdůležitější ukazatel z pohledu testu, 

bych bral celkové hodnocení výkonnosti firmy pomocí IN 01. V tom dopadla společnost 

Agro Zvole, a. s. nejhůře ze všech. S průměrnou hodnotou ukazatele 0,823. To značí, že 

je její hospodaření nevyhraněné a nachází se v šedé zóně. Pokud se podíváme na 

nastolený trend, tak zjistíme, že se hodnoty tohoto ukazatele budou dále snižovat, a 

pokud nedojde k zásahu do hospodaření, tak se firma dostane do zóny (méně jak 0,75) 

s špatnými hosp. výsledky. Nejlepších výsledků v tomto ukazateli (IN 01) dosahovala 

společnost Bobrovská, a. s. s průměrnou hodnotou 2,271. Podle metodik k tomuto 

ukazateli to značí výborné zdraví firmy. Tyto analýzy mi dále složily jako podklad pro 

vytvoření vlastních návrhů. V těch jsem se pokusil vylepšit výkonnost podniku pomocí 

dvou řešení. Obě mohou být nezávisle použity. Jedno se týkalo snížení počtu 

zaměstnanců a druhé zrušením nerentabilních provozů na výrobu kravského mléka 

v Blažkově a Branišově. Počet nadbytečných zaměstnanců byl stanoven dle vztahu 

počtu zaměstnanců k rozloze obhospodařované půdy a nebo k stavu chovaných zvířat. 

Při tom se využívalo počtů a stavů pracovníků dle konkurence. V rámci vztahu počtu 

pracovníků k obhospodařované půdě, by došlo k průměrné úspoře na nákladech ve výši 

3895,88 tis. Kč za rok (zrušení 16 prac. míst u výrobních dělníků). Před změnou 

obhospodařoval v Agro Zvole jeden zaměstnanec 22,24 ha, propuštění nadbytečné prac. 

síly 29,52 ha půdy. V případě, že by byla aplikována druhá metoda (počet 

hospodářských zvířat obstarávaných jed. zam.), tak by došlo k nížení nákladů o 2678. 

tis. Kč za rok. Druhé z řešení, při kterém by se zrušily nerentabilní provozy v Blažkově 

a Branišově, by napomohlo k zvýšení produkce mléka v provozu Zvole a tím i k  využití 

úspor z nadprodukce, snížení počtu zaměstnanců (14 zam., úspora na cel. mzdov. nákl. 

3408tis. Kč/rok – zahrnuto v kalkulaci na 1l mléka) a v neposlední řadě k zvýšení 

provozního zisku v rámci produkce kravského mléka. Bohužel je zde jeden velký 

problém a tím je velmi nízká výkupní cena mléka, která by, pokud by se udržela nadále, 

byla pro firmu likvidační. V posledním sledovaném roce, dokonce byla tak nízká, že 

neuhradila ani variabilní náklady. Nízká cena byla způsobena situací na trhu, ale i 

nedodržováním obchodních smluv ze strany odběratele, který za odebrané mléko 

neplatil včas a v sjednané výši. Likvidační cena mléka není jen problémem Agro Zvole, 
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a. s., ale všech producentů mléka v ČR. V případě, že by byl tento návrh přijat vedením 

společnosti, tak by se ušetřilo na nákladech průměrně za sledované období 1321,995 tis. 

Kč ročně. Co říci na závěr. Podnikání v zemědělství s sebou přináší veliká rizika, je to 

proto, že řada faktorů, které ovlivňují úspěšnost podnikání nelze ovlivnit. K těmto 

proměnným patří počasí, choroby rostlin a zdravotní stav chovaného dobytka. Podle 

mého názoru má zemědělská výroba ve společnosti svoje místo. Každý člověk přichází 

dennodenně do styku se zemědělskými produkty, respektive potravinami, bez kterých 

by nepřežil.  Zemědělství má i velký krajinotvorný, ekologický a společenský význam, 

proto by se nemělo odsouvat do ústraní, ale měla by mu být věnována větší peče, 

pozornost a podpora ze strany státu.  
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8 Seznam použitých zkratek 
 

A.s. Akciová společnost
BEP Break even point (bod zvratu)
ČR Česká republika
CZK Česká koruna
DM Dlouhodobý majetek

DOL Degree Of Operating Leverage (stupeń provozní páky)

DOP Doba obratu zásob
DOZ Doba obratu pohledávek

EBIT Earnings before interest and taxes (zisk před zdaněním 
a placením nákl. úroků

EU Evropská únie
EUR Euro - měna
FC Fix cost (fixní náklady)
HDP Hrubý domácí produkt
HV Hospodářský výsledek
IČO Identifikační číslo organizace
IN 01 Index důvěryhodnosti (Ivan a Inka Neumaierovi)
JZD Jednotné zemědělské družstvo
ODS Občanská a demokratická strana
RHOD Rolnické, hospodářské a obchodní družstvo
ROI Return on investment
S. r. o Společnost s ručením omezeným

SLEPT Sociální, legislativní, ekonomický, politický a 
technologický

SWOT Strenghts, weaknesses, opportunities, threats
SZIF Státní zemědělský intervenční fond
TC Total cost (celkové náklady)
THN Technicko-hospodářské normy
TOP 09 Tradice, odpovědnost, prosperita
TOP-UP Národní doplňkové platby k přímým podporám
TR Total revenue
V m. n. m. V metrech nad mořem
VC Variable cost (variabilní náklady)  
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Přílohy 
 
