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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti 

ve sledovaném období 2013 až 2017. První část se zaměřuje na teoretická východiska, 

kde jsou specifikováni vybraní ukazatelé a ostatní pojmy, které jsou nezbytné 

pro provedení finanční analýzy. V druhé části je charakterizovaná vybraná společnost, 

a poté jsou provedeny výpočty finanční analýzy, včetně vyhodnocení výsledků. 

V poslední části jsou představeny vlastní návrhy na zlepšení dané situace společnosti.  

 

 

Klíčová slova 

finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, poměrové ukazatele, 

rentabilita, likvidita, zadluženost, SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The bachelor‘s thesis deals with the evaluation of the financial situation of selected 

company in the monitored period 2013 to 2017. The first part focuses on the theoretical 

basis, where the selected indicators and other terms that are necessary for the financial 

analysis are specified. In the second part the selected company is characterized 

and calculation of financial analysis are performed, including the evaluation 

of the results. The last part presents own proposals to improve the situation 

of the company. 
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profitability, liquidity, indebtedness, SWOT analysis  
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ÚVOD 

Aby společnost mohla prosperovat a budovat své postavení na trhu, musí využívat 

nástroje, které objeví mezery v její organizaci a v jejím využívání zdrojů. Finanční 

analýza představuje jeden z hlavních nástrojů, který by měl společnosti napomoci 

k maximalizaci zisku a k objevení již zmíněných mezer. Využívá se při souhrnném 

zhodnocení finanční situace podniku. Napomůže firmě při zjištění, zda je podnik 

dostatečně ziskový, zda je schopen splácet své závazky včas nebo například zda efektivně 

využívá svá aktiva.  

Tématem mé bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti, 

která se zaměřuje na rostlinnou výrobu. Jedná se o zemědělské družstvo, které se nachází 

poblíž mého bydliště. Kromě zemědělské výroby je dále jejich předmětem podnikání 

oprava silničních vozidel, ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů nebo také 

zpracování a prodej vinné révy a hotového vína. Analýza je provedena za roky 

2013 až 2017, tedy za 5 let. Pro zpracování byly využity výroční zprávy společnosti 

za jmenované roky.   

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. V teoretické 

části jsou vysvětleny základní pojmy vztahující se k problematice finanční analýzy, 

ze kterých se vychází při zpracování praktické části. V teoretické části jsou především 

popsáni uživatelé finanční analýzy a zdroje dat, které jsou nutné při sestavování finanční 

analýzy. Závěr kapitoly je zaměřen na jednotlivé typy ukazatelů a přehledy vzorců 

pro výpočet analýzy.  

V části analytické je nejprve představena samotná společnost. Konkrétně se jedná o její 

historii, předmět podnikání, její konkurenci nebo například schéma její organizační 

struktury. Poté je v této části provedena SLEPTE analýza a Porterův model pěti sil. 

Nejdůležitější je samotná finanční analýza, která je zpracována pomocí teoretických 

znalostí z předchozí části. Závěrem této části je vypracování SWOT analýzy. 

Tato analýza se zabývá silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami 

společnosti. Dle výsledků zjištěných ve finanční analýze jsou navrženy takové 

doporučení a návrhy, které by měly společnosti napomoci k lepší finanční situaci 

v následujících letech.   
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této části jsou uvedeny hlavní a dílčí cíle a také metody, které jsou nezbytné 

pro vypracování mé bakalářské práce. 

Cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy vybrané společnosti 

navrhnout perspektivní návrhy na zlepšení dalšího vývoje společnosti. Pomocí vybraných 

metod finančních analýzy zhodnotit aktuální situaci společnosti za roky 2013 až 2017. 

Aby bylo dosaženo primárního cíle, nezbytným krokem je opatřit informace a data, 

která jsou potřebná k provedení finanční analýzy. Dalším krokem je interpretování 

získaných výsledků, které jsou poté použity na návrhy na zlepšení stávající situace 

a pro budoucí vývoj podniku. 

Dílčí cíle bakalářské práce:  

• prostřednictvím literární rešerše formulovat teoretická východiska práce a popsat 

jednotlivé ukazatele pro zpracování finanční analýzy, 

• představit vybranou společnost, uvést její historii, předmět podnikání, organizační 

strukturu a hlavní trhy, 

• zpracovat finanční analýzu u vybrané společnosti v letech 2013 až 2017 pomocí 

vybraných ukazatelů popsaných v teoretické části, 

• interpretovat dosažené výsledky z provedené finanční analýzy a následně srovnat 

s oborovým průměrem a doporučenými hodnotami, 

• zhotovit analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, jedná se o Porterův model pěti sil, 

metodu SLEPTE a SWOT analýzu,  

• na základě výsledků z finanční analýzy formulovat návrhy, které by měly pomoci 

ke zlepšení stávající situace vybrané společnosti.  

Metodika práce 

V této části je uvedeno několik metod, které napomohou ke splnění zadaných cílů:  

• Pozorování – jedná se o výzkumnou metodu, pomocí které se plánovitě 

a systematicky sledují dané skutečnosti (1, s. 21–25). 
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• Srovnání – zabývá se rozdíly nebo shodami mezi minimálně dvěma určitými 

jevy. Kdyby neexistovalo srovnání, nešlo by nic vyhodnotit, a proto se jedná 

o základní metodu hodnocení (1, s. 21–25). 

• Analýza – zaměřuje se na rozložení zkoumaného jevu na jednotlivé části, 

jejímž cílem je další zkoumání (1, s. 21–25).   

• Syntéza – rozumí se tím spojení jednotlivých částí v celek, dále se pozorují 

vzájemné souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu (1, s. 21–25). 

• Indukce – představuje vyvození obecného závěru na základě spousty informací 

o jednotlivých jevech (1, s. 21–25). 

• Dedukce – jedná se o metodu, při níž se jde od obecnějších závěrů k méně 

obecným (1, s. 21–25). 

• Abstrakce – rozumí se tím myšlenkový postup, kde se posuzují jen podstatné 

skutečnosti a nepřihlíží se na nepodstatné (2, s. 100). 

• Konkretizace – tento proces se využívá při určení základnímu objektu zkoumání 

předmětný charakter, něčemu konkrétní výraz nebo při vyhledávání konkrétního 

prvku z určité třídy objektů zkoumání (2, s. 100).  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy vztahující se k problematice finanční 

analýzy, ze kterých se bude následně vycházet při analytické části této bakalářské práce. 

Nejprve je uveden popis samotné finanční analýzy. Poté jsou vyjmenováni přední 

uživatelé finanční analýzy a představeny všechny zdroje dat, ze kterých finanční analýza 

čerpá. Závěr kapitoly bude zaměřen na jednotlivé metody, typy ukazatelů a na přehled 

jejich vzorců pro výpočty finanční analýzy. Tyto typy ukazatelů a vzorce budou použity 

v následující kapitole.   

1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza se používá k souhrnnému zhodnocení finanční situace podniku. 

Pro podnik je důležitá z důvodu zjištění, zda je podnik dostatečně ziskový, zda je schopen 

splácet své závazky včas, zda má správně zvolenou kapitálovou strukturu, nebo zda 

efektivně využívá svá stálá aktiva a celou řadu dalších velice důležitých 

skutečností (3, s. 17).  

Manažer by měl znát finanční situaci podniku, která mu umožňuje správně se rozhodovat 

při získávání finančních prostředků, optimalizaci kapitálové struktury, rozdělování zisku, 

přerozdělování volných peněžních zdrojů a v neposlední řadě také při rozhodování 

o poskytnutí úvěru. Znalost finančního postavení společnosti je nepostradatelná ve vztahu 

k minulosti, ale i pro posouzení a prognózu budoucího rozvoje daného podniku (3, s. 17). 

Finanční řízení by se neobešlo bez finanční analýzy, jelikož nabízí podniku zpětnou 

vazbu o tom, čeho podnik v oblastech jeho zaměření docílil a zda se mu povedlo docílit 

všech předpokladů, ale rovněž zda nenastal případ, který firma neočekávala nebo 

kterému se chtěla vyhnout. Výsledky analýzy jsou významné jednak pro podnik samotný, 

ale především i pro uživatele, kteří jsou finančně, hospodářsky nebo jinak zainteresováni 

do dění podniku (3, s. 17). 
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1.2 Uživatelé finanční analýzy 

O informace, které se zabývají finančním stavem společnosti, se zajímají nejen manažeři 

podniku, ale množství jiných osob, jež jsou ve styku s daným podnikem. Ukazatele 

finanční analýzy slouží jak pro interní, tak pro externí uživatele podniku (4, s. 48). 

1. Externí uživatelé 

• investoři, 

• banky a jiní věřitelé, 

• konkurence, 

• stát a jeho orgány, 

• obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé) (4, s. 48). 

2. Interní uživatelé 

• manažeři, 

• odboráři, 

• zaměstnanci (4, s. 48). 

1.3 Zdroje dat pro finanční analýzu 

Důležitým krokem při zpracování finanční analýzy je opatřit data, která jsou nezbytná 

pro kvalitní vypracování finanční analýzy a dosažení relevantních výsledků (3, s. 18).  

Účetní závěrka představuje pro finanční analýzu nejdůležitější zdroj informací. 

Mezi základní typy účetní závěrky patří závěrka řádná, mimořádná a mezitímní. Nejvíce 

využívaným typem účetní závěrky se uvádí řádná účetní závěrka, která se zhotovuje 

k poslednímu dni běžného účetního období (4, s. 50). 

Nejpodstatnějšími zdroji informací pro finanční analýzu jsou výkazy. Mezi výkazy 

finančního účetnictví neboli externí výkazy patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz 

cash flow. Dále mezi tyto výkazy patří přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha 

účetní závěrky (3, s. 18), (6, s. 69). 

Velice užitečným zdrojem pro sestavení finanční analýzy můžeme pokládat výroční 

zprávu podniku. Dále informace můžeme získat ze zpráv vrcholového vedení podniku, 

vedoucích pracovníků nebo také auditorů, poptávky, zaměstnanosti, z nezávislých 

hodnocení a prognóz (3, s. 18). 
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1.3.1 Rozvaha 

Rozvaha slouží jako hlavní účetní výkaz. Poskytuje přehled o tom, jaký majetek podnik 

má a také z jakých zdrojů majetek pořídil. Celková aktiva musejí vycházet shodně 

jako celková pasiva, tedy se spolu rovnat.  Rozvaha musí být sestavována k určitému 

časovému okamžiku (3, s. 24). 

Aktiva (majetková struktura podniku) 

Aktiva jsou v podniku klasifikována dle vykonávající funkce, dále podle času, 

po který jsou v podniku vázány a v neposlední řadě podle likvidnosti neboli schopnosti 

podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky (4, s. 53). 

Podle použitelnosti se aktiva dělí na dvě hlavní skupiny, kterými jsou dlouhodobý 

majetek a oběžná aktiva (5, s. 19). 

Aktiva se člení následovně: 

a) pohledávky za upsaný základní kapitál, 

b) dlouhodobý majetek, 

c) oběžná aktiva, 

d) časové rozlišení (3, s. 25). 

Pohledávky za upsaný základní kapitál představují přehled o nesplacených akciích 

či majetkových podílech. Ve většině případů se stává, že tato položka je v rozvaze 

nulová (3, s. 25). 

Dlouhodobý majetek se skládá z dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého 

nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku. Dlouhodobý majetek má dobu 

životnosti delší než 1 rok (3, s. 25).  

Vázanost oběžných aktiv ve výrobním procesu by měla být kratší než 1 rok. 

Charakteristickou vlastností je, že jsou mnohem více likvidní než dlouhodobý majetek, 

který se nedokáže tak rychle přeměnit na peněžní prostředky. Jsou nutné ke krytí 

splatných závazků. Oběžná aktiva se člení na zásoby materiálu a surovin, pohledávky 

a krátkodobý finanční majetek (6, s. 51). 

Mezi aktiva také patří časové rozlišení, pro které platí, že období jejich vzniku není 

totožné s obdobím, do něhož věcně patří (6, s. 52). 
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Pasiva (finanční struktura podniku) 

Na straně pasiv v rozvaze je zobrazena finanční struktura, která zahrnuje zdroje 

financování majetku podniku (3, s. 33). 

Pasiva se v rozvaze rozlišují na: 

a) vlastní kapitál, 

b) cizí zdroje, 

c) časové rozlišení (3, s. 33). 

Součástí vlastního kapitálu jsou základní kapitál, ážio a kapitálové fondy, fondy ze zisku, 

a také výsledek hospodaření minulých let i běžného účetního období. Nově patří 

do vlastního kapitálu položka, která nese název rozhodnuto o zálohové výplatě podílu 

na zisku (3, s. 37). 

Velice podstatnou položkou pasiv jsou cizí zdroje. Do cizích zdrojů spadají rezervy 

a dlouhodobé i krátkodobé závazky. Rezervy se sestavují na vrub nákladů, tudíž i snižují 

vykazovaný zisk. Jedná se o budoucí závazky, které podnik bude muset vynaložit 

například na opravu hmotného majetku. Dlouhodobé závazky by měly přetrvávat 

v podniku dobu delší než 1 rok, zatímco krátkodobé závazky představují závazky kratší 

než 1 rok (3, s. 38).  

Časové rozlišení pasiv tvoří výdaje příštích období a výnosy příštích období (6, s. 54). 

1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Hlavním účelem výkazu zisku a ztráty je podat informace o tom, jak se podniku daří 

a o výsledku, kterého docílil prostřednictvím jeho podnikatelské činnosti. Tento výkaz 

zobrazuje vztah, kde na jedné straně jsou výnosy dosažené v určitém období a na straně 

druhé náklady spojené s vytvářením výnosů (4, s. 66). 

 „Podle principu akruálního účetnictví se za výnosy považují peněžní částky, které podnik 

získal z veškerých svých činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto 

období došlo k jejich inkasu.“ (4, s. 66) 

„Náklady pak představují peněžní částky, které podnik v daném účetním období účelně 

vynaložil na získání výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném 

období dojít.“ (4, s. 66) 
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Náklady a výnosy neodpovídají skutečným hotovostním tokům.  Příjmy a výdaje 

představují skutečné peněžní neboli hotovostní toky. Ani samotný konečný čistý zisk 

nezachycuje čistou reálnou hotovost získanou hospodářskou činností podniku (4, s. 66). 

1.3.3 Výkaz cash flow 

Hlavním cílem výkazu peněžních toků (cash flow) je zjištění hlavních faktorů, 

které působí na příjmy, výdaje a z toho plynoucí stav peněžních prostředků k určitému 

okamžiku. Cash flow zachycuje přírůstky a úbytky peněz společnosti v daném období 

neboli rozdíl mezi příjmy a výdaji. Zobrazuje stav skutečných peněz (hotovostních 

i bezhotovostních) k určitému okamžiku (6, s. 56–57). 

Výkaz cash flow se většinou skládá: 

• z provozní činnosti, 

• z investiční činnosti, 

• z finanční činnosti (3, s. 53). 

Výkaz cash flow lze zhotovit pomocí metody přímé nebo nepřímé. Podstatou přímé 

metody je vytvoření přehledu peněžních toků dle skutečných plateb, které můžeme nalézt 

v bilanci peněžních toků. Největším přínosem přímé metody je vykázání hlavní skupiny 

peněžních příjmů a výdajů. Druhá metoda je nepřímá, která plyne z hospodářského 

výsledku, který se spočte jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Výsledek hospodaření 

se poté transformuje na tok peněz, tedy na rozdíl mezi příjmy a výdaji (3, s. 54–55).  

1.3.4 Příloha účetní závěrky 

Význam přílohy je poskytnout dodatečné a vysvětlující informace k výkazu zisku a ztráty 

a také k rozvaze. Poskytuje nám především cenné informace o majetku, závazcích, 

vlastním kapitálu, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření (4, s. 76).  

V příloze lze najít například: 

• základní údaje a informace o použitých účetních metodách, obecných účetních 

zásadách a jejich způsobu oceňování, 

• doplňující informace k rozvaze, 

• přehled o peněžních tocích (4, s. 76). 
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1.4 Základní metody finanční analýzy 

Metody, které se používají při finanční analýze, se člení na metody, které používají 

elementární matematiku a na metody, které jsou vytvořené na základě složitějších 

matematických postupů (5, s. 8). 

Mezi elementární metody patří: 

• analýza absolutních ukazatelů, 

• analýza rozdílových ukazatelů, 

• analýza cash flow, 

• analýza poměrových ukazatelů, 

• analýza soustav ukazatelů (5, s. 8–9). 

Za vyšší metody se považují: 

• matematicko-statistické metody, 

• nestatistické metody (5, s. 9). 

1.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Při této analýze se získávají informace přímo z údajů, které obsahují účetní výkazy. 

Pro potřebu finanční analýzy se sleduje nejen změna absolutní hodnoty ukazatelů, 

ale především relativní (procentní) změna. Využití pro tyto absolutní ukazatele lze najít 

v analýze vývojových trendů a v procentní analýze komponent (5, s. 15).  

Analýza trendů (horizontální analýza)  

Horizontální analýza sleduje změny položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. 

Sděluje absolutní výši změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku (3, s. 71).  

Horizontální analýza se snaží nalézt odpověď na otázku: Jak se mění příslušná položka 

v čase? Rozbor se zhotovuje meziročně, nebo za několik účetních období. Meziroční 

rozbor se provádí, když se porovnávají dvě po sobě jdoucí období (7, s. 167).  

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 −  𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Rovnice č. 1: Absolutní změna 

(Zdroj: 3, s. 71) 
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𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 ∗ 100)

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
 

Rovnice č. 2: Relativní změna 

(Zdroj: 3, s. 71) 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza je využívána k vyjádření jednotlivých položek finančních výkazů 

jako procentního podílu k jediné zvolené základně. Při rozboru rozvahy se nejčastěji 

používá jako základna výše aktiv (pasiv) a pro rozbor výkazu zisku a ztráty velikost 

výnosů či nákladů (3, s. 71). 

1.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

K analýze a řízení finanční situace společnosti se používají rozdílové ukazatele, 

které se nazývají mimo jiné fondy finančních prostředků. Rozdílové ukazatele jsou brány 

jako rozdíl mezi určitými položkami krátkodobých aktiv a určitými položkami 

krátkodobých pasiv (9, s. 35). 

Čistý pracovní kapitál  

Čistý pracovní kapitál (ČPK) patří mezi nejvíce používané rozdílové ukazatele. Vypočte 

se jako rozdíl mezi celkovým oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji. 

Tento ukazatel je významný pro určení solventnosti firmy. Přebytek krátkodobých 

likvidních aktiv nad krátkodobými dluhy značí, že je podnik likvidní, tedy disponuje 

potřebnou výší relativně volného kapitálu (3, s. 85).  

Existují dva přístupy, kterými se dá ČPK vypočítat: 

1) manažerský přístup 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice č. 3: Čistý pracovní kapitál – manažerské pojetí 

(Zdroj: 10, s. 21) 

2) investorský přístup 

Č𝑃𝐾 = (𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦) − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 

Rovnice č. 4: Čistý pracovní kapitál – investorské pojetí 

(Zdroj: 10, s. 21) 
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Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky jsou nazývány také jako čistý peněžní fond. Čisté pohotové 

prostředky (ČPP) jsou využívány z důvodu sledování okamžité likvidity. Vyjadřují rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Mezi pohotové 

peněžní prostředky se u nejvíce přísné podoby tohoto fondu zařazují jen hotovost 

a peněžní prostředky na běžném účtu. Méně přísná úprava čistého peněžního fondu 

zařazuje i peněžní ekvivalenty, což jsou například šeky, směnky nebo termínované vklady 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce (5, s. 38). 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice č. 5: Čisté pohotové prostředky 

(Zdroj: 11, s. 109) 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond neboli čistý peněžní majetek (ČPM) 

obměňuje ČPK a usiluje o odstranění některých jeho nedokonalostí. Oproti ČPK 

nezahrnuje málo likvidní nebo dlouhodobě nelikvidní položky rozvahy. Při výpočtu 

se z oběžných aktiv vyřadí zásoby a nelikvidní pohledávky (11, s. 109–110).  

Č𝑃𝑀 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦)

− 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice č. 6: Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

(Zdroj: 11, s. 109) 

1.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Základním ukazatelem pro tvorbu finanční analýzy jsou především poměrové ukazatele. 

Analýza poměrových ukazatelů poskytuje uživateli rychlou představu o finanční stabilitě 

společnosti.  Základním principem této analýzy je, že dává do poměru různé položky 

finančních výkazů. Nejvýhodnějším řešením v praxi je vybrání pouze několika 

elementárních ukazatelů, které patří do skupin dle hodnocení hospodaření a finančního 

zdraví společnosti (3, s. 87).  

Poměrové ukazatele se rozdělují převážně na skupiny ukazatelů rentability (ziskovosti), 

aktivity, zadluženosti, likvidity, tržní hodnoty, provozní ukazatele a ukazatele na bázi 

finančních fondů a cash flow (5, s. 61–62). 
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A na lý za  l ikv id i ty  

Likvidita je schopnost podniku přeměnit svůj majetek na peněžní prostředky, které poté 

použije na hrazení svých závazků. Aby byl podnik schopný splácet své závazky, musí mít 

vázány určité finanční prostředky v oběžných aktivech. Oběžný majetek se z hlediska 

likvidnosti rozděluje na krátkodobý finanční majetek (nejvyšší stupeň likvidity), 

krátkodobé pohledávky a zásoby (nejnižší stupeň likvidity) (8), (10, s. 26).  

Při výpočtu se postupuje tak, že se do čitatele dosadí to, čím je možné splácet 

a do jmenovatele, co je potřebné zaplatit (5, s. 73).  

Okamžitá likvidita  

Okamžitá likvidita bývá také pojmenována jako likvidita 1. stupně nebo také cash ratio. 

Patří do ní jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy, a proto je považována za nejužší 

vymezení likvidity (12, s. 55).  

Udává poměr mezi krátkodobým finančním majetkem a krátkodobými závazky. 

Mezi krátkodobý finanční majetek patří peníze na běžném účtu nebo na jiných účtech, 

peníze v hotovosti a volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry (12, s. 55).  

Ukazatel by se měl pohybovat mezi 0,2 až 0,5. Vysoké hodnoty vypovídají 

o neefektivnosti využití peněžních prostředků (3, s. 95) 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice č. 7: Okamžitá likvidita 

 (Zdroj: 8) 

Pohotová likvidita 

Pohotovou likviditu lze označit jako likviditu 2. stupně či quick ratio. Ukazatel pohotové 

likvidity od oběžných aktiv odečítá zásoby, jelikož jsou nejméně likvidní částí oběžných 

aktiv (10, s. 27).  

Velmi nízká hodnota pohotové likvidity v porovnání s běžnou likviditou naznačuje 

nadbytečnou váhu zásob v rozvaze podniku. To se stává u obchodních společností, 

u kterých se předpokládá, že se zásoby rychle mění a zároveň jsou dostatečně likvidní 

(5, s. 74–75). 

Doporučované hodnoty se uvádí v rozmezí 1 až 1,5. Pokud ukazatel dosahuje hodnoty 

nižší než 1, musí podnik počítat s případným prodejem zásob (3, s. 95).  
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𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice č. 8: Pohotová likvidita 

(Zdroj: 13, s. 134) 

Běžná likvidita  

Běžná likvidita neboli likvidita 3. stupně či current ratio vyjadřuje, kolikrát jsou kryty 

krátkodobé závazky oběžnými aktivy. Pro běžnou likviditu je hlavní struktura zásob 

a jejich skutečné oceňování vzhledem k tomu, jak se prodávají. Dále je nezbytná struktura 

pohledávek. Jedná se zejména o pohledávky po lhůtě splatnosti a nedobytné pohledávky, 

které by se ve výpočtu neměly nacházet (5, s. 74). 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele nabývají hodnot v rozmezí 1,5 až 2,5. Pokud je 

ukazatel nižší než 1, působí z hlediska finančního zdraví zcela nepřípustně (3, s. 94), (8). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice č. 9: Běžná likvidita 

(Zdroj: 3, s. 94) 

A na lý za  za d lu ženos t i  

Ukazatele zadluženosti přispívají ke zjištění výše rizika, které společnost má při daném 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. S vyšší zadlužeností podnik nese 

vyšší riziko, neboť musí hradit své závazky nehledě na to, zda se vede podniku dobře. 

Podnik by měl disponovat určitou výší zadluženosti z důvodu, že cizí kapitál je levnější 

než vlastní.  Je to dáno tím, že úroky z úvěrů a ostatních cizích zdrojů zmenšují daňové 

zatížení firmy, jelikož úroky, které představují náklady, zmenšují zisk, ze kterého je 

podnik povinen odvádět daně. Jedná se o tzv. daňový efekt neboli daňový štít (3, s. 87).  

Celková zadluženost 

Celková zadluženost udává podíl mezi celkovými závazky a celkovými aktivy. S vyšší 

hodnotou tohoto ukazatele roste i riziko pro věřitele. Zadluženost nepůsobí 

jen na věřitelské riziko, ale také na výnosnost společnosti. Celková zadluženost je 

podstatná především pro dlouhodobé věřitele, kterými jsou komerční banky. Zadluženost 

by neměla být brána jako negativní vlastnost firmy, jelikož není nutné, aby společnost 

používala pro financování potřeb podniku pouze vlastní kapitál (6, s. 75).  
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Doporučená hodnota se uvádí v rozmezí 30 až 60 %. Při hodnocení tohoto ukazatele 

se musí brát na vědomí příslušnost odvětví a zda je podnik schopen platit úroky, 

které plynou z dluhů (3, s. 88). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Rovnice č. 10: Celková zadluženost 

(Zdroj: 3, s. 88) 

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost informuje o tom, jaká část aktiv společnosti je financována 

dlouhodobými závazky. Usiluje o nalezení optimálního poměru mezi dlouhodobými 

a krátkodobými cizími zdroji.  Mezi dlouhodobé cizí zdroje se zařazují položky nejen 

dlouhodobých obchodních závazků a úvěrů, ale i rezervy (14, s. 185).  

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 11: Dlouhodobá zadluženost 

(Zdroj: 8) 

Běžná zadluženost 

Ukazatel běžní zadluženosti udává poměr mezi krátkodobými cizími zdroji a celkovými 

aktivy. Mezi krátkodobý cizí kapitál řadíme krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, 

pasivní přechodné a dohadné položky (14, s. 185). 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 12: Běžná zadluženost 

(Zdroj: 14, s. 185) 

Doba splácení dluhů 

Doba splácení dluhu představuje čas, za který by společnost byla schopna z provozního 

cash flow splácet své závazky. V ideálním případě se tento ukazatel snižuje (3, s. 90). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Rovnice č. 13: Doba splácení dluhů 

(Zdroj: 3, s. 90) 
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Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování doplňuje ukazatel věřitelského rizika neboli celkové 

zadluženosti. Součet těchto dvou ukazatelů by se měl přibližně rovnat jedné, avšak rozdíl 

může nastat při nezahrnutí ostatních pasiv do výpočtu jednoho z ukazatelů (12, s. 65).  

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 14: Koeficient samofinancování 

(Zdroj: 12, s. 65) 

Míra zadluženosti 

Míra zadluženosti udává poměr mezi cizím a vlastním kapitálem. Tento ukazatel je 

podstatný především pro banku, která musí určit, zda úvěr poskytne či nikoliv. Pro toto 

hodnocení je velice významné, zda ukazatel rok od roku roste nebo klesá (3, s. 89). 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice č. 15: Míra zadluženosti 

(Zdroj: 3, s. 89) 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí udává informaci o tom, kolikrát je vyšší zisk než hrazené úroky. 

Ta část výsledku hospodaření, která je vytvořena cizími zdroji by měla vystačit na pokrytí 

nákladů na cizí kapitál. Jestliže by nastala situace, kdy se ukazatel úrokového krytí rovná 

jedné, pro firmu vyplývá, že na uhrazení úroků je nezbytný celý zisk a na majitele 

společnosti již nic nezbývá (5, s. 184–185).  

Odborná literatura většinou doporučuje hodnotu, která převyšuje 5 (3, s. 90).  

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Rovnice č. 16: Úrokové krytí 

(Zdroj: 3, s. 89) 

Dlouhodobé krytí aktiv 

Ukazatel dlouhodobého krytí aktiv udává podíl dlouhodobých zdrojů na celkových 

aktivech firmy (14, s. 185). 
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𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 17: Dlouhodobé krytí aktiv 

(Zdroj: 14, s. 185) 

A na lý za  ř í zen í  a k t i v  

Analýza řízení aktiv informuje o schopnosti podniku hospodařit s vlastními aktivy. 

Příčinou nadbytečných nákladů, a tedy i nízkého zisku jsou aktiva, která jsou ve vyšší 

míře, než je nutné. Naopak pokud má aktiv nedostačující množství, nebude moci využít 

potenciálních příležitostí, které se podniku mohly naskytnout a přijde o výnosy, 

kterých by mohl dosáhnout (12, s. 67). 

Ukazatele aktivity mohou být udány ve formě obratu jednotlivých položek aktiv či pasiv 

nebo ve formě doby obratu jednotlivých aktiv či pasiv (12, s. 67).  

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv měří, kolikrát se aktiva obrátí za dané časové období. 

Pro podnik je nejvýhodnější mít tento ukazatel co možná nejvyšší, protože to znamená, 

že firma hospodaří se svými aktivy účelně (6, s. 83). 