 

Příloha č. 1 Rostlinná výroba  
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 2007 2008 2009
Pšenice ozimá 309,10 327,61 354,06 303,13
Ječmen jarní 146,50 132,10 129,20 160,56
Řepka olejka 
(ozimá)

109,10 120,15 121,60 145,87

Kmín 16,90 41,65 23,94 17,34
Víceleté pícniny 
(jetelo-travní 
směs)

63,80 61,41 73,51 77,69

Mák 166,80 158,16 163,04 146,94
Kukuřice 
nazeleno

121,10 117,28 113,51 112,17

Komodita Osetá plocha v letech

 
 

Tabulka č. 1 Zastoupení plodin v osevním plánu  
(Mezi lety 2006 – 2009, v hektarech) [18] 

 

2006 2007 2008 2009

Pšenice ozimá 5,09 6,79 7,46 5,14

Ječmen jarní 4,45 4,00 4,41 4,34
Řepka olejka 
(ozimá)

3,52 3,10 3,40 3,53

Kmín 0,78 0,78 1,32 1,23
Víceleté 
pícniny 
(jetelotravní 
směs)

66,73 68,82 36,48 40,96

Mák 1,03 0,60 0,59 0,69
Kukuřice 
nazeleno

31,33 30,59 31,70 32,69

Komodita Průměrný výnos z ha v letech

 
 

Tabulka č. 2 Průměrný hektarový výnos pěstovaných plodin 
(Mezi lety 2006 – 2009, v tunách) [18] 
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Příloha č. 2 Informace o živočišné výrobě 

 
 
 
 
 
 
 
 

2006 2007 2008 2009

Býci a telata 579,00 580,00 574,00 561,00

Dojnice 364,00 346,00 326,00 306,00

Celkem 617,00 618,00 612,00 599,00

Členění 
chovaných 
zvířat

Stavy v jednotlivých letech

 
Zdroj: Vnitropodnikové rozbory – firemní materiály .Rozbor hospodaření k 30.9.2009 

 Tabulka č. 3 Stav skotu  za období 2006 -2009 
(v Ks) [18] 

 
 
 
 
 

 

2006 2007 2008 2009
Přírůstek skotu 
(t)

171,45 180,75 173,42 169,50

Výroba mléka 
(l)

2.123.233,00 2.056.069,00 2.022.446,00 1.972.595,00

Druh ŽV
Produkce v sledovaných rocích

 
Zdroj: Vnitropodnikové rozbory – firemní materiály .Rozbor hospodaření k 30.9.2009 

[18] 
Tabulka č. 4 Přírůstky skotu a produkce mléka (2006 – 2009) 
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Příloha č. 3 Výsledky hospodaření 2003 - 2009 
 
 
 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Výsl.hosp.za 
účet.období -1036 1999 1931 1076 1395 -1919 -9432 -5986

RokyText
Celkem

 
 

Tabulka č. 5 Výsledky hospodaření  za účetní období  
( 2003 – 2009, v tis. Kč) [35] 
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Graf č. 1Výsledky hospodaření za účetní období 
(2003 – 2009, v tis. Kč) 
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Příloha č. 4 Účetní výkazy společnosti Agro Zvole, a. s 
 
 

.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
AKTIVA CELKEM 69401 70694 73432 80619 81549 78928 66448

A. Pohled. za upsan. vl. kap. 0 0 0 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek 41137 43215 41128 41573 38925 37112 31755
B. I. Dlouho. nehmot.maje. 0 0 99 89 90 90 65
B. I. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 0

Nehmot. výsl. výzkum. čin. 0 0 0 0 0 0 0
Software 0 0 0 0 0 0 0
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0
Jin.dlouho. nehmot.maj 0 0 99 89 90 90 65
Nedok.nehmot.maj. 0 0 0 0 0 0 0
Poskyt. záloh. na nehmot. 
majet. 0 0 0 0 0 0 0

B. II. Dlouho. hmot. majet. 39445 38533 39354 39821 37172 35374 30614
B. II. Pozemky 2167 2167 2281 2524 2534 2654 2646

Stavby 27543 25935 24634 22992 21489 20037 18537

Sam. mov věci a jejich soubor. 4465 4763 7369 9851 8998 8680 5902

Pěstitelské celky trvalých 
porostů 0 0 0 0 0 0 0

Základní stádo a tažná zvířata 5160 5616 5058 4441 4117 3991 3516

Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0 0 0 0

Nedok. dlouho. hmot. maj. 111 52 13 13 13 13 13
Poskyt. záloh. na hmot. majet. 0 0 0 0 0 0 0
Oceň. rozdíl k nabyt. majet. 0 0 0 0 0 0 0

B. III Dlouho. fin. majet. 1692 1682 1675 1664 1664 1648 1076
B. III Podíl.v ovlad a řizen. osob. 0 0 0 0 0 0 0

Podíl. v účet. jednot.  pod 
podstat. vliv. 0 0 0 0 0 0 0

Ostat. dlouho.cen. pap. a podíl. 1692 1682 1675 1664 1664 1648 1076

Půjčky a úvěr. - ovlád. a řiď. 
osob, podstat. vliv 0 0 0 0 0 0 0

Jiný dlouho.fin.maj 0 0 0 0 0 0 0
Pořiz. dlouho. fin. maj. 0 0 0 0 0 0 0
Poskyt. záloh. na dlouho. fin. 
maj. 0 0 0 0 0 0 0

Aktiva Rokyč.