Doporučená hodnota udává, že by se hodnota ukazatele neměla pohybovat pod hodnotou 

1. Na hodnotu ukazatele však působí i odvětví (3, s. 107). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Rovnice č. 18: Obrat celkových aktiv 

(Zdroj: 14, s. 181) 

Obrat stálých aktiv  

Podnik využívá výpočet obratu stálých aktiv při rozhodování, zda má investovat finanční 

prostředky do dalšího produkčního dlouhodobého majetku. Pokud je odvětvový průměr 

výrazně vyšší než hodnota ukazatele, měl by podnik navýšit využití výrobních kapacit 

a dále zredukovat investiční činnosti společnosti (14, s. 181). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Rovnice č. 19: Obrat stálých aktiv 

(Zdroj: 14, s. 181) 

 



26 

 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob nám sděluje, kolikrát se v průběhu roku každá položka zásob 

společnosti prodá a opět naskladní. Problémem tohoto ukazatele jsou tržby, které jsou 

odráženy tržní hodnotou, kdežto zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách. Z čehož 

vyplývá, že mnohdy nastává situace, kdy podnik nadhodnotí skutečnou obrátku. 

Jestliže výsledná hodnota nabývá vyšších hodnot, než je oborový průměr, vyplývá z toho, 

že společnost nevlastní nadbytečné nelikvidní zásoby, které by potřebovaly nadbytečné 

financování. Pokud však nastane opačná situace, svědčí to o tom, že podnik vlastní 

zastaralé zásoby, jejichž cena oficiálně uvedená v účetních výkazech převyšuje reálnou 

hodnotu těchto zásob (14, s. 182). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Rovnice č. 20: Obrat zásob 

(Zdroj: 14, s. 181) 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány ve firmě 

do doby jejich prodeje či spotřebování. Pokud se jedná o zásoby výrobků a zboží, slouží 

tento ukazatel také jako indikátor likvidity, jelikož nám sděluje počet dnů, za které 

se výrobek nebo zboží přemění na hotovost nebo pohledávku (14, s. 182). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice č. 21: Doba obratu zásob 

(Zdroj: 3, s. 108) 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek udává počet dnů, během kterých jsou uhrazeny vydané faktury 

společnosti. Dobu obratu pohledávek by měla společnost porovnat s dobou splatnosti, 

za kterou účtuje své zboží. Jestliže je doba splatnosti delší, než je běžná doba, značí 

to o tom, že odběratelé nehradí účty v řádném termínu (14, s. 183). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice č. 22: Doba obratu pohledávek 

(Zdroj: 6, s. 84) 
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Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků udává dobu od vzniku závazku až po dobu jeho splacení. 

Doba obratu závazků by se měla přinejmenším rovnat době obratu pohledávek (3, s. 109). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice č. 23: Doba obratu závazků 

(Zdroj: 3, s. 109) 

A na lý za  r en tab i l i ty  

Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) bývá měřítkem, jak je společnost schopná 

tvořit nové zdroje, a především jak je schopna docílit zisku pomocí investovaného 

kapitálu. U ukazatelů rentability se nejvíce využívají dva základní účetní výkazy, 

kterými jsou výkaz zisku a ztráty a rozvaha (12, s. 57–58).  

Ukazatele rentability mají vypovídací schopnost o tom, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč 

jmenovatele (4, s. 98). 

Ukazatel rentability tržeb  

Ukazatel rentability tržeb (ROS) představuje samotný základ efektivnosti společnosti. 

Pokud analytik firmy objeví problémy u tohoto ukazatele, je pravděpodobné, že problémy 

nastanou i ve všech ostatních oblastech (4, s. 99).  

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice č. 24: Rentabilita tržeb 

(Zdroj: 8) 

Ukazatel rentability celkových aktiv 

Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA) je významný, jelikož zisk je vkládán 

do poměru s celkovými aktivy investovanými do podnikání nehledě na zdroj, 

z kterého jsou financovány (6, s. 77). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 25: Rentabilita celkových aktiv 

(Zdroj: 8) 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) udává celkovou výnosnost vlastních zdrojů a také 

jejich zhodnocení v zisku (6, s. 78). 

Na tento ukazatel se zaměřují akcionáři, společníci, ale také investoři (4, s. 99). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice č. 26: Rentabilita vlastního kapitálu 

(Zdroj: 8) 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Ukazatel vloženého kapitálu (ROI) měří výnosnost dlouhodobého kapitálu, který je 

vložen do majetku společnosti (3, s. 101). 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice č. 27: Rentabilita vloženého kapitálu 

(Zdroj: 8) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) se posuzuje ze strany pasiv. 

Do ukazatele patří dlouhodobé závazky a vlastní kapitál. Jedná se o ukazatel, který 

představuje míru zhodnocení aktiv podniku, které jsou financovány vlastními i cizími 

dlouhodobými zdroji. Ukazatel tedy udává efektivnost hospodaření podniku (11, s. 122). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice č. 28: Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

(Zdroj: 8) 

A na lý za  p rov ozn í ch  uka za te lů  

Provozní ukazatele se využívají ve vnitřním řízení podniku a pomocí těchto ukazatelů 

dokáže management společnosti kontrolovat a analyzovat hlavní činnosti podniku. 

Provozní ukazatele se zakládají na tokových veličinách. Jedná se především o náklady. 

Řízení nákladů způsobuje hospodárné vynakládání jednotlivých druhů nákladů 

a prostřednictvím toho i docílení vyššího konečného efektu (14, s. 190). 
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Produktivita z přidané hodnoty 

Tento ukazatel se zaměřuje na to, jaká velikost přidané hodnoty spadá na jednoho 

pracovníka společnosti. Do výpočtu tohoto ukazatele lze zařadit všechny zaměstnance 

podniku, nebo pouze pracovníky, kteří se opravdu na tvoření přidané hodnoty účastní. 

Jedná se o pracovníky výrobního oddělení. Výsledek lze vyjádřit jako míru efektivnosti 

lidské práce (15, s. 227).  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =  
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 

Rovnice č. 29: Produktivita z přidané hodnoty 

(Zdroj: 15, s. 227) 

Produktivita z výkonů  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑣ý𝑘𝑜𝑛ů =
𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Rovnice č. 30: Produktivita z výkonů 

(Zdroj: 8) 

Nákladovost výnosů 

Nákladovost výnosů je zaměřena na zatížení výnosů společnosti celkovými náklady. 

Konečná hodnota ukazatele by se měla v čase snižovat (14, s. 190). 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Rovnice č. 31: Nákladovost výnosů 

(Zdroj: 14, s. 190) 

Materiálová náročnost výnosů 

Materiálová náročnost výnosů ukazuje zatíženost výnosů energiemi a materiálem 

ke spotřebě (14, s. 191). 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑜𝑣á 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Rovnice č. 32: Nákladovost výnosů 

(Zdroj: 14, s. 191) 

U ka za te l e  n a  b á z i  ca sh  f low  

Ukazatele na bázi cash flow slouží k zobrazení situací, které naznačují platební 

neschopnost podniku a také se používají k posouzení finanční situace společnosti. 
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Některé varovné signály vypovídající o špatném chodu společnosti vyplývají ze samotné 

struktury cash flow nebo také oboustranného poměru mezi příjmy a výdaji z finanční 

činnosti podniku (12, s. 69). 

Rentabilita tržeb z CF  

Rentabilita tržeb z cash flow nám podává informace o finanční výkonnosti společnosti. 

Snížení signalizuje zvýšený objem výnosů nebo pokles vnitřního finančního potenciálu 

podniku (14, s. 193).  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 𝑧 𝐶𝐹 =  
𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice č. 33: Rentabilita tržeb z CF 

(Zdroj: 14, s. 194) 

Úrokové krytí z CF 

Ukazatel úrokového krytí z cash flow napomáhá při zjištění, jak jsou úroky kryty 

prostřednictvím cash flow (14, s. 194). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑧 𝐶𝐹 =  
𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Rovnice č. 34: Úrokové krytí z CF 

(Zdroj: 14, s. 194) 

Výnosnost vložených prostředků z CF 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘ů 𝑧 𝐶𝐹 =
𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Rovnice č. 35: Výnosnost vložených prostředků z CF 

(Zdroj: 8) 

1.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Finanční situaci společnosti můžeme zanalyzovat prostřednictvím rozdílových 

a poměrových ukazatelů, které však udávají pouze omezenou vypovídací schopnost. 

Tyto ukazatele vystihují jen určitý úsek činnosti firmy. Když chceme posoudit celkovou 

finanční situaci podniku, použijeme soustavy ukazatelů, které se také nazývají 

jako modely finanční analýzy nebo analytické systémy (16, s. 81). 
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Pro tvoření soustav ukazatelů se využívají: 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, které představují především 

pyramidové soustavy (16, s. 81).  

b) Účelové výběry ukazatelů, jejichž úkolem je vytvořit takové výběry ukazatelů, 

které by zvládly kvalitně posoudit finanční situaci společnosti. Podle významu 

jejich uplatnění se účelové výběry dále rozlišují na:  

• bonitní modely, 

• bankrotní modely (16, s. 81). 

B oni tn í  mod el y  

Bonitní modely nazýváme též jako diagnostické modely. Cílem těchto metod je zjištění, 

zda se podnik zařazuje k dobrým či špatným společnostem, tedy udává finanční zdraví 

společnosti. Výsledky vypočtené pomocí bonitních modelů se porovnávají s ostatními 

společnostmi, aby se zjistilo, jak se firmě daří (11, s. 113). 

Indikátor bonity 

Indikátor bonity, který se nazývá také jako index bonity, poskytuje výběr šesti 

poměrových ukazatelů. Mezi tyto poměrové ukazatele patří: 

X1 = cash flow/cizí zdroje 

X2 = celková aktiva/cizí zdroje 

X3 = zisk před zdaněním/celková aktiva 

X4 = zisk před zdaněním/celkové výkony 

X5 = zásoby/celkové výkony 

X6 = celkové výkony/celková aktiva (17, s. 284). 

Pro výpočet indexu bonity využijeme hodnoty poměrových ukazatelů, které vynásobíme 

jejich vahou. Takto vypočítané součiny všech šesti ukazatelů sečteme (17, s. 284).  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘á𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑡𝑦 = 1,5 ∗ 𝑋1 + 0,08 ∗ 𝑋2 + 10 ∗ 𝑋3 + 5 ∗ 𝑋4 + 0,3 ∗ 𝑋5 + 0,1 ∗ 𝑋6 

Rovnice č. 36: Indikátor bonity 

(Zdroj: 17, s. 284) 

Pokud vychází hodnota indexu nižší než - 2, společnost si vede extrémně špatně z pohledu 

ekonomické situace. Pokud však hodnota indikátoru vychází vyšší než 3, pro společnost 

to znamená, že má extrémně dobrou ekonomickou situaci (10, s. 79). 
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B ank ro tn í  mod e ly  

Bankrotní neboli predikční modely slouží k informování uživatele o tom, zda podniku 

hrozí v blízké době bankrot. U tohoto modelu se očekává, že každá společnost, které hrozí 

úpadek, má tyto příznaky už nějaký čas před touto událostí. Mezi příznaky bankrotu 

spadají potíže s běžnou likviditou, výnosností celkového vloženého kapitálu nebo výší 

čistého pracovního kapitálu (11, s. 113). 

Altmanův model 

Altmanův model neboli Z-skóre udává jednu z variant, jak zanalyzovat souhrnně finanční 

zdraví společnosti. Je určen prostřednictvím jediného čísla tzv. Z-skóre, které obsahuje 

5 ukazatelů (rentabilitu, zadluženost, likviditu, strukturu kapitálu). Poté se k těmto 

ukazatelům přidělí příslušná váha (7, s. 191–192).  

Při výpočtu Altmanova modelu slouží 5 následujících ukazatelů:  

X1 = (oběžná aktiva – krátkodobé závazky)/aktiva celkem 

X2 = nerozdělený zisk minulých let/aktiva celkem 

X3 = EBIT/aktiva celkem 

X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje 

X5 = tržby/aktiva celkem (3, s. 132)  

Nastává problém při určení tržní hodnoty vlastního kapitálu, proto se využívá 

namísto tržní hodnoty vlastního kapitálu pětinásobek ročního cash flow (3, s. 133).  

𝑍 = 0,717 ∗  𝑋1 + 0,847 ∗ 𝑋2 + 3,107 ∗  𝑋3 +  0,42 ∗ 𝑋4 + 0,998 ∗ 𝑋5 

Rovnice č. 37: Altmanova formule bankrotu 

(Zdroj: 18, s. 164) 

Pokud hodnota Z převyšuje hodnotu 2,9, vykazuje firma uspokojivou finanční situaci 

a v blížící se době nehrozí bankrot. V případě, že se hodnota Z pohybuje v rozmezí 

1,23 až 2,89, nelze jednoznačně rozhodnout o její finanční situaci a je to pásmo nazývané 

„šedá zóna“. Jestliže však Z nedosahuje 1,23, tato společnost si nevede dobře, vykazuje 

velice silné finanční potíže a hrozí jí blížící se úpadek (7, s. 192).  
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Index IN05 

Model IN byl stvořen manžely Neumaierovými. Snažili se docílit vyhodnocení 

finančního zdraví českých společností v českém prostředí. Tento model hodnotí vztah 

k jednotlivým odvětvím (12, s. 79). 

Index IN05 uznává i stránku vlastníka. Při výpočtu nastává potíž, pokud společnost nemá 

dluhy nebo jen velmi malé a zároveň pokud je ukazatel nákladového krytí vysoké číslo. 

Pokud tato situace nastane, doporučuje se snížit hodnotu ukazatele EBIT/úrokové krytí 

hodnotou 9 (7, s. 192–193).  

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21

∗
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice č. 38: Index IN05 

(Zdroj: 7, s. 192) 

Pokud Index klesne pod hodnotu 0,9, firma se uchyluje k úpadku s pravděpodobností 

na 86 %. Pokud hodnota IN05 přesahuje hodnotu 0,9, ale nepřekročí 1,6, společnost 

se nachází v šedé zóně a nemůžeme rozhodnout o zdraví společnosti. V případě, že je 

hodnota vyšší než 1,6, společnost tvoří hodnotu s pravděpodobností 67 % (7, s. 193).  

1.5 Porterův model 

Porterův model pěti sil je velice významný při analyzování konkurence v odvětví. 

Analýza konkurence v odvětví pomáhá při porozumění vztahů mezi různými účastníky 

trhu, na němž společnost působí nebo například při vyhodnocení, jak mohou změny 

v odvětví působit na ziskovost společnosti (19, s. 5).  

Dle Portera se konkurence odvětví neskládá jen ze samotných stávajících konkurentů, 

ale musí se chápat jako rozšířené soupeření. Konkurence v odvětví představuje vliv 

pěti hybných sil. Jedná se o rizika vstupu případných konkurentů, rivality mezi 

stávajícími podniky, smluvní sily kupujících, smluvní síly dodavatelů a hrozby 

substitučních výrobků. Společnost by měla pomocí těchto strategií docílit takového 

postavení, ve kterém společnost bude konkurovat ostatním společnostem v odvětví, 

nebo i otočit působení těchto společností ve prospěch podniku (20, s. 40), (21, s. 17).  
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Obrázek č. 1: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: 22)  

1.6 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza bývá často označována také jako PEST, SLEPT nebo PESTLE 

analýzou, v zásadě jsou však všechny varianty velmi podobné. Cílem této metody 

je analyzování hrozeb a příležitostí ve vnějším prostředí společnosti. Mezi faktory 

ovlivňující makroprostředí patří prostředí sociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické a ekologické (20, s. 33). 

Sociální prostředí 

Jedná se zejména o demografické charakteristiky, charakteristiky trhu práce 

a společensko-kulturní prostředí. U demografických charakteristik se musí 

především kontrolovat populace a její vývoj, jelikož populace představuje trh a zároveň 

i pracovní sílu (20, s. 35). 

Legislativní prostředí 

Společnost musí sledovat legislativní požadavky a změny, které v legislativě nastanou, 

aby společnost byla schopná se těmto požadavkům přizpůsobit. Společnost by se měla 
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zaměřit především na aktuální legislativu a nadcházející změny v oblasti aktuální 

legislativy (20, s. 36).  

Ekonomické prostředí  

Příležitosti a hrozby ovlivňuje také ekonomický růst. Společnost tedy musí zkoumat 

ekonomické trendy, které mají pozitivní nebo negativní dopad na činnosti podniku. 

Proto by společnost měla monitorovat především makroekonomické ukazatele, přístup 

k finančním zdrojům a daňové sazby (20, s. 34).  

Politické prostředí 

Politické prostředí úzce navazuje na legislativní. Případné hrozby a příležitosti, 

které vychází z politického prostředí, musejí být sledovány a zařazeny do plánování 

společnosti, která jimi bude ohrožena. V této oblasti by se měla monitorovat míra 

politické stability, politicko-ekonomické faktory, politický vliv zájmových skupin 

či vztahy k zahraničním regionům (20, s. 34).  

Technologické prostředí  

V současné době se v této oblasti vyskytuje zvyšující se tempo změn, vysoké množství 

příležitostí k modernizaci, ale i zvyšující se usměrňování technologických změn. 

Společnost by měla brát v potaz technologické změny a trendy. Kdyby je nevnímala, měla 

by jen malou šanci pokračovat ve své činnosti i nadále. Společnost se musí zaměřit 

na podporu výzkumu a vývoje, nové objevy a vynálezy, rychlost technologických změn, 

ale také na celkovou technologickou úroveň odvětví společnosti a také regionu, 

kde společnost sídlí (20, s. 35). 

Ekologické prostředí  

Životní prostředí a poškozování tohoto prostředí obvykle negativně ovlivňují organizace. 

Z důvodu poškozování životního prostředí je kladen velký důraz na společnosti, 

aby zredukovali environmentální dopady.  Organizace, které dodržují environmentální 

podmínky, jsou brány pozitivně, zatímco společnosti, které je nedodržují, mají postihy 

v podobě sankcí. V této oblasti by měla společnost kontrolovat environmentální 

legislativu, vývoj cen surovin a energií a míru znečištění v daném regionu (20, s. 36). 
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1.7 Analýza SWOT 

„SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé 

stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby.“ (20, s. 87) Pokud se podniku 

podaří identifikovat faktory ovlivňující tyto čtyři oblasti, může rozpoznat své kompetence 

při rozhodování, plánování a budování strategií (20, s.87).  

Silné a slabé stránky podniku se řadí do vnitřního prostředí společnosti, 

zatímco příležitosti a hrozby patří do vnějšího prostředí. Silné stránky představují vnitřní 

faktory společnosti, jež pozitivně ovlivňují její efektivnost a výkonnost. Slabé stránky 

jsou naopak vnitřními faktory podniku, které však negativně ovlivňují efektivnost 

a výkonnost. Příležitosti vyznačují faktory z vnějšího prostředí, které slouží ke zvýšení 

efektivnosti a výkonnosti. Hrozby představují vlivy z vnějšího okolí, které však mohou 

mít za důsledek sníženou efektivnost a výkonnost společnosti (20, s. 87). 

Informace a data získaná během hodnocení a analýzy podniku prostřednictvím dílčích 

analýz jednotlivých oblastí slouží k vypracování SWOT analýzy. Představuje analýzu 

a zhodnocení současné situace podniku a budoucího vývoje okolí podniku (20, s. 87).  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V druhé kapitole je představena společnost, která bude analyzována. Nejprve jsou 

uvedeny základní informace o této společnosti jako například historie společnosti, 

předmět podnikání, popis její činnosti, schéma její organizační struktury a poté na základě 

teoretických poznatků bude provedena finanční analýza a výpočet definovaných 

ukazatelů z předešlé kapitoly. Závěr této kapitoly bude zaměřen na soustavy ukazatelů, 

které budou představeny z vnějšího i vnitřního prostředí společnosti. 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Analyzovanou společností je Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo. 

Družstvo mi schválilo provedení a zpracování finanční analýzy pro účely této bakalářské 

práce.  

 

Obrázek č. 2: Logo společnosti 

(Zdroj: 23) 

Obchodní firma:   Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo 

Právní forma:  družstvo 

Identifikační číslo:  001 42 565 

Den zápisu:   6. srpna 1962 

Spisová značka:  DrXXXVII 2060 vedená u Krajského soudu v Brně (24) 

2.1.1 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání zemědělského družstva je: 

• zemědělská výroba 

• opravy silničních vozidel 

• opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
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− poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví 

a myslivost 

− výroba strojů a zařízení 

− velkoobchod a maloobchod 

− údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 

− skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti 

v dopravě 

− pronájem a půjčování věcí movitých 

• silniční motorová doprava  

− nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

− osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob 

včetně řidiče 

− nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

− osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob 

včetně řidiče (25). 

2.1.2 Historie až po současnost společnosti 

Zemědělské družstvo Hodonice vzniklo jako strojní družstvo roku 1947 (25). 

Od této doby došlo k mnohým změnám. Roku 1950 se změnilo strojní družstvo 

na Jednotné zemědělské družstvo. Dále v roce 1962 sloučili Jednotné zemědělské 

družstvo s JZD Krhovice a v roce 1975 i s JZD Tasovice. Neslo název JZD „Přátelství“ 

a mělo sídlo v Hodonicích. Vlastnilo zemědělskou půdu o hodnotě 2 466 hektarů 

a zaměstnávalo 680 pracovníků. Výroba byla různorodá. Měli rostlinnou produkci 

(obiloviny, pícniny, cukrovka, zelenina, vinice, ovocné sady), živočišnou výrobu 

(chov skotu, chov prasat a chov drůbeže), ale i další činnosti (stavební činnost, 

autodoprava a mechanizace, opravárenství, výroba vína, těžba písku, výroba obuvi). 

V roce 1990 došlo ke sloučení se zemědělským podnikem Agrofrukt Znojmo, 

od kterého získalo jeho majetek (25).  
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Roku 1992 se družstvo muselo transformovat dle zákona č. 42/1992 Sb. Rozdělilo 

svůj veškerý majetek dle stanovených pravidel mezi osoby k tomu oprávněné. Část 

zemědělské a orné půdy byla rozdělena mezi zájemce o soukromé hospodaření. Zbývající 

část plochy se pronajala. Na pronajaté půdě do nynějška vede hospodářství 

přetransformované Zemědělské družstvo Hodonice (25). 

V přetransformovaném družstvu ukončili výrobu polní zeleniny a jablek, zrušili chov 

skotu a ukončili produkci vepřového masa. Družstvo převážně investovalo do nákupu 

modernějších strojů pro polní výrobu (25). 

V současné době družstvo obdělává ornou půdu v celkové výši 1 700 hektarů (25). 

Do Zemědělského družstva patří také Tasovické vinařství, které obhospodařuje více 

než 100 hektarů vinic. Větší část jejich produkce je určena k prodeji. Hrozny dodává 

především společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. a dalším vinařstvím či menším vinařům. 

Menší část produkce zpracovává samotné vinařství tradiční technologií za pomoci 

moderního vybavení. Celková produkce vinařství se pohybuje okolo 30 000 z větší části 

přívlastkových vín. Vína z Tasovického vinařství jsou zapojena do systému VOC 

(Vína originální certifikace Znojmo) (25).  

2.1.3 Organizační struktura subjektu 

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura společnosti 

(zdroj: Vlastní zpracování dle: 26) 
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Nejvyšším orgánem Zemědělského družstva je členská schůze. Dále jsou členové 

představenstva, kteří jsou statutárním orgánem družstva. Představenstvo se skládá z pěti 

členů družstva včetně předsedy družstva a dvou náhradníků. Předseda družstva vede 

představenstvo (26).  

2.1.4 Hlavní trhy, konkurenti a zákazníci 

Hlavní trh Zemědělského družstva je zemědělství (ječmen, pšenice, řepa cukrovka, řepka, 

hrozny, kukuřice na zrno). Mezi vedlejší trhy patří doprava, opravárenství a prodej vína. 

Mezi konkurenty patří v podstatě všechna zemědělská družstva v okrese, avšak v tomto 

odvětví nevládne takový konkurenční boj jak u ostatních odvětví. Mezi nejvýznamnější 

konkurenty patří AGRODRUŽSTVO VRBOVEC, družstvo, dále Zemědělské družstvo 

Šatov, Zemědělské družstvo Krasonice, anebo například PODYJÍ, a.s. Mezi největší 

dodavatele patří NAVOS, a.s. (prodej obilovin, silniční doprava), OSEVA, a.s. (nákup 

osiva pšenice), SORIN, s.r.o. (nákup hnojiva a postřiků), SOUFFLET AGRO, a.s. (nákup 

osiva ječmene, postřiky), AGROSERVIS TRADING, a.s. (nákup traktorů a náhradních 

dílů). Nejdůležitějšími zákazníky družstva jsou NAVOS, a.s. (prodej obilovin), silniční 

doprava)., Moravskoslezské cukrovary, a.s. (technická cukrovka), OSEVA, a.s. (prodej 

obilovin), SOUFFLET AGRO, a.s. (prodej obilovin), ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. (prodej 

hroznů), SLADOVNY SOUFFLET, a.s. (silniční doprava) (26). 

2.2 SLEPTE analýza 

Úkolem této analýzy je zanalyzování hrozeb a příležitostí ve vnějším prostředí družstva. 

Mezi faktory ovlivňující vnější prostředí se zařazují sociální, legislativní, ekonomické, 

politické, technologické a ekologické faktory.  

Sociální faktory 

Míra nezaměstnanosti v lednu 2019 činí 3,3 % a počet volných míst k tomuto datu 

je 331 453. Míra nezaměstnanosti se vyvíjí pozitivně, jelikož se v letech snižuje (27).  

V důsledku snižující se míry nezaměstnanosti je pro zaměstnavatele těžší najít 

kvalifikované zaměstnance. Zaměstnanost se v zemědělském odvětví nijak nemění a lze 

ji považovat za stabilní. Společnost musí nabízet takové finanční ohodnocení, 
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aby zaměstnanci byli ochotni pracovat v dané společnosti. Analyzovaná společnost 

ve sledovaném období nemá potíže o kvalifikované zaměstnance.  

Politické a legislativní faktory 

Došlo ke schválení dalšího navýšení minimální mzdy. Nárůst minimální mzdy 

je zapříčiněn předpokladem příznivého budoucího vývoje ekonomiky. Tento předpoklad 

vychází z růstu hrubého domácího produktu, zvýšením zaměstnanosti a snížením 

nezaměstnanosti. Od 1. ledna 2019 roste minimální mzda z 12 200 Kč na 13 350 za měsíc. 

Nárůst byl tedy o 1 150 Kč. Hodinová mzda se zvýšila o 6,60 na 79,80 Kč za hodinu (28). 

Družstvo se musí řídit zákony a nařízeními, které vláda ČR schválí. Mezi tyto zákony 

a nařízení patří například: 

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně souvisejících 

zákonů  

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů 

• GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) 

Ekonomické faktory 

Družstvo musí zkoumat makroekonomické ukazatele a daňové sazby, aby mohlo určit, 

zda mají tyto vlivy negativní nebo pozitivní dopad na činnosti družstva. 

Mezi nejdůležitější ukazatele patří míra inflace, vývoj HDP, míra nezaměstnanosti 

a úrokové sazby.  
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Dle Českého statistického úřadu činila míra inflace za rok 2018 2,1 %, což je snížení 

oproti loňskému roku o 0,4procentního bodu. Oproti prvnímu roku sledovaného období, 

kdy míra inflace v tomto roce byla 1,4 %, došlo ke zvýšení. V období mezi roky 2014 

až 2016 dosahovala hodnot nižších než 1 % (29). Hrubý domácí produkt zaznamenal 

nárůst o 3 % v roce 2018. Ve čtvrtém čtvrtletí se mezičtvrtletně zvýšil o 1 %, což je 

nejrychlejší nárůst za posledních šest čtvrtletí, jehož příčinou je především zahraniční 

poptávka a domácí poptávka po investičním zboží. Meziročně vznikl nárůst o 2,9 %. 

Tento nárůst byl zapříčiněn zvláště tvorbou hrubého fixního kapitálu a výdaji 

na konečnou spotřebu domácností (30). I přes příznivé podmínky ovlivněné 

ekonomickým vývojem družstvo v posledním sledovaném období vykazovalo ztrátu.  

Technologické faktory 

Z důvodu zvyšujícího se tempa technologických změn společnost musí investovat 

do moderních strojů, které zajistí podniku prosperitu. Pro úsporu ruční práce, zefektivnění 

výroby, a především ke zlepšení kvality výsledného produktu družstvo ve vinném sklepě 

využívá pneumatický lis, systém řízeného kvašení, deskový filtr na víno 

a mlýnkoodstopkovače na hrozny. Ve vinicích využívají pro zlehčení práce a zvýšení 

výkonu ruční elektrické nůžky, stroj pro předřez, mulčovač bylinné vegetace, kultivátor 

nebo například osečkovač letorostů. Všechny tyto stroje slouží jako náhrada pracovních 

sil s cílem urychlit a zjednodušit práci a tím zefektivnit a zlevnit výrobu hroznů.  

Ekologické faktory 

Z důvodu vysokého znečišťování životního prostředí se pokládá velký důraz na ekologii. 

Společnosti musejí dodržovat limity, vyhlášky a zákony, které stát a Evropská Unie 

vyhlásí. Cílem je ochránit životní prostředí, ve kterém žijeme. Družstvo dodržuje všechny 

předepsané vyhlášky, které stát vydá. S cílem ochránit životní prostředí, družstvo 

ve vinicích využívá biologické ochrany rostlin. Dále jsou zařazeni v systému integrované 

produkce vinné révy.  