 
 

Tabulka č. 6 Rozvaha část a 
( V letech2003 – 2009, v tis. Kč)[35] 
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Příloha č. 4 Účetní výkazy společnosti Agro Zvole, a. s. 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
C. Oběžná aktiva 28200 3335 32088 38738 41390 41809 34687
C. I. Zásoby  23050 22634 23552 24284 25552 31124 25365
C. I. Materiál 1475 1518 1604 1617 2069 1740 1648

Nedokončená výroba a 
polotovary 3458 2993 4311 4657 4659 5393 4281

Výrobky 7422 7773 8179 8239 9039 14326 10300
Zvířata 10696 10350 9657 9772 9734 9665 9136
Zboží 0 0 0 0 0 0 0
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky  793 131 0 0 0 0 563

C. II.
Pohledávky z obchodních 
vztahů 0 0 0 0 0 0 0

Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 0 0

Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 0
Pohled. za spol., člen. druž. a 
učast. sdruž. 0 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 0 0

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 0
Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 0

Odložená daňová pohledávka 793 131 0 0 0 0 563

C.III Krátkodobé pohledávky  3017 5993 6230 11622 8054 6685 3368

C.III
Pohledávky z obchodních 
vztahů 2311 3363 2656 3546 7148 2823 1932

Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 0 0

Pohledávky - podstatný vliv 0 90 0 0 0 0 0
Pohled. za spol., člen. druž. a 
učast. sdruž. 0 0 0 0 0 0 0

Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 0 0

Stát - daňové pohledávky 59 106 3457 467 45 198 178

Krátkodobé poskytnuté zálohy 83 106 106 229 301 350 391

Dohadné účty aktivní 564 2389 11 7380 410 3164 12
Jiné pohledávky 0 0 0 0 150 150 136

C.IV Finanční majetek  1340 1732 2307 2832 7784 3842 5256
C.IV Peníze 104 91 67 106 81 0 0

Účty v bankách 1236 1641 2239 2725 7703 0 0
Krátkodobý cenné papíry a 
podíly 0 0 0 0 0 0 0

Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 0 0

D. I. Časové rozlišení  64 89 217 308 1233 7 6
D. I. Náklady příštích období 62 86 215 306 1230 7 6

Komplexní náklady příštích 
období 0 0 0 0 0 0 0

Příjmy příštích období 2 3 2 2 3 0 0

č. Aktiva Roky

 
 

Tabulka č. 7 Rozvaha část b 
( V letech2003 – 2009, v tis. Kč)[35] 
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Příloha č. 4 Účetní výkazy společnosti Agro Zvole, a.  
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PASIVA CELKEM   69401 70694 73432 80619 81549 78928 66448

A. Vlastní kapitál  46920 49504 50652 52800 48666 46654 37223
A. I. Základní kapitál 48466 48461 48229 48227 42697 42621 35664

Základní kapitál 52000 52060 48430 48312 48229 48229 35902
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly (-) -3534 -3539 -84 -85 -5531 -5608 -258

Změny základního kapitálu 0 0 -118 0 0 0 0
A. II. Kapitálové fondy   -1061 -1071 -1058 15 15 0 0
A. II. Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní kapitálové fondy 0 0 21 21 21 21 21
Oceň.rozdíl z přeceň. majet. -1061 -1071 -1379 -5 -5 -21 -21
Oceň.rozdíl z přeceň. majet.při 
přeměn 0 0 0 0 0 0 0

A. III

Rezerv. fondy, nedělitel. fond  
a ostat. fondy ze zisku  3831 3831 4537 5185 6261 6750 12930

A. III
Zákonný rezervní fond / 
Nedělitelný fond 3420 3420 3526 3594 3648 3718 9898

Statutární a ostatní fondy 411 41 1013 1591 2613 3032 3032

A.IV
Výsledek hospodáření 
minulých let -3280 -4316 -2987 -1704 -1704 -797 -1919

A.IV Nerozdělený zisk minulých let 6 6 6 0 0 0 0

Neuhrazená ztráta minulých let -3286 -4323 -2993 -1704 -1704 -797 -1919

A. V.
Výsl. hospař. běž. účet. 
období (+/-) -1036 1999 1931 1076 1395 -1919 -9432

B. Cizí zdroje      22477 21781 22741 27689 32879 32271 29223
B. I. Rezervy   0 742 2232 1446 2217 0 0

B. I.
Rezervy podle zvláštních 
právních předpisů 0 742 2232 1446 2217 0 0

Rezerva na důchody a podobné 
závazky 0 0 0 0 0 0 0

Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky 3056 740 830 680 751 3337 2420

B. II. Závazky z obchodních vztahů 3056 0 0 0 0 0 0

Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 0 0

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 0
Závaz. ke spol., člen. druž. a k 
účast. sdruž. 0 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 0
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 0
Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 0 0
Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 0 0
Jiné závazky 0 740 653 564 472 3091 2420
Odložený daňový závazek 0 0 378 116 279 246 0

č. PASIVA Roky

 
 