Ministerstvo zemědělství v roce 2019 ustanovilo pravidlo, které zakazuje používání 

přípravků s glyfosátem na plodiny, které se užívají v potravinářském průmyslu. 

Analyzované družstvo používalo přípravek RoundUp, který obsahuje již zmiňovanou 

látku glyfosát. Avšak už několik let tento přípravek nepoužívá kvůli této složce.  
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2.3 Porterův model pěti sil 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

V odvětví zemědělství je poměrně vysoká konkurence v ČR i v rámci celé Evropské 

Unie, avšak oproti ostatním odvětvím nepanuje mezi konkurenty takový boj. Společnosti 

musejí být konkurenceschopné především v oblasti cen a kvality. Mezi konkurenty 

analyzovaného družstva se dají zařadit všechna zemědělská družstva v okrese Znojmo. 

Mezi nejvýznamnější konkurenty patří AGRODRUŽSTVO VRBOVEC, družstvo, 

které má s analyzovaným družstvem společné pěstování obilí, hroznů a výrobu vína. 

Mezi další konkurenty se zařazují Zemědělské družstvo Šatov a Zemědělské družstvo 

Krasonice, které se také zabývají rostlinnou výrobou.  

Riziko vstupu nových konkurentů na trh 

Riziko vstupu nové konkurence je vždy reálné. Analyzované družstvo se zabývá několika 

obory. Kromě hlavní činnosti, kterou je rostlinná výroba, se družstvo zabývá dopravou, 

opravárenstvím a prodejem vína. Díky různorodosti činností není závislá pouze na jedné 

činnosti a nemusí mít strach o svoji existenci, pokud by se jedné z činností nevedlo 

příznivě v určitém období existence.  

V současné době zemědělská družstva v okrese Znojmo tvoří silné konkurenční prostředí. 

Společnost, která by chtěla nově vstoupit na tento zavedený trh, by musela obstát 

této vysoké konkurenci. Při vstupu do tohoto odvětví je především potřebné mít vysoký 

základní kapitál na provozování zemědělského družstva. Mezi investice při založení 

společnosti patří nákup zemědělských půd, které bude družstvo obhospodařovat, 

nemovité věci pro chod družstva, zemědělské stroje nebo také vinice. Mimo těchto 

nákladů musí nová společnost získat úřední náležitosti a také kvalifikované zaměstnance. 

Existují také zákony a požadavky na ochranu životního prostředí, které by nově vstupující 

podniky mohly odradit.  

Vyjednávající síla dodavatelů 

Za dobu své existence družstvo vyzkoušelo mnoho dodavatelů, než si našlo takové, 

kteří jim vyhovují a jsou s nimi spokojení. V případě nevyhovujících podmínek u jejich 

stávajících dodavatelů by nemělo pro družstvo být velkým problémem získat dodavatele 

jiné, kteří jim nabídnou příznivější podmínky ať už v zahraničí nebo na území České 

republiky. Družstvo v přední řadě hledá společnosti s vysokou kvalitou produktů a nízkou 
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cenou. Jejími největšími dodavateli jsou NAVOS, a.s., kteří družstvu prodávají obiloviny, 

OSEVA, a.s., od kterých nakupují osiva pšenic, SORIN, s.r.o., jenž prodávají hnojiva 

a postřiky a dále například AGROSERVIS TRADING, a.s., kteří se zaměřují na prodej 

traktorů a náhradních dílů. U společností jako jsou NAVOS, a.s. a SORIN, s.r.o. 

se používá systém věrnostního bonusu, který se vyplácí jednou ročně. Hodnota 

vyplaceného bonusu závisí na celkovém odebraném zboží.  

Vyjednávající síla odběratelů 

Vyjednávající síla odběratelů je vysoká, jelikož v okrese je poměrně mnoho 

konkurenčních družstev s podobnou nabídkou, kterou nabízí analyzované družstvo. 

Družstvo musí být konkurenceschopné v oblastech kvality, ceny a slev. Ceny se snaží 

přizpůsobovat zákazníkům, pokud je to možné. Slevy družstvo nabízí pouze u prodeje 

vína dlouhodobým zákazníkům, kterým nabízí slevy 30 % z ceny včetně DPH. U prodeje 

obilovin se sepisuje kupní smlouva, kde je cena smluvní, což znamená, že se obě strany 

dohodnou na ceně. U těchto prodejů se objemy obilovin pohybují v řádech milionů. 

Podnik má své dlouholeté odběratele v oblasti prodeje obilovin, technické cukrovky 

nebo například prodeje hroznů. V oblasti prodeje vína se zákazníci liší. Nejdůležitějšími 

zákazníky pro družstvo jsou NAVOS, a.s., kterým družstvo prodává obiloviny, 

Moravskoslezské cukrovary, a.s., kteří pořizují technickou cukrovku, OSEVA, a.s. 

a SOUFFLET AGRO, a.s., kteří si kupují od družstva obiloviny nebo například 

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., kterým družstvo prodává hrozny.  

Hrozba substitučních výrobků 

Hrozba substitučních výrobků u zemědělství není příliš vysoká a družstvo nevnímá 

potencionální náhrady zemědělské produkce jako ohrožení.  

2.4 Finanční analýza společnosti 

Tato podkapitola je zaměřena na výpočty ukazatelů finanční analýzy za období 

2013 až 2017. Výpočty jsou provedeny pomocí vzorců, které jsou podrobně popsány 

a vysvětleny v teoretické části. Jedná se o analýzu stavových, rozdílových a poměrových 

ukazatelů a dále na analýzu soustav ukazatelů. Pro zpracování vyjmenovaných analýz 

jsou využity výroční zprávy družstva z let 2013 až 2017 a také konzultace s ekonomkou 

a účetní družstva. 
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2.4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Do analýzy stavových ukazatelů patří horizontální a vertikální analýza aktiv a pasiv. 

U této analýzy je nutné sledovat nejen změnu absolutní hodnoty ukazatelů, ale především 

procentní změnu, která slouží uživatelům finanční analýzy k jasnější představě o výši 

proběhlé změny mezi jednotlivými roky.  

Horizontální analýza aktiv a pasiv 

Horizontální analýza se zabývá vývojovými trendy rozvahy společnosti. Výsledkem 

této analýzy není pouze změna jednotlivých položek rozvahy v tisících korunách, ale také 

v procentech. Analýza je vykonávána ke stavům na konci každého jednotlivého roku. 

Tabulka č. 1: Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

AKTIVA 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Aktiva celkem  3 060 2,27  2 601 1,88 - 1 430 - 1,02 - 20 004 - 14,37 

Dlouhodobý majetek  2 919  5,19  14 247  24,07 3 519  4,79 301 0,39 

DNM  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

DHM 2 919  5,19 14 245 24,14 3 518 4,80 300 0,39 

DFM  0 0,00 3 1,72 0 0,00 1 0,56 

Oběžná aktiva  255 0,33 - 17 831 - 22,85  1 312 2,18 - 30 363 - 49,36 

Zásoby  7 679 55,05 - 10 037 - 46,41  3 865 33,35 - 3 538 - 22,89 

Dlouhodobé pohledávky  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé pohledávky - 15 008 - 40,12 7 904 35,29 - 2 405 -7,94 - 16 919 - 60,64 

KFM 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Peněžní prostředky 7 584 28,7 - 15 699 - 46,17  - 147 - 0,80  - 9 906 - 54,55 

Časové rozlišení - 114 - 12,54 6 146 7,73x - 6 222 - 89,64  10 058 13,99x 

V roce 2014 vzrostly aktiva oproti roku 2013 o 2,27 % tedy o 3 060 tis. Kč. K nárůstu 

došlo u dlouhodobého majetku a k nepatrnému nárůstu došlo i u oběžných aktiv. 

Zatímco časové rozlišení se snížilo o 12,54 %. Dlouhodobý majetek se zvýšil v podobě 

dlouhodobého hmotného majetku o 5,19 %. Družstvo nevlastní žádný dlouhodobý 

nehmotný majetek. Dlouhodobý hmotný majetek se zvýšil v důsledku nákupu 

zemědělské půdy pro stabilizaci objemu obdělávané půdy družstva. Dále družstvo 

nakoupilo nový traktor z důvodu posílení strojového vybavení. Nedocházelo pouze 

ke zvyšování dlouhodobého hmotného majetku. Družstvo v roce 2014 prodalo 

skleníkový areál, a proto se snížila položka stavby. Mimo prodej skleníkového areálu 
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se snižuje položka stavby v důsledku odepisování. Oběžná aktiva vykázala nárůst 

o 0,33 % tedy o 255 tis. Kč. K nárůstu došlo především u zásob a peněžních prostředků. 

V zásobách se výrazně zvýšila položka výrobků a to o 9 207 tis. Kč, což je o 3,7krát vyšší 

částka než v předešlém roce. K vysokému snížení došlo u krátkodobých pohledávek, 

které klesly o 40 %. Především se jedná o pohledávky z obchodních vztahů a dále také 

dohadné účty aktivní. Část těchto pohledávek byla splacena, a proto došlo k nárůstu 

peněžních prostředků na účtech. Peněžní prostředky se zvýšily o 28,7 %.  

V roce 2015 dochází opět k nárůstu aktiv a to o 1,88 % tedy o 2 601 tis. Kč. Nárůst 

je znatelný u dlouhodobého majetku a časového rozlišení. U oběžných aktiv vznikl 

výrazný pokles oproti předešlému roku. V dlouhodobém majetku vzrostl převážně 

jen dlouhodobý hmotný majetek. Družstvo opět investovalo do zemědělské půdy, 

která měla hodnotu 6 312 tis. Kč. Dále družstvo pořídilo z důvodu modernizace 

strojového vybavení nové stroje za více než 7 500 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek 

se navýšil o 1,72 % v důsledku nákupu dlouhodobých cenných papírů. Jedná se o cenné 

papíry v podobě akcií. Cenné papíry vlastní u Závlahy Dyjákovice, spol. s r. o., kde má 

družstvo 7,69 % jejich celkových akcií.  V oběžném majetku se téměř o polovinu snížily 

zásoby a peněžní prostředky. Krátkodobé pohledávky se zvýšily o 35,29 %. Zásoby 

se snížily kvůli výrobkům, které klesly o 84,55 % v důsledku prodeje výrobků. Důvodem 

zvýšení krátkodobých pohledávek jsou pohledávky z obchodních vztahů, které jsou 

oproti předešlému roku téměř dvojnásobné a také daňové pohledávky, které zaznamenaly 

nárůst o 2 052 tis. Kč tedy se zvýšily oproti předešlému roku 71krát. V důsledku 

nesplacení pohledávek má družstvo velmi nízkou položku peněžní prostředky na účtech. 

Tato položka klesla o 46,98 %. Časové rozlišení se výrazně zvýšilo. Mohou za to příjmy 

příštích období, které vzrostly až téměř 8krát. Pro družstvo to znamená, že očekávají 

inkaso částky, která je zaznamenána v položce příjmy příštích období v následujícím 

roce. 

Oproti předešlým dvěma rokům se v roce 2016 aktiva snižovala. Jedná se o snížení 

1,02 % celkových aktiv.  Dlouhodobý majetek i oběžná aktiva se nepatrně zvýšila, 

avšak časové rozlišení se výrazně snížilo. V tomto roce družstvo nakoupilo další stroje 

z důvodu modernizace strojového vybavení a také zemědělskou půdu za 5 298 tis. Kč 

z vlastních finančních prostředků. Oběžná aktiva vzrostla o 2,18 %. Výrazně se na tom 

podílejí zásoby, u kterých vznikl nárůst 33,35 %. Konkrétně se jedná především 
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o výrobky. Prodej podstatné části ječmene jarního a vyorané cukrovky se uskutečnil 

až v prvním čtvrtletí roku 2017, a proto je položka výrobků v roce 2016 tak vysoká. 

Krátkodobé pohledávky se snížily v důsledku splacení pohledávek od odběratelů. 

Peněžní prostředky vzrostly z důvodu splacení pohledávek a také díky příjmům příštích 

období, které se snížily, ale družstvo nakoupilo zemědělskou půdu a moderní stroje. 

Peněžní zůstatky zůstaly z těchto důvodů prakticky neměnné.  

V roce 2017 oproti roku 2016 dochází k poklesu aktiv o 14,37 %. Dlouhodobý majetek 

se příliš nemění, avšak oběžná aktiva se snížila téměř o polovinu.  Družstvo nakoupilo 

25 ha zemědělské půdy za 5 630 tis Kč. Tím vzrostla položka pozemky o 16,25 %. 

Družstvo nakoupilo jako v předešlých letech několik strojů pro modernizaci strojového 

a výrobního zařízení, ale odprodalo nevyužívaný dlouhodobý majetek. V roce 2017 

poklesl výrazně materiál, a to téměř o polovinu, což zapříčilo snížení zásob. V důsledku 

nepřízně počasí se snížily celkové tržby, a tudíž poklesly peněžní prostředky na účtech. 

Pohledávky se oproti předešlému roku výrazně snížily v důsledku splacení pohledávek 

odběrateli a nevzniklo výrazně mnoho nových pohledávek kvůli zmiňovaným tržbám. 

Časové rozlišení se oproti předešlému roku zvýšilo téměř 14krát. U časového rozlišení 

se jedná konkrétně o položku příjmy příštích období. Družstvo může očekávat v dalším 

roce splacení těchto příjmů.  

 

Graf č. 1: Vývoj aktiv v období 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf č. 1 zobrazuje vývoj aktiv v letech 2013-2017. Jak je z grafu patrné, celková aktiva 

od roku 2013 do roku 2015 mírně rostla, avšak z roku 2016 na rok 2017 výrazně klesla. 

Dlouhodobý majetek má nepatrnou rostoucí tendenci. Oběžná aktiva mají kolísavý 

charakter. Z roku 2014 na 2015 a dále pak z roku 2016 na 2017 se výrazně snižovala. 

Časové rozlišení má také kolísavý průběh s vysokým nárůstem v roce 2015 a 2017.  

Tabulka č. 2: Horizontální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

PASIVA  
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Pasiva celkem 3 060 2,27 2 601 1,88 - 1430 - 1,02 - 20 004 - 14,37 

Vlastní kapitál 2 703 2,26 1 892 1,55 2 174 1,75 - 17 508 - 13,84 

Základní kapitál - 2 308 - 16,28 - 804 - 6,77 - 459 - 4,15 - 494 - 4,66 

Kapitálové fondy - 1 025  - 1,17x 3 - 1,99 1 - 0,68 0 0,00 

Fondy ze zisku 11 561 12,56 5 388 5,2 3 000 2,75 2 537 2,27 

VH minulých let 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH běžného úč. období - 5 525 - 43,78 - 2 695 - 37,98 - 368 - 8,36 - 19 551 - 4,85x 

Cizí zdroje 424 2,79 709 4,54 - 3 604 - 22,10 - 2 607 - 20,52 

Rezervy - 2 864 - 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobé závazky 1 839 38,92 984 14,99 - 1 469 - 19,46 - 1 280 - 21,06 

Krátkodobé závazky 1 449 19,10 - 275 - 3,04 - 2 135 - 24,37 - 1 327 - 25,04 

Časové rozlišení - 67 - 100,00 0 0,00 0 0,00 111 100,00 

Platí pravidlo, že aktiva se musejí vždy rovnat pasivům. Z toho vyplývá, že celková 

pasiva budou mít stejnou rostoucí či klesající tendenci jako celková aktiva. Z roku 2013 

na rok 2014 se celková pasiva zvýšila o 2,27 %. Ke zvýšení došlo u vlastního kapitálu 

i cizích zdrojů. Vlastní kapitál se navýšil o 2,26 % převážně pomocí fondů ze zisku, 

které se zvýšily o 11 561 tis. Kč tedy o 12,56 %. Ostatní položky vlastního kapitálu 

se snížily. Jedná se o základní kapitál, kapitálové fondy i výsledek hospodaření běžného 

období, který poklesl převážně z důvodu vysokého snížení tržeb z prodeje výrobků 

a služeb. Cizí zdroje se navýšily o 2,79 % i přesto, že rezervy se snížily o celých 100 %, 

krátkodobé i dlouhodobé závazky se navýšily. Rezerva se rozpustila z důvodu rozhodnutí 

představenstva družstva o upuštění plánované opravy střechy a podlahy skladu hnojiv. 

Družstvo nakoupilo nové strojové vybavení, na které si vzalo dlouhodobý bankovní úvěr, 

a proto se dlouhodobé závazky navýšily o 38,92 %. Daňové závazky a dotace 
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se v tomto roce snížily o 83,75 %. U Časového rozlišení došlo k stoprocentnímu snížení 

a v roce 2014 má tedy nulovou hodnotu.  

V roce 2015 zaznamenala pasiva mírný nárůst převážně díky zvýšení vlastního kapitálu 

a mírně také napomohly cizí zdroje. Vlastní kapitál vzrostl pomocí fondů ze zisku, 

které mají nárůst 5 388 tis. Kč tedy 5,2 %. Základní kapitál družstvo snížilo o 6,77 %. 

Výsledek hospodaření stejně jako v předešlém roce klesá. V tomto roce toto snížení činí 

2 695 tis. Kč tedy 37,98 %. Výsledek hospodaření opět klesl převážně z důvodu 

výrazného snížení tržeb z prodeje výrobků a služeb. Cizí zdroje zaznamenávají nárůst 

o 4,54 %. Družstvo v tomto roce také nakoupilo zemědělskou půdu. K financování části 

nákupu použilo dlouhodobý bankovní úvěr, kvůli kterému se zvýšily dlouhodobé 

závazky. Krátkodobé závazky se snížily převážně z důvodu snížení závazků ke členům 

družstva, k zaměstnancům a také z důvodu snížení daňových závazků a závazků 

ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Tyto závazky se snížily z důvodu 

vysokého propouštění zaměstnanců v roce 2015.  

V roce 2016 došlo ke snížení pasiv o 1,02 %. Vlastní kapitál vzrostl o 1,55 %, avšak cizí 

zdroje poklesly o 22,1 %. V tomto roce opět klesá základní kapitál i výsledek hospodaření 

běžného období, ale opět se mírně navýšily fondy ze zisku. I přesto, že náklady se mírně 

snížily, snížily se výrazně i tržby. Převážně se jednalo o tržby z rostlinné výroby, 

které se snížily o 18 %. Klesly i tržby z prodeje vína a tržby za služby. Oproti předešlým 

rokům klesají výrazně dlouhodobé závazky, protože je družstvo splácí včas a tento rok 

nepoužilo další dlouhodobý úvěr na nákup zemědělské půdy. Použilo vlastní finanční 

prostředky. Krátkodobé závazky zaznamenávají pokles o 44,77 %. Snížily 

se kvůli včasnému splácení těchto závazků a také poklesu závazků.  

V období mezi roky 2016 a 2017 vzniká velký propad celkových pasiv. Jedná se o propad 

20 004 tis. Kč, což je snížení o 14,37 % oproti předešlému roku. Položka vlastní kapitál 

se snížila o 17 508 tis. Kč tedy o 13,84 %. Nejvýrazněji se opět snížil výsledek 

hospodaření běžného účetního období. Výsledek hospodaření se snížil 4,85krát 

oproti roku 2016. Souvisí to zejména s nižším objemem tržeb z rostlinné výroby 

vzhledem k suchu a neúrodě. Pokles tržeb nastal i u ostatních tržeb kromě tržeb z prodeje 

vína, které zaznamenaly mírný nárůst. U cizích zdrojů nastalo snížení o 20,52 % 

v důsledku poklesu dlouhodobých i krátkodobých závazků. Dlouhodobé závazky 

se především snižují v důsledku snižování dlouhodobých bankovních úvěrů. Družstvo 
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si v tomto roce nevzalo nový úvěr a pravidelně splácí tyto úvěry, které použilo 

v předešlých letech na nákup zemědělské půdy a na nákup traktoru. U krátkodobých 

závazků nastalo snížení o čtvrtinu díky poklesu závazků z obchodních vztahů 

a krátkodobým bankovním úvěrům. Časové rozlišení se navýšilo o 100 % 

tedy o 111 tis. Kč, v důsledku zvýšení výdajů příštích období. Pro družstvo to znamená, 

že v příštím roce bude muset zaplatit částku, která je pro ně v tomto roce pouze nákladem 

tedy není výdajem. 

 

Graf č. 2: Vývoj pasiv v období 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V grafu č. 2 je znázorněn vývoj pasiv v letech 2013 až 2017. Celková pasiva do roku 

2015 mírně rostla. V následujících dvou letech klesají. Vlastní kapitál má nepatrnou 

rostoucí tendenci, avšak v roce 2017 výrazně klesl. Cizí zdroje do roku 2015 mírně rostou, 

ale poté mají klesající charakter. Jak je z grafu patrné, vlastní kapitál převyšuje 

mnohonásobně cizí zdroje. Časové rozlišení, které družstvo má pouze v letech 2013 

a 2017 je pro družstvo zanedbatelnou částkou. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Horizontální analýza se zabývá vývojovými trendy výkazu zisku a ztrát společnosti. 

Výsledkem této analýzy je změna jednotlivých položek rozvahy v tisících korunách a také 

v procentech.  
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Tabulka č. 3: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁT 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Tržby z prodeje výrobků 

a služeb 
- 25 927 - 30,16 11 337 18,88 - 12 085 - 16,93 - 25 236 - 42,56 

Výkonová spotřeba - 4 885 - 8,53 - 9 692 - 18,51 210 0,49 - 7 277 - 16,97 

Osobní náklady 73 0,32 - 6 099 - 26,88 1 159 6,99 80 0,45 

Mzdové náklady 45 0,28 - 4 392 - 27,04 849 7,16 107 0,84 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti 
477 9,6 1 754 32,21 875 12,15 390 4,83 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku 
7 797 599,77x - 7 595 - 97,25 932 4,33x - 249 - 21,71 

Tržby z prodaného 

materiálu 
142 1,22x - 18 - 6,98 - 70 - 29,17 - 21 - 12,35 

Provozní výsledek 

hospodaření 
- 6 442 - 42,03 - 3 387 - 38,12 - 555 - 10,09 - 20 196 - 4,09x 

Finanční výsledek 

hospodaření 
- 443 - 1,27x 41 - 43,16 - 28 34,15 - 111 1,35x 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
- 6 885 - 43,92 - 3 346 - 38,06 - 583 - 10,71 - 20 307 - 4,18x 

Daň z příjmu - 1 360 - 44,52 - 651 - 38,41 - 215 - 20,59 - 756 - 91,19 

Výsledek hospodaření za 

běžné účetní období 
- 5 525 - 43,78 - 2 695 - 37,98 - 368 - 8,36 - 19 551 - 4,85x 

Čistý obrat za účetní 

období 
- 15 478 - 15,11 - 1 228 - 1,41 - 11 976 - 13,97 - 25 094 - 34,03 

Z tabulky č. 3 jasně vyplývá, že tržby v meziročním srovnání klesají kromě období 

mezi roky 2014 a 2015, kdy se tržby zvýšily o 11 337 tis. Kč tedy o 18,88 %. Důvodem 

tohoto zvýšení je prodej kukuřice a cukrovky v roce 2015, které však byly vypěstované 

už v roce 2014. Klesající tržby z prodeje výrobků a služeb se připisují převážně 

nepříznivým klimatickým podmínkám v průběhu žní, které ovlivnily kvalitu sklízených 

obilovin a dále také jarním mrazíkům, které snížily výnosy z hroznů.  

Výkonová spotřeba má klesající tendenci kromě přelomu let 2015 a 2016, kdy mírně 

vzrostla. Na výkonovou spotřebu má vliv objem produkce, a proto když se objem 

produkce snížil, snížila se i výkonová spotřeba.  

Mzdové náklady mezi roky 2013 a 2014 zaznamenaly nárůst o 0,32 %. V následujícím 

roce se snížily o 27,04 % z důvodu propouštění výrazného počtu zaměstnanců. V dalších 

letech mírně vzrůstají v důsledku zvyšování mezd. Odpisy dlouhodobého majetku 

vzrůstají každým rokem. Je to zapříčeno především tím, že družstvo nakupuje každým 

rokem nové stroje pro modernizaci výroby.  
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Družstvo se rozhodlo v roce 2014 a 2016 prodat nevyužívaný dlouhodobý majetek, 

z čehož družstvu vznikly výnosy. V roce 2014 byly tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 599,77krát vyšší než v předešlém roce. V roce 2016 se pak navýšily oproti roku 

2015 4,33krát. Tržby z prodaného materiálu mají výkyv v roce 2014, kdy vzrostly 

oproti roku 2013 1,22krát. V následujících letech už tyto tržby klesají.  

Provozní výsledek hospodaření každým rokem více prohlubuje své snížení. Z roku 2016 

na rok 2017 se snížil až o 4,09krát tedy o 20 196 tis. Kč. Od roku 2014 se finanční 

výsledek hospodaření pohybuje v záporných číslech. V roce 2017 je 1,35krát nižší 

než v předešlém roce.  

Výsledek hospodaření za běžné účetní období má vysoce klesající tendenci. Nejvyšší 

pokles zaznamenává období mezi roky 2016 a 2017. V roce 2017 se výsledek 

hospodaření snížil oproti roku 2016 4,85krát. Čistý obrat za účetní období, podobně 

jako výsledek hospodaření s postupem času klesá. Opět je na tom nejhůře rok 2017, 

kdy se obrat snížil oproti roku 2016 o 34,03 %.  

Z grafu č. 3 je zjevně vidět jeho klesající tendence, která přetrvává po celé sledované 

období. V roce 2017 už se výsledek hospodaření dostal do záporných hodnot. Snižování 

výsledku hospodaření bylo zapříčiněno převážně v důsledku snížení tržeb z výrobků 

a služeb, které ovlivnily klimatické podmínky.  

 

Graf č. 3: Vývoj výsledku hospodaření za účetní období v období 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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Vertikální analýza aktiv a pasiv 

Vertikální analýza aktiv a pasiv se využívá k porovnání změn položek finančních výkazů 

v čase. Hodnoty uvedené v tabulce jsou vyjádřeny jako procentní podíl jednotlivých 

položek rozvahy.  

Tabulka č. 4: Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

AKTIVA procentní vyjádření 2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 

Dlouhodobý majetek 41,69 42,89 52,23 55,29 64,82 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 41,56 42,76 52,10 55,16 64,67 

Dlouhodobý finanční majetek  0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 

Oběžná aktiva 57,64 56,54 42,81 44,19 26,14 

Zásoby 10,34 15,67 8,24 11,10 10,00 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 27,72 16,23 21,55 20,04 9,21 

Krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peněžní prostředky 19,58 24,64 13,02 13,05 6,93 

Časové rozlišení 0,67 0,57 4,94 0,52 9,04 

V roce 2013 oběžná aktiva převyšují dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek tvoří 

41,69 %, z čehož 41,56 % je dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek 

činí 0,13 %. Dlouhodobý nehmotný majetek družstvo ve sledovaném období nevlastní, 

a proto položka dlouhodobý nehmotný majetek nabývá nulových hodnot. Oběžná aktiva 

v roce 2013 nejvýše zastupují krátkodobé pohledávky s 27,72 %. Časové rozlišení tvoří 

jen 0,67% podíl na celkových aktivech.  

V roce 2014 nedošlo k příliš vysokým změnám. Dlouhodobý majetek tvoří menší část 

na celkových aktivech oproti oběžným aktivům. Dlouhodobý finanční majetek 

se nezměnil a stále činí 0,13 %. Zbývající část tvoří dlouhodobý hmotný majetek, 

který se nepatrně navýšil na 42,76 %. Oběžná aktiva tvoří 56,54% podíl na celkových 

aktivech. Velkou zásluhu na této skutečnosti mají peněžní prostředky, které vzrostly 

na 24,64 %. Zásoby se navýšily na 15,67 %, ale krátkodobé pohledávky se výrazně snížily 

na 16,23 %. 

Od roku 2015 převyšuje dlouhodobý majetek oběžná aktiva. Dlouhodobý majetek zvýšil 

svoji procentní hodnotu na 52,23 %. Vyčnívající položkou je dlouhodobý hmotný 
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majetek, který převládá s 52,1 %. Oběžná aktiva v tomto roce klesla na 42,81 %. 

V oběžných aktivech se snížily zásoby i peněžní prostředky, zatímco pohledávky vzrostly 

na 21,55 %. Časové rozlišení se v tomto roce podílí na celkových aktivech 4,94 %. V roce 

2015 vzrostly i pohledávky za upsaný základní kapitál, které pro podíl na celkových 

aktivech znamenají 0,03 %. V jiných letech nabývají nulových hodnot.  

Rok 2016 je velmi podobný předešlému roku. Dlouhodobý majetek opět převyšuje 

oběžná aktiva. I nadále dlouhodobý majetek narůstá a to na 55,29 %. Jako v předešlých 

letech na této skutečnosti má zásluhu dlouhodobý hmotný majetek. Oběžná aktiva 

si polepšila na 44,19 %. Velmi mírně vzrostly peněžní prostředky. O trochu lépe si vedly 

zásoby, které se navýšily na 11,1 %. Krátkodobé pohledávky zaznamenaly mírný pokles 

na 20,04 %. Časové rozlišení se snížilo na 0,52 %.  

Rok 2017 přinesl ještě větší rozestup mezi dlouhodobým majetkem a oběžnými aktivy.  