Tabulka č. 8 Rozvaha část c 
( V letech2003 – 2009, v tis. Kč)[35] 
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Příloha č. 4 Účetní výkazy společnosti Agro Zvole, a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B. III Krátkodobé závazky  5647 7679 5149 8568 9410 9980 10441

B. III Závazky z obchodních vztahů 4465 6460 3798 7119 7490 8094 5547

Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 0 0

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 0
Závaz. ke spol., člen. druž. a k 
účast. sdruž. 0 0 0 0 0 0 0

Závazky k zaměstnancům 676 693 604 782 880 890 832
Závaz. ze sociál. zabez. a 
zdrav. pojišť. 284 353 337 321 404 408 442

Stát - daňové závazky a dotace 126 114 235 140 400 199 157

Kratkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 0
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 0
Dohadné účty pasivní 76 53 37 180 196 338 407
Jiné závazky 0 9 9 27 39 50 57

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci  13774 22620 14390 16995 20501 18954 16362

B.IV Bankovní úvěry dlouhodobé 8549 8636 11930 12499 11649 8692 6362
Bankovní úvěry krátkodobé 5225 3481 2600 4496 8852 10262 10000

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 0 0

C. I. Časové rozlišení  3 9 39 130 4 2 3

C. I. Výdaje příštích období 3 9 39 126 3 2 3
Výnosy příštích období 0 0 0 4 1 0 0

č. Pasiva Roky

 
 

Tabulka č. 9 Rozvaha část d 
( V letech2003 – 2009, v tis. Kč)[35] 
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Příloha č. 4 Účetní výkazy společnosti Agro Zvole, a. s. 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 0

A.
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 0 0 0 0 0 0 0

+ Obchodní marže 0 0 0 0 0 0 0
II. Výkony  33182 36225 43076 43311 44511 45714 30729

II.
Tržby za prodej vl. výrob. a 
služ. 32661 34989 39565 40077 40002 37260 33799
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti -3190 -1370 449 386 96 4763 -6954
Aktivace 3711 4406 3950 3621 3613 3690 3884

B. Výkonová spotřeba  19772 20501 25367 29164 29393 31172 24360
B. Spotřeba materiálu a energie 15873 17147 20334 22987 23646 25781 19628
B. Služby 3900 4354 5033 6177 5527 5391 4732
+ Přidaná hodnota 13409 15724 17708 14148 15339 14542 6369
C. Osobní náklady 11723 12721 13418 15055 16395 17515 15827
C. Mzdové náklady 8700 9428 9900 11022 12037 12833 11883

C.
Odměny člen. orgánů spol. a 
druž. 0 0 0 0 0 0 0

C.
Nákl. na sociá. zabezpeč. a 
zdrav. pojišť. 3005 3275 3465 3859 4197 4492 3750

C. Sociální náklady 18 18 65 174 161 190 194
D. Daně a poplatky 625 671 602 616 598 587 702

E.
Odpisy  dlouho. nehmot. a 
hmot. majet. 5330 4777 6302 6966 7868 7734 6904

III.
Tržby z prodeje dlouho. 
majet. a mater. 2222 2969 2225 4275 2979 2552 2937

III
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 1057 1792 1979 3805 2330 1963 2553
Tržby z prodeje materiálu 1165 1179 246 470 648 589 384

F.

Zůstat. cena prodan.dlouho. 
majet. a mater. 1955 2435 1462 1806 1530 1772 2073

F.
Zůstat. cena prodan.dlouho. 
majet. 928 1375 1210 1459 1062 1210 1715

F. Prodaný materiál 1027 1063 202 347 476 562 358

G.
Změna stavu rezerv a oprav. 
polož. v provoz. oblasti a 
komplex. nákl. příštích období -1034 743 1485 -786 771 -2217 0

IV. Ostatní provozní výnosy 3308 5909 6700 9254 12500 10103 9111
H. Ostatní provozní náklady 137 15 384 434 415 436 668
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 0
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 0

* Provozní výsledek 
hospodaření 202 4244 2910 3586 3320 1370 -7756

č. Text Roky

 
 

Tabulka č. 10 Výkaz zisku a ztrát část A 
( V letech2003 – 2009, v tis. Kč)[35] 
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Příloha č. 4 Účetní výkazy společnosti Agro Zvole, a. s.  
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

VI
Tržby z prodeje cenných papírů 
a podílů 0 0 5 5 0 1 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 5 5 0 1 0

VIIVýnos. z dlouho. fin. majet. 0 0 0 0 0 0 0

VII
Výnosy z podílů v ovlád. a 
řízen. osob. a v účet. jednot. 
pod podstat. vliv. 0 0 0 0 0 0 0

VIIVýnosy z ostat. dlouho. cen. 
pap. a podílů 0 0 0 0 0 0 0

VII
Výnosy z ostatního 
dlouhodobého finančního 
majetku 0 0 0 0 0 0 0

VII
Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 0 0

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 0 0

IX
Výnosy z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 0

L.
Náklady z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 3085 0 0 0

M.
Změna stavu rezerv a oprav. 
polož. ve fin. oblasti 0 0 0 0 0 0 0

X. Výnosové úroky 21 17 17 18 24 23 2
N. Nákladové úroky 969 925 777 1028 1314 1650 1467
XI. Ostatní finanční výnosy 548 532 3051 571 858 483 636
O. Ostatní finanční náklady 1104 1132 808 981 1048 1549 1647
XII. Převod finanč. výnosů 0 0 0 0 0 0 0
P. Převod finanč. nákl. 0 0 0 0 0 0 0
* Finanční výsled. hosp. -1503 -1537 -518 -2504 -1481 -2693 -2476