U dlouhodobého majetku došlo k dalšímu nárůstu na podílu celkových aktiv. Jedná 

se 64,82 %, o který se opět zasloužil dlouhodobý hmotný majetek. Oběžná aktiva 

zaznamenala výrazný pokles až na 26,14 %. Může za to výrazně pokles krátkodobých 

pohledávek i peněžních prostředků. Mírně poklesly i zásoby. Časové rozlišení je 

v roce 2017 nejvyšší za sledované období. Na aktivech se podílí 9,04 %.  

 

Graf č. 4: Podíl aktiv v období 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z grafu č. 4 zřetelně vyplývá, že v prvních dvou letech převyšují oběžná aktiva 

dlouhodobý majetek. V následujících třech letech, které jsem sledovala, se situace 

změnila a dlouhodobý majetek převýšil oběžná aktiva. Časové rozlišení se mírně 

projevilo v roce 2015 a 2017. Pohledávky za upsaný základní kapitál jsou zanedbatelnou 

částí aktiv.  

Tabulka č. 5: Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

PASIVA procentní vyjádření 2013 2014 2015 2016 2017 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 88,71 88,69 88,40 90,87 91,44 

Základní kapitál 10,51 8,60 7,87 7,62 8,49 

Kapitálové fondy 0,65 - 0,11 - 0,10 -0,11 - 0,12 

Fondy ze zisku 68,20 75,06 77,5 80,46 96,09 

VH minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VH běžného účetního období 9,35 5,14 3,13 2,90 - 13,02 

Cizí zdroje 11,24 11,31 11,60 9,13 8,47 

Rezervy 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 3,50 4,76 5,37 4,37 4,03 

Krátkodobé závazky 5,62 6,55 6,23 4,76 4,44 

Časové rozlišení 0,05 0,00 0,00 0,00 0,09 

Ve sledovaném období se struktura pasiv příliš neměnila. V roce 2013 tvořil vlastní 

kapitál 88,71% podíl na pasivech. Největší podíl na tomto stavu mají fondy ze zisku, 

které tvoří 68,2 %. Cizí zdroje vykazují 11,24 %. Nejvýraznější položkou jsou krátkodobé 

závazky, které dosahují 5,62 %. Časové rozlišení tvoří jen nepatrnou položku na podílu 

celkových pasiv a to 0,05 % v tomto roce.  

V roce 2014 se vlastní kapitál nepatrně snížil na 88,69 %. Jako v předešlém roce tvoří 

největší část fondy ze zisku. Základní kapitál, kapitálové fondy i výsledek běžného 

účetního období se snížily. Od roku 2014 do konce sledovaného období se kapitálové 

fondy na vlastním kapitálu podílí v záporných hodnotách. Cizí zdroje narostly 

na 11,31 %. Mohly za to krátkodobé i dlouhodobé závazky. V roce 2014 družstvo 

rozpustilo rezervu na opravu střechy, a tak tato položka vykazuje nulovou hodnotu. 

Časové rozlišení nabývá v tomto roce i v následujících dvou letech také nulových hodnot.  

V roce 2015 došlo k mírnému snížení vlasního kapitálu. Stejně jako v předešlém roce 

se snížil základní kapitál a výsledek hospodaření běžného období. Fondy ze zisku rostou 
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a tvoří 77,5 % z celkových pasiv. Cizí zdroje naopak vzrostly oproti vlastnímu kapitálu 

a to na 11,6 %. Krátkodobé závazky se mírně snížily, ale dlouhobé naopak vzrostly. 

V roce 2016 se oproti předešlým rokům  vlastní kapitál navýšil, čímž se cizí zdroje 

snížily. Vlastní kapitál tvořil 90,87 %. Docházelo i nadále ke snižování položek 

z vlastního kapitálu, ale opět se navyšovaly fondy ze zisku, které dosahovaly 80,46 %. 

Cizí zdroje oproti předešlému roku klesly na 9,13 % důsledkem snížení závazků.  

V následujícím roce je stejná tendence jako v předešlém roce. Vlastní kapitál i nadále 

stoupá a dochází ke snížení cizích zdrojů. Vlastní kapitál se na celkových pasivech podílí 

už 91,44 %. Fondy ze zisku mají na celkových pasivech podíl 96,09 %. Výsledek 

hospodaření se v tomto roce podílel na vlastním kapitálu v záporných hodnotách. 

Základní kapitál družstvo navýšilo. Cizí zdroje se snížily na 8,47 %. Snížily se krátkodobé 

i dlouhodobé závazky. V tomto roce se podílelo na celkových pasivech i časové rozlišení, 

které tvoří podíl 0,09 % na celkových pasivech.  

 

Graf č. 5: Podíl pasiv v období 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Mezi rozdílové ukazatele řadíme čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a dále 

čistý peněžně-pohledávkový finanční fond.  

Tabulka č. 6: Rozdílové ukazatele  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

V tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 

ČPK manažerský 70 190 68 996 51 440 54 887 25 851 

ČPP 18 834 24 969 9 545 11 533 2 954 

ČPM 56 242 47 369 39 850 39 432 13 934 

Čistý pracovní kapitál z hlediska manažerského v celém sledovaném období nabývá 

kladných hodnot. Pro družstvo to znamená, že má přebytek krátkodobých likvidních aktiv 

nad krátkodobými dluhy. Vypovídá to také o tom, že je podnik likvidní a disponuje 

relativně volným kapitálem, který lze použít pro krytí neočekávaných výdajů. Z tabulky 

je zřejmé, že každým rokem se ukazatel snižuje, jen v roce 2016 mírně vzrostl.   

Čisté peněžní prostředky byly vypočítány přísnější metodou, která povoluje zařadit 

do pohotových peněžních prostředků pouze hotovost a peněžní prostředky na běžném 

účtu. Za všech pět let jsou hodnoty kladné. Mají klesající tendenci, avšak v letech 2014 

a 2016 výrazně stouply. Kladné hodnoty pro družstvo znamenají, že disponují 

dostatečným množstvím krátkodobých finančních zdrojů, kterými mohou financovat 

krátkodobé závazky.  

U čistého peněžně-pohledávkového finančního fondu se odečítají zásoby a dlouhodobé 

pohledávky od oběžných aktiv. Výsledky ve sledovaném období nabývají opět kladných 

hodnot. Znamená to, že družstvo neváže příliš vysoké peněžní prostředky v zásobách a je 

tedy schopno v případě nutnosti hradit své krátkodobé závazky. Z tabulky lze však vyčíst, 

že ČPM má klesající tendenci.  

2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů obsahuje ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity, 

rentability a dále provozní ukazatele. Vypočtené výsledky vyjmenovaných ukazatelů 

se porovnávají s oborovými průměry a doporučenými hodnoty. Oborové průměry jsem 

získala z webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu.  
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Analýza likvidity 

Analýza likvidity má vypovídající tendenci o tom, zda je družstvo schopno platit 

své krátkodobé závazky. Pro výpočty byly zvoleny likvidita okamžitá, pohotová a běžná, 

která je srovnána s oborovým průměrem a doporučenými hodnotami.  

Tabulka č. 7: Ukazatele likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

Ukazatele likvidity 2013 2014 2015 2016 2017 

Okamžitá likvidita 3,48 3,76 2,09 2,74 1,56 

Oborový průměr 1,34 1,55 1,12 0,74 0,81 

Pohotová likvidita 8,41 6,24 5,55 6,95 3,63 

Oborový průměr 2,22 2,43 2,17 2,08 2,14 

Běžná likvidita 10,25 8,63 6,87 9,28 5,88 

Oborový průměr 2,67 2,93 2,88 2,81 2,90 

U okamžité likvidity družstvo výrazně překračuje doporučené hodnoty i oborový průměr. 

Pozitivním jevem je fakt, že se okamžitá likvidita snižuje kromě roku 2014 a 2016, 

kde nastal mírný skok. Pro firmu to znamená, že s kapitálem nehospodaří dobře, 

a tedy neefektivně využívá své peněžní prostředky. 

Hodnoty pohotové likvidity podobně jako okamžitá likvidita mají klesající tendenci 

kromě roku 2016, kde opět vzrostly. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 1 až 1,5. 

Okamžitá likvidita opět převyšuje oborový průměr i doporoučené hodnoty. Družstvo je 

tedy s přehledem schopno splácet své závazky. Tím, že je likvidita příliš vysoká, přichází 

družstvo o výnosy, které by prostřednictvím využití volných prostředků mohlo mít.  

U běžné likvidity se doporučené hodnoty pohybují v rozmezí 1,5 až 2,5. Běžná likvidita 

se u mnou sledovaného družstva v letech snižuje. Opět však nastal výkyv v roce 2016. 

V roce 2013 však dosahuje hodnoty 10,25, což je téměř 4krát vyšší, než je oborový 

průměr. Družstvo je tedy schopno splatit své krátkodobé závazky z oběžných aktiv, 

aniž by k tomu potřebovalo dlouhodobý majetek.  

Graf č. 6 představuje likvidity za celé sledované období. Z grafu lze vyčíst, že všechny 

likvidity mají v analyzovaném období téměř stejný průběh. V roce 2013 mají likvidity 

nejvyšší hodnoty. V následujících dvou letech klesají kromě likvidity okamžité, 

která v roce 2014 mírně vzrostla. V roce 2016 zaznamenaly poměrně vysoký nárůst, 

avšak rok 2017 byl pro likviditu nejkritičtější, jelikož v tomto roce dosáhla nejnižších 

hodnot.  
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Graf č. 6: Porovnání ukazatelů likvidit v období 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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Ukazatel celkové zadluženosti se v letech snižuje a pohybuje se v rozmezí 8–11 %. Menší 

výkyv nastal v roce 2015, kdy se ukazatel mírně zvýšil. V tomto roce družstvo čerpalo 

dlouhodobý bankovní úvěr, který využilo pro koupi nového traktoru. Doporučená 

hodnota se uvádí mezi 30–60 %, což znamená, že výsledky družstva jsou výrazně nižší 

než doporučené hodnoty. Avšak ve všech sledovaných obdobích má ukazatel nižší 

hodnotu, než je oborový průměr, který se pohybuje mezi 11–14 %. Firma by 

podle zjištěných výsledků neměla mít problém při žádosti o úvěr, protože není příliš 

zatížena cizími zdroji.  

Koeficient samofinancování má stoupající trend kromě roku 2014, kdy se koeficient nijak 

nezměnil a roku 2015, kdy mírně poklesl. Pro firmu to znamená, že se v průběhu let 

vlastní kapitál více podílí na financování podnikových aktiv. Oborový průměr má velice 

podobné výsledky jako družstvo, avšak výsledky družstva jsou nepatrně vyšší. Z toho 

vyplývá, že v družstvu se vlastní kapitál podílí na financování aktiv více, než je oborový 

průměr. 

 

Graf č. 7: Porovnání celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování v období 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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koeficientu samofinancování a pouze malou část aktiv financuje cizími zdroji. U tohoto 

odvětví je to však naprosto běžné.  

Dlouhodobá zadluženost, stejně jako celková zadluženost má klesající tendenci 

kromě již zmíněného roku 2015, kdy družstvo čerpalo dlouhodobý bankovní úvěr. 

Ani zvýšení v roce 2015 nezpůsobilo, že by ukazatel dlouhodobé zadluženosti překročil 

výši oborového průměru. 

Běžná zadluženost má kolísavou tendenci. V roce 2013 byla nižší než oborový průměr, 

avšak v roce 2014 a 2015 se navýšila, a tedy přesáhla oborový průměr 

především v důsledku vysokého nárůstu závazků z obchodních vztahů. V následujících 

dvou letech se tyto závazky snížily a snížila se i běžná zadluženost. V těchto letech už má 

příznivější výsledky a oborový průměr je opět vyšší. 

Míra zadluženosti dosahuje optimálních hodnot mezi 9–13 %. Nepřesahuje oborový 

průměr, který se pohybuje v rozmezí 12–16 %. Míra zadluženosti v sledovaném období 

vykazuje pokles, protože se snižují cizí zdroje oproti vlastnímu kapitálu. Pouze 

v roce 2015 mírně vzrostla míra zadluženosti v důsledku dlouhodobých bankovních 

úvěrů. 

Doba splácení dluhů udává počet let, za které by byla společnost schopna splatit své 

závazky za pomoci provozního cash flow. V prvním sledovaném období vychází ukazatel 

záporně. Je to důsledek záporného cash flow z provozní činnosti. Z toho vyplývá, 

že ukazatel v tomto roce nemá relevantní výsledky. Ukazatel by se měl v letech snižovat, 

avšak družstvo vykazuje kolísavý charakter. Nejnižší hodnota doby splácení dluhu byla 

v roce 2016, kdy by družstvo bylo schopno uhradit své závazky za méně než jedenáct 

měsíců.  

Úrokové krytí se ve sledovaném období výrazně snižuje a v posledním roce se dostalo 

do záporných hodnot. Odborná literatura doporučuje hodnotu 5 a rostoucí tendenci, 

avšak družstvo má opačnou tendenci. V roce 2013 má úrokové krytí hodnotu 1021,87. 

Což znamená, že zisk je pokryt úroky 1021krát. EBIT byl v roce 2013 oproti ostatním 

sledovaným rokům výrazně vyšší, zatímco úrokové náklady byly naopak nejnižší. Úroky 

dosahovaly hodnoty 15 tis. Kč, zatímco EBIT měl hodnotu 15 328 tis. Kč. V posledním 

sledovaném roce EBIT dosahoval záporných hodnot, kdy se družstvu nedařilo po finanční 

stránce příznivě z důvodu špatného počasí. Úrokové krytí se dostalo tedy také 

do záporných hodnot.  
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Dlouhodobé krytí aktiv se pohybuje mezi 0,92–0,95 a ve sledovaném období se postupně 

zvyšuje. Oborový průměr má podobné výsledky jako mnou sledovaná společnost. 

Družstvu se tento ukazatel v letech příliš neliší v důsledku toho, že pokud se například 

navýší dlouhodobé závazky, navýší se i vlastní kapitál a celková aktiva. To je zapříčiněno 

například koupí majetku, který financuje z dlouhodobých cizích zdrojů. 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity informují o schopnosti podniku, jak hospodaří s vlastními aktivy. 

Tyto ukazatele jsou udány ve formě obratu celkových a stálých aktiv a také zásob 

a dále ve formě doby obratu zásob, pohledávek a závazků. 

Tabulka č. 9: Ukazatele aktivity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

Analýza řízení aktiv  2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat celkových aktiv 0,64 0,49 0,51 0,44 0,29 

Oborový průměr 0,24 0,26 0,30 0,31 0,30 

Obrat stálých aktiv 1,53 1,15 0,98 0,79 0,45 

Oborový průměr 0,29 0,32 0,36 0,37 0,35 

Obrat zásob 6,17 3,15 6,20 3,92 2,95 

Oborový průměr 8,35 8,36 7,01 7,82 8,21 

Doba obratu zásob (ve dnech) 58,32 114,30 58,08 91,78 122,18 

Oborový průměr (ve dnech) 43,12 43,10 51,33 46,06 43,83 

Doba obratu krátkodobých pohledávek (ve dnech) 156,4 118,38 151,85 165,68 112,57 

Doba obratu krátkodobých závazků (ve dnech) 31,72 47,80 43,91 39,36 54,34 

Oborový průměr (ve dnech) 96,59 85,70 72,32 63,75 57,16 

Obrat celkových aktiv se v letech snižuje a nabývá hodnot mezi 0,29 až 0,64. Oborový 

průměr se pohybuje v nižších hodnotách, než jsou hodnoty družstva. Doporučená hodnota 

udává, že by se ukazatel měl dostat alespoň nad hodnotu 1, ale závisí to také na odvětví. 