Q. Daň z příj. za běž. čin.  -205 708 462 -59 444 -33 -809
Q.      -splatná 3 46 153 2 281 0 0
Q.      -odložená -209 662 309 -62 163 -33 -809
** Výsle. hosp.za běž.čin. -1096 1999 1931 1141 1395 -1291 -9423

XIII. Mimořádné výnosy 60 0 0 0 0 0 0
R. Mimořádné náklady 0 0 0 65 0 629
S. Daň z příjmů z mimoř.čin. 0 0 0 0 0 0 0
S.      -splatná 0 0 0 0 0 0 0
S.      -odložená 0 0 0 0 0 0 0
* Mimoř. výsl. hosp. 60 0 0 -65 0 -629 -8

T.
Převod podílu na výsl. hosp. 
spol.(+/-) 0 0 0 0 0 0 0

***
Výsl.hosp.za účet.období (+/-
)  -1036 1999 1931 1076 1395 -1919 -9432

8

**** Výsl. hosp. před zdaň.(+/-)  -1036 2707 2393 1017 1839 -1952 -10240
počet zaměst.(přepoč.) 79 76 75 73 71 71 65

č. Text Roky

 
 

Tabulka č. 11 Výkaz zisku a ztrát část b 
( V letech2003 – 2009, v tis. Kč)[35] 
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Příloha č. 5 Upravené výkazy Agro Zvole, a. s.  
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

69401 70694 73432 80619 81549 78928 66448
23050 22634 23552 24284 25552 31124 25365

1340 1732 2307 2832 7784 3842 5256

3810 6124 6230 11622 8054 6685 3931

28200 3335 32088 38738 41390 41809 34687
69401 70694 73432 80619 81549 78928 66448

5647 7679 5149 8568 9410 9980 10441
22477 21781 22741 27689 32879 32271 29223
5225 3481 2600 4496 8852 10262 10000

34883 37958 41790 44352 42981 39812 36736

13409 15724 17708 14148 15339 14542 6369
202 4244 2910 3586 3320 1370 -7756
969 925 777 1028 1314 1650 1467

39341 45652 55074 57434 60872 58876 43415

79 76 75 73 71 71 65

RokyPoložka

Rozvaha
Aktiva cel.
Zásoby

Finanční majetek

Pohledávky cel.

Oběžná aktiva

Pasiva cel.
Krátkodobé 
závazky
Cizí kapitál
Kr.bank. ú.

Výkaz ziska a 
ztrát

Tržby cel.

Přidaná hodnota

počet zaměst.

EBIT
Nákl. Úroky
Výnosy cel.
Ostatní

 
 

Tabulka č. 12 Zjednodušené a sloučené výkazy  
(v tis. Kč, počet zaměstnanců – Ks) [35] 

 
Příloha č. 6 Průměry prvních difer., koef. růstu a aritmetický průměr 

 
 
 

1 difer. koef. růstu yi

0,297 0,996 228,081
-0,022 0,869 58,833
-0,003 nelze 0,028
nelze 1,133 0,468
0,003 1,021 0,362

-1,993 0,856 189,341
nelze nelze 0,823

Sledovaný ukazatel (průměr)

Okamžitá likvidita
Cel. Zadluženost

Ukazatel

Doba obratu zás.

ROI
Doba obratu pohl.

IN
Produktivita práce

 
 

Tabulka č. 13 Průměry prvních difer., koef. růstu a aritmetický průměr 
DOZ, DOP – dny; ROI, likvidita, zadluženost a IN 01  – koef. ,  produktivita  

– tis. Kč, koef. růstu  jednotkový časový interval)) 



 

11 

Příloha č. 7 Výpočet koeficientů b1 až b3 a stanovení vztahu pro kvadratickou regresi 
 
 
 

DOZ 
(Doba 
obratu 
zás.)

DOP 
(Doba 
obratu 
pohl.)

ROI

OL 
(Okamži-

tá 
likvidita)

CZ (Cel. 
zadlužen

ost)

PR 
(Produkti-
vita práce)

IN

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1596,570 411,834 0,198 2,957 2,537 1325,388 5,763
176,740 16,134 -0,398 1,496 0,643 -239,469 -3,366
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000
784,000 784,000 784,000 784,000 784,000 784,000 784,000

6779,362 1295,830 -0,147 10,384 10,454 4508,465 15,470
47455,536 9070,807 -1,032 72,685 73,176 31559,252 108,292
1372,000 1372,000 1372,000 1372,000 1372,000 1372,000 1372,000
209,363 75,572 0,073 0,491 0,348 227,107 1,184

6,312 0,576 -0,014 0,053 0,023 -8,552 -0,120
4,680 -4,185 -0,011 -0,017 0,004 -9,441 -0,090

 ∑xi´yi
∑xi´2

∑xi´4

n∑yixi´2

n∑xi´4

Ukazatel

n
∑xi´
∑yi

b1
b2
b3

(∑xi´2)2

∑yixi´2

 
 

Tabulka č. 14 Koeficienty b1 až b3 a podpůrná data pro jejich výpočet 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
∑xi´2 nebo 4

81 16 1 0 1 16 81 196
9 4 1 0 1 4 9
1 2 3 4 5 6 7

-3 -2 -1 0 1 2 3
DOZ -713,643 -429,329 -202,889 0,000 214,018 562,878 745,704 176,740
DOP -117,960 -116,162 -53,668 0,000 67,459 120,898 115,567 16,134
ROI -0,051 -0,146 -0,050 0,000 0,057 0,077 -0,284 -0,398
OL -0,712 -0,451 -0,448 0,000 0,827 0,770 1,510 1,496
CZ -0,972 -0,616 -0,310 0,000 0,403 0,818 1,319 0,643
P

19

R -509,203 -413,789 -236,107 0,000 216,042 409,634 293,954 -239,469
IN -2,321 -2,007 -1,255 0,000 0,944 1,523 -0,251 -3,366

∑xi´yi

Hodnoty/roky
∑xi´4

xi´2

xi
xi´

 xi´yi

 
 

Tabulak č. 15 Podpůrná data pro výpočet koeficientů b1 až b3 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ∑yixi´2

DOZ 2.140,928 858,659 202,889 0,000 214,018 1.125,755 2.237,113 6.779,362
DOP 353,880 232,324 53,668 0,000 67,459 241,796 346,702 1.295,830
ROI 0,152 0,292 0,050 0,000 0,057 0,153 -0,852 -0,147
OL 2,136 0,902 0,448 0,000 0,827 1,540 4,531 10,384
CZ 2,915 1,232 0,310 0,000 0,403 1,635 3,958 10,454
PR 1.527,608 827,579 236,107 0,000 216,042 819,268 881,862 4.508,465
IN 6,963 4,013 1,255 0,000 0,944 3,047 -0,752 15,470

Hodnoty/roky

 xi´yi2

 
 

Tabulka č. 16 Podpůrná data pro výpočet koeficientů b1 až b3 
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Přílohy č. 8 Stanovení indexů determinace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ∑(yi -η)2

Doba obratu zás. 28,495 0,628 23,444 150,131 40,152 1.659,185 477,310 2.379,345
Doba obratu pohl. 9,848 0,160 293,872 352,035 20,293 0,215 1.802,682 2.479,104
ROI 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,003
Okamžitá likvidita 0,004 0,008 0,001 0,026 0,090 0,021 0,000 0,149
Cel. zadluženost 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,002
Produktivita práce 3,776 0,201 97,785 1.108,813 48,013 1.061,504 341,940 2.662,033
IN 0,002 0,004 0,002 0,006 0,001 0,032 0,009 0,055

Ukazatel/roky

(yi -η)2

 
Tabulka č. 17Podpůrné výpočty pro stanovení indexu determinace 

 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ∑(yi -průměr y)2

Doba obratu zás. 96,030 180,010 634,671 959,204 197,771 2.847,007 419,707 5.334,401
Doba obratu pohl. 380,773 0,566 26,678 1.260,320 74,394 2,610 412,537 2.157,879
ROI 0,000 0,002 0,000 0,001 0,001 0,000 0,015 0,019
Okamžitá likvidita 0,034 0,039 0,001 0,008 0,164 0,001 0,007 0,254
Cel. zadluženost 0,001 0,003 0,003 0,000 0,002 0,002 0,006 0,017
Produktivita práce 384,431 308,131 2.187,020 19,955 712,953 239,501 8.346,004 12.197,994
IN 0,002 0,032 0,186 0,082 0,015 0,004 0,822 1,143

Ukazatel/roky

(yi -průměr y)2

 
Tabulka č. 18 Podpůrné výpočty pro stanovení indexu determinace 

 
 
 
 

Regres. přímka Expo. trend Log. trend Gomperz. 
křivka

Kvadraticka 
regrese

0,209 0,000 0,000 0,000 0,554 kvadr. regrese
0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 regr. přímka 
0,290 0,871 0,090 0,000 0,828 expo. trend 
0,558 0,000 0,416 0,000 0,558 kvadr. regrese
0,849 0,625 0,713 0,000 0,913 kvadr. regrese
0,168 0,481 0,510 0,511 0,782 kvadr. regrese
0,354 0,840 0,760 0,809 0,952 kvadr. regrese

Okamžitá likvidita
Cel. zadluženost
Produktivita práce
IN

Cel. zadluženost

Doba obratu zás.
Doba obratu pohl.
ROI

Index determinace Volba fce. 
pro 

vyrovnání 

 
 

Tabulka č. 19 Výběr správné funkce pro vyrovnání hodnot 
(DOP, DOZ, PP, ROI, OL, CZ  a IN01 – indexy – číselný údaj) 
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Příloha č. 9 Kalkulace nákladů na produkci mléka 
 
 
 
 
 
 

Nákladová položka/rok 2006 2007 2008 2009 Vztah k objemu 
produ.

1)Přímý materiál (PM) 3,54 3,27 3,32 2,81 VC
Spotřeba vlatních krmiv 1,50 0,98 1,02 1,02 VC
Nakoupená krmiva 1,97 2,15 2,17 1,72 VC
Ostatní materiál 0,07 0,14 0,13 0,07 VC
2) Přímé mzdy 1,04 1,24 1,33 1,64 VC
Mzdy 0,77 0,92 0,99 1,24 VC
Zdavotní a sociální pojištění 0,27 0,32 0,34 0,40 VC
3) Ostatní přímé náklady 0,37 0,38 0,43 0,46 VC
Veterinární služby a léčiva 0,22 0,23 0,26 0,30 VC
Plemenářské služby 0,15 0,15 0,17 0,16 VC
4) Výrobní režie 2,20 2,14 2,27 3,05 XXX
Spotřeba el. energie, vody 
(výroba)

0,12 0,12 0,14 0,15 VC

Zůstatková cena prodaného 
majetku

0,46 0,45 0,52 0,81 FC

Odpisy 1,10 1,16 1,15 1,50 FC

Zůstatková cena uhynu zvířat 0,03 0,05 0,04 0,10 FC

Pojistné 0,00 0,00 0,00 0,04 FC
Režie ŽV 0,39 0,32 0,39 0,36 VC

Cizí orav. služby 0,10 0,04 0,03 0,09 VC

Vlastní náklady výroby 7,15 7,03 7,35 7,96 XXX

5) Správní režie 0,67 0,93 1,03 0,78 FC
Celopodniková režie 0,67 0,93 1,03 0,78 FC
6) Zásobovací režie 0,69 0,47 0,92 1,14 VC
Vnitropodnikové služby 0,69 0,47 0,92 1,14 VC

Vl. náklady výkonu 8,51 8,43 9,30 9,88 XXX

Úplné vl. náklady výkonu 8,51 8,43 9,30 9,88 XXX
Zisk (ztráta) -0,26 -0,73 -1,00 -4,55 XXX
Prodejní cena bez DPH 8,25 7,7 8,3 5,33 XXX
Prodejní cena s DPH 9,8 9,2 9,9 6,3 XXX  

 
Tabulka č. 20 Náklady na 1 l mléka - provoz Zvole (Před změnou) [18] 
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Příloha č. 9 Kalkulace nákladů na produkci mléka  
 

 
 
 
 
 
 
 

Nákladová položka/rok 2006 2007 2008 2009 Vztah k objemu 
produ.

1)Přímý materiál (PM) 3,15 2,84 2,89 2,47 VC
Spotřeba vlatních krmiv 1,50 0,98 1,02 1,02 VC
Nakoupená krmiva 1,58 1,72 1,74 1,38 VC
Ostatní materiál 0,07 0,14 0,13 0,07 VC
2) Přímé mzdy 1,04 1,24 1,33 1,64 VC
Mzdy 0,77 0,92 0,99 1,24 VC
Zdavotní a sociální pojištění 0,27 0,32 0,34 0,40 VC
3) Ostatní přímé náklady 0,37 0,38 0,43 0,46 VC
Veterinární služby a léčiva 0,22 0,23 0,26 0,30 VC
Plemenářské služby 0,15 0,15 0,17 0,16 VC
4) Výrobní režie 2,93 2,87 2,91 3,66 XXX
Spotřeba el. energie, vody 0,12 0,12 0,14 0,15 VC
Zůstatková cena prodaného 
majetku

0,64 0,66 0,68 1,03 FC

Odpisy 1,65 1,66 1,62 1,87 FC
Zůstatková cena uhynu zvířat 0,04 0,06 0,05 0,12 FC
Pojistné 0,00 0,00 0,00 0,04 FC
Režie ŽV 0,39 0,32 0,39 0,36 VC
Cizí orav. služby 0,10 0,04 0,03 0,09 VC
Vlastní náklady výroby 7,49 7,33 7,55 8,23 XXX
5) Správní režie 0,96 1,19 1,42 1,18 FC
Celopodniková režie 0,96 1,19 1,42 1,18 FC
6) Zásobovací režie 0,29 0,20 0,39 0,48 VC
Vnitropodnikové služby 0,29 0,20 0,39 0,48 VC
Vl. náklady výkonu 8,74 8,71 9,35 9,89 XXX
Úplné vl. náklady výkonu 8,74 8,71 9,35 9,89 XXX
Zisk (ztráta) -0,49 -1,01 -1,05 -4,56 XXX
Prodejní cena bez DPH 8,25 7,7 8,3 5,33 XXX
Prodejní cena s DPH 9,8 9,2 9,9 6,3 XXX  

 
 

Tabulka č. 20 b Náklady na 1 l mléka - provoz Zvole 
 (po zrušení provozů Branišov a Blažkov) 

(V Kč) [18] 
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Příloha č. 9a Kalkulace nákladů na produkci mléka 
 
 
 
 
 
 

Nákladová položka/rok 2006 2007 2008 2009 Vztah k 
objemu produ.

1)Přímý materiál (PM) 3,25 3,25 3,53 3,49 VC
Spotřeba vlatních krmiv 1,50 1,65 1,81 1,73 VC
Nakoupená krmiva 1,66 1,51 1,60 1,66 VC
Ostatní materiál 0,09 0,09 0,12 0,10 VC
2) Přímé mzdy 2,28 2,37 2,65 2,77 VC
Mzdy 1,65 1,76 1,96 2,05 VC
Zdavotní a sociální pojištění 0,63 0,61 0,69 0,72 VC
3) Ostatní přímé náklady 0,70 0,61 0,59 0,61 VC
Veterinární služby a léčiva 0,47 0,39 0,39 0,40 VC
Plemenářské služby 0,23 0,22 0,20 0,21 VC
4) Výrobní režie 3,07 3,28 3,09 3,10 XXX

Spotřeba el. energie, vody 0,51 0,42 0,57 0,53 VC

Zůstatková cena prodaného 
majetku

0,55 0,66 0,43 0,80 FC

Odpisy 1,66 1,58 1,56 1,14 FC

Zůstatková cena uhynu zvířat 0,02 0,05 0,03 0,09 FC

Pojistné 0,00 0,00 0,00 0,00 FC
Režie ŽV 0,28 0,50 0,44 0,47 VC

Cizí orav. služby 0,05 0,07 0,06 0,07 VC

Vlastní náklady výroby 9,30 9,51 9,86 9,97 XXX

5) Správní režie 0,94 0,85 1,29 1,25 FC
Celopodniková režie 0,94 0,85 1,29 1,25 FC
6) Zásobovací režie 0,57 0,53 0,56 0,77 VC
Vnitropodnikové služby 0,57 0,53 0,56 0,77 VC

Vl. náklady výkonu 10,81 10,89 11,71 11,99 XXX

Úplné vl. náklady výkonu 10,81 10,89 11,71 11,99 XXX
Zisk (ztráta) -3,31 -3,02 -3,50 -6,66 XXX
Prodejní cena bez DPH 7,5 7,87 8,21 5,33 XXX
Prodejní cena s DPH 8,9 9,4 9,8 6,3 XXX  

 
 

Tabulka č. 21 Náklady na 1 l mléka - provoz Blažkov 
(V Kč) [18] 
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 Příloha č. 9c Kalkulace nákladů na produkci mléka 
 
 
 
 
 
 

 

Nákladová položka/rok 2006 2007 2008 2009 Vztah k objemu 
produ.

1)Přímý materiál (PM) 3,15 2,84 2,89 2,47 VC
Spotřeba vlatních krmiv 1,50 0,98 1,02 1,02 VC
Nakoupená krmiva 1,58 1,72 1,74 1,38 VC
Ostatní materiál 0,07 0,14 0,13 0,07 VC
2) Přímé mzdy 1,04 1,24 1,33 1,64 VC
Mzdy 0,77 0,92 0,99 1,24 VC
Zdavotní a sociální pojištění 0,27 0,32 0,34 0,40 VC
3) Ostatní přímé náklady 0,37 0,38 0,43 0,46 VC
Veterinární služby a léčiva 0,22 0,23 0,26 0,30 VC
Plemenářské služby 0,15 0,15 0,17 0,16 VC
4) Výrobní režie 1,71 1,61 1,75 2,32 XXX
Spotřeba el. energie, vody 0,12 0,12 0,14 0,15 VC
Zůstatková cena prodaného 
majetku

0,32 0,30 0,36 0,56 FC

Odpisy 0,75 0,78 0,79 1,03 FC
Zůstatková cena uhynu zvířat 0,03 0,05 0,04 0,10 FC
Pojistné 0,00 0,00 0,00 0,03 FC
Režie ŽV 0,39 0,32 0,39 0,36 VC
Cizí orav. služby 0,10 0,04 0,03 0,09 VC
Vlastní náklady výroby 6,26 6,07 6,40 6,89 XXX
5) Správní režie 0,46 0,62 0,71 0,54 FC
Celopodniková režie 0,46 0,62 0,71 0,54 FC
6) Zásobovací režie 0,69 0,47 0,92 1,14 VC
Vnitropodnikové služby 0,69 0,47 0,92 1,14 VC
Vl. náklady výkonu 7,41 7,16 8,02 8,56 XXX
Úplné vl. náklady výkonu 7,41 7,16 8,02 8,56 XXX
Zisk (ztráta) 0,84 0,54 0,28 -3,23 XXX
Prodejní cena bez DPH 8,25 7,7 8,3 5,33 XXX
Prodejní cena s DPH 9,8 9,2 9,9 6,3 XXX  

 
 

Tabulka č. 23 Náklady na 1 l mléka - provoz Branišov 
( V Kč) [18] 

 
 



 

17 

Příloze č. 10 Naplněnost chovů dojným skotem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stav dojného 
skotu /Roky 2006 2007 2008 2009 Kapacita
Blažkov 51 52 43 42 98
Branišov 62 65 60 59 246
Zvole 247 237 226 224 350
Celkem 360 353 329 325 694  

 
 

Tabulka č. 24 Naplněnost chovů dojným skotem 
(V Ks) [18] 

 
 
 
 
 

Příloha č. 11 Vliv ustájení na dojivost skotu 
 

Dojivost krav dle 
provozu/Roky 2006 2007 2008 2009
Blažkov 0 0 0
Branišov 0 0 0
Zvole 360 353 329 325

0
0

 
 

Tabulka č. 25 Vliv ustájení na dojivost skotu 
(V l/den) [18] 
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Příloha č. 12 Fotky provozů 
 
 

 
 

Obrázek č. 1 Nový provozu ve Zvoli 
 
 

 

 
 

Obrázek č. Ukázka volného typu ustájení 
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Příloha č. 12 Obrázky provozů 

 
Obrázek č. 3 Venkovní ustájení telat 

 

 
Obrázek č. 4 Dojírna mléka v novém provozu ve Zvoli 