Družstvo k chodu firmy potřebuje mnoho dlouhodobého majetku, jakým jsou například 

zemědělské stroje, zemědělská půda, pozemky k propachtování, a tedy nemá takový 

vysoký obrat celkových aktiv jako jiná odvětví a zároveň má ve sledovaném období 

snižující se tržby.  

Obrat stálých aktiv, podobně jako obrat celkových aktiv, má klesající tendenci. Hodnota 

družstva převyšuje oborový průměr, který se pohybuje v rozmezí 0,29–0,37, 

zatímco výsledky družstva se pohybují mezi 0,49–1,53. Z toho plyne, že podnik 
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dostatečně využívá své výrobní kapacity a může pokračovat v investicích 

do dlouhodobého majetku. 

Obrat zásob má velice kolísavý charakter. Z roku 2013 na 2014 se obrat snížil, 

v následujícím roce se opět navýšil a v dalších dvou letech sledovaného období klesá. 

Ve všech letech je pod oborovým průměrem. Jelikož družstvo vlastní nadbytečné 

nelikvidní zásoby, musí je nadbytečně financovat, což ovlivní výnosnost, která se výrazně 

sníží. 

Doba obratu zásob se v roce 2014 zvýšila, v roce 2015 se snížila téměř o polovinu 

a v následujících letech má rostoucí tendenci. Z toho plyne, že v roce 2017 jsou zásoby 

v družstvu vázány 122 dní, než se prodají nebo spotřebují. Nejblíže výsledky družstva 

byli oborovému průměru v roce 2015, kdy se lišily pouze o 7 dní. O dva roky později 

se rozdíl navýšil na 78 dní.   

Doba obratu krátkodobých pohledávek má nestálou tendenci. V roce 2014 se doba obratu 

snížila na 118 dní, v následujících dvou letech vzrostly a v posledním sledovaném roce 

se snížily na 113 dní. Pro družstvo to znamená, že od vzniku pohledávky po její inkaso 

uběhne v roce 2014 118 dní. U běžných pohledávek, kterými jsou doprava 

nebo mechanizační práce je doba splatnosti 14 až 30 dní. U prodejů obilovin je to většinou 

60 dnů. U hroznů, které prodává společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., je to jinak. Mají 

pohledávku rozloženou do deseti splátek od 1. 1. toho roku, kdy nakoupí od družstva 

hrozny až po 31. 10. následujícího roku. U cukrovky je to podobné jako u hroznů, 

ale cukrovka se počítá v procentech. Vzhledem k těmto okolnostem má družstvo vysokou 

dobu obratu pohledávek.  

Doba obratu krátkodobých závazků roste v letech 2014 a 2017, kde jsou hlavní příčinou 

nárůstu především snižující se tržby. Hodnoty tohoto ukazatele se pohybují 

mezi 31 až 54 dny. V letech 2013 až 2016 se výsledky družstva výrazně liší od oborového 

průměru. V roce 2017 už dosáhlo velmi podobných výsledků. Nejnižší výsledky družstvo 

zaznamenalo v roce 2013, kdy splatilo své závazky za 32 dní od doby, kdy mu vznikl 

závazek. 

Z grafu č. 8 je patrné, že doba obratu krátkodobých pohledávek vysoce převyšuje dobu 

obratu krátkodobých závazků. Doba obratu krátkodobých závazků by měla být vyšší 

nebo minimálně stejně vysoká jako doba obratu krátkodobých pohledávek. V roce 2013 

doba obratu pohledávek téměř 5krát převyšuje dobu obratu závazků. V dalších letech 
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tento stav není výrazně příznivější. Nejblíže byla doba obratu krátkodobých závazků 

k době obratu krátkodobých pohledávek v roce 2017, kdy byl rozdíl těchto dob 59 dní. 

 

Graf č. 8: Porovnání doby obratu závazků a pohledávek v období 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability udávají, jak je společnost schopná tvořit nové zdroje a jak zvládá 

docílit zisku pomocí investovaného kapitálu.  

Tabulka č. 10: Ukazatele rentability  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

Analýza rentability 2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilita tržeb (ROS) 17,80 13,05 7,65 8,16 - 43,44 

Oborový průměr 22,79 27,03 24,09 20,24 23,84 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 9,35 5,14 3,13 2,90 - 13,02 

Oborový průměr 4,55 5,85 5,70 4,99 5,76 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 10,54 5,80 3,54 3,19 - 14,24 

Oborový průměr 5,28 6,83 6,53 5,67 6,49 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) 11,36 6,44 3,91 3,55 - 12,80 

Oborový průměr 5,41 7,01 7,24 6,28 7,25 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 10,18 5,51 3,49 3,20 - 13,45 

Rentabilita tržeb má kolísavý průběh, kdy nejhorším rokem se pro družstvo stal rok 2017, 

v němž se společnost dostala do ztráty a dosahovala tedy záporných hodnot. Pro výsledky 

rentability tržeb i ostatních vypočtených rentabilit to znamená, že v roce 2017 budou také 
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v záporné hodnotě. Společnost v tomto roce měla finanční problémy především 

v důsledku velice špatného počasí, které ovlivnilo výši tržeb. Oborový průměr je ve všech 

sledovaných letech vyšší než výsledky družstva. Nejvyšší výsledky nastaly v roce 2013, 

kdy rentabilita tržeb dosahovala 17,8 %. V tomto roce zaznamenalo družstvo nejvyšší 

tržby.  

Rentabilita celkových aktiv v průběhu sledovaných let klesá především z důvodu 

snižování výsledku hospodaření po zdanění. Nejlépe si vedlo družstvo v roce 2013, 

kdy rentabilita celkových aktiv dosahovala 9,35 %, naopak nejnižší byly v roce 2017 

kvůli zápornému výsledku hospodaření. Rok 2013 byl jediný rok, kdy družstvo přesáhlo 

oborový průměr, a tedy efektivně využívalo svá aktiva.  

Rentabilita vlastního kapitálu je významná především pro společníky a investory. 

Stejně jako předešlé rentability, rentabilita vlastního kapitálu se postupně snižuje. 

Hodnota ukazatele v roce 2013 byla téměř 2krát vyšší než oborový průměr. 

V následujících letech, kdy výsledek hospodaření měl klesající průběh, se snižovala 

i rentabilita vlastního kapitálu. V důsledku kladného působení finanční páky se rentabilita 

vlastního kapitálu pohybuje ve vyšších hodnotách než rentabilita celkových aktiv 

kromě roku 2017, který byl pro firmu ztrátový. 

Rentabilita vloženého kapitálu se pohybuje v roce 2013 nad oborovým průměrem, 

avšak od 2014 je oborový průměr vyšší. V roce 2013 dosahovala hodnota ukazatele 

11,36 %. Hlavní příčinou je klesající trend provozního výsledku hospodaření, 

který se v roce 2017 dostal do záporných hodnot, které způsobily zápornou hodnotu 

pro rentabilitu vloženého kapitálu.  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů v průběhu sledovaného období klesá stejně 

jako předešlé rentability. Nejlepším výsledkem je rok 2013, kdy ukazatel dosahoval 

10,18 %. V následujícím roce se snížil téměř o polovinu. V posledním sledovaném roce 

měl ukazatel zápornou hodnotu především z důvodu snižování výsledku hospodaření 

po zdanění, který se v roce 2017 proměnil ve ztrátu.  

V grafu č. 9 je zobrazeno porovnání ukazatelů rentability za sledované období. Je zde 

jasně viditelný pokles rentabilit v každém ze sledovaných roků, z čehož vyplývá, 

že se nejlépe družstvu vedlo v prvním roce sledovaného období. V roce 2017, 

kdy se výsledek hospodaření změnil ze zisku na ztrátu, vycházejí hodnoty rentabilit 

v záporných číslech.  
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Graf č. 9: Porovnání rentabilit v období 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Analýza provozních ukazatelů 

Pomocí těchto ukazatelů dokáže společnost kontrolovat a analyzovat hlavní činnosti 

podniku. Využívá se tedy pro vnitřní řízení. 

Tabulka č. 11: Provozní ukazatele 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

Analýza provozních ukazatelů 2013 2014 2015 2016 2017 

Produktivita z přidané hodnoty (v tis. Kč) 445,61 256,54 395,96 421,21 - 19,59 

Produktivita z výkonů (v tis. Kč) 1 484,23 1 278,44 1 823,53 1 568,72 992,57 

Nákladovost výnosů 0,88 0,91 0,95 0,95 1,32 

Materiálová náročnost výnosů 0,37 0,42 0,32 0,36 0,48 

Počet zaměstnanců 69 68 47 47 49 

Produktivita z přidané hodnoty má proměnlivý průběh. V roce 2014 došlo k poklesu, 

který byl zapříčiněn vysokým snížením tržeb z prodeje výrobků a služeb. V dalších dvou 

letech produktivita měla stoupající tendenci, kterou ovlivnilo především vysoké 

propouštění zaměstnanců. V roce 2017 se ukazatel dostal do záporných hodnot, 

který ovlivnil fakt, že výkonová spotřeba převýšila tržby z prodeje výrobků a služeb.  
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Produktivita z výkonů roste pouze v roce 2015. Od roku 2016 se hodnota tohoto ukazatele 

výrazně snižuje. Nejvyšší produktivitu z výkonů družstvo mělo v roce 2015, kdy hodnota 

ukazatele činila 1 823,53 tis. Kč.  

Nákladovost výnosů by se měla v čase snižovat, což družstvo nesplňuje. V celém 

sledovaném období má tento ukazatel rostoucí tendenci. V roce 2017 ukazatel překročil 

hodnotu 1, což znamená, že náklady byly vyšší než výnosy. 

Materiálová náročnost výnosů má proměnlivý průběh. V roce 2015 výrazně snížila svoji 

hodnotu, jelikož družstvo mělo vyšší spotřebu materiálu a energií, zatímco výnosy 

se téměř nezměnily. V následujících letech se snižují výnosy, a proto se zvyšuje ukazatel 

materiálové náročnosti výnosů. 

2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Pomocí poměrových a rozdílových ukazatelů můžeme zanalyzovat finanční situaci 

společnosti. Výsledky těchto ukazatelů mají však omezenou vypovídací schopnost, 

protože vystihují jen určitý úsek činnosti družstva. Pro komplexní posouzení finanční 

situace společnosti se používá analýza soustav ukazatelů. 

Indikátor bonity 

Index bonity určí, jak se společnosti vede ohledně ekonomické situace a zda je tedy 

podnik bankrotní nebo bonitní.  

Tabulka č. 12: Indikátor bonity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

X1 - 0,45 0,49 - 0,96 - 0,01 - 0,98 

X2 8,89 8,85 8,62 10,95 11,80 

X3 0,12 0,06 0,04 0,03 - 0,13 

X4 0,15 0,10 0,06 0,07 - 0,32 

X5 0,14 0,25 0,14 0,21 0,25 

X6 0,76 0,63 0,61 0,53 0,41 

Indikátor bonity 2,10 4,23 2,10 2,82 - 8,21 

Indikátor bonity má po celé analyzované období poměrně kolísavou tendenci. Nejnižší 

hodnotu index dosáhl v roce 2017, kdy hodnota indexu byla výrazně nižší než - 2. 

Považuje se to za extrémně špatnou ekonomickou situaci a družstvo se zařazuje 
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mezi bankrotní podniky. Nejlépe se jí vedlo 2014, kdy je hodnota ukazatele vyšší než 3, 

což vypovídá o extrémně dobré ekonomické situaci.  

 

Graf č. 10: Porovnání indikátoru bonitu v období 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu č. 10 je patrný vysoký pokles v roce 2017, kdy se index dostal do záporných 

hodnot. V ostatních letech se družstvu dařilo lépe. Nejvyšší hodnotu dosáhlo v roce 2014.  

Altmanova analýza 

Altmanův model analyzuje souhrnně finanční zdraví společnosti a podává podniku 

informace o tom, zda má uspokojivou finanční situaci a zda se blíží její bankrot.  

Tabulka č. 13: Altmanova analýza  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

X1 0,52 0,50 0,37 0,39 0,22 

X2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X3 0,11 0,06 0,04 0,04 -0,13 

X4 - 2,25 2,43 -4,81 -0,06 -4,90 

X5 0,64 0,49 0,51 0,44 0,29 

Z-skóre  0,41 2,06 -1,12 0,82 -2,01 

Hodnoty v letech 2013–2017 mají kolísavý charakter. Nejlépe se společnosti vedlo v roce 

2014, kdy hodnota Altmanova modelu činila 2,06. V tomto bodě se nachází v šedé zóně. 
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To znamená, že se nedá s předností rozhodnout o její finanční situaci. V ostatních letech 

se nachází pod šedou zónou, což naznačuje, že si družstvo nevede dobře a hrozí mu blížící 

se úpadek, kterému předchází velmi silné finanční potíže.  

 

Graf č. 11: Porovnání Altmanova modelu s šedou zónou v letech 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu č. 11 lze vyčíst, že ukazatel má kolísavý trend. Nejslabším rokem se stal rok 

poslední, kdy se družstvo nacházelo ve ztrátě. Dle Altmanova modelu v tomto roce 

společnosti hrozí úpadek. Z grafu je také zřejmé, že v roce 2014 se hodnota dostala 

do šedé zóny, kdy nelze s předností určit, zda se podniku daří dobře.  

Index IN05 

Cílem tohoto indexu je vyhodnotit finanční zdraví českých společností v českém 

prostředí. Tento index bere na vědomí i stránku vlastníka. 

Tabulka č. 14: Index IN05  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiva/cizí zdroje 8,89 8,85 8,62 10,95 11,80 

EBIT/nákladové úroky 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 

EBIT/aktiva 0,11 0,06 0,04 0,04 - 0,13 

Výnosy/aktiva 0,76 0,63 0,61 0,53 0,41 

Oběžná aktiva/krátkodobé závazky 10,25 8,63 6,87 9,28 5,88 

Index IN05 3,03 2,66 2,39 2,89 1,63 
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Index IN má proměnlivý charakter. V letech 2013 až 2016 se pohybuje hodnota ukazatele 

v rozmezí 2,39 až 3,03. Pro družstvo to znamená, že se nenachází v šedé zóně ani pod ní, 

jelikož se šedá zóna pohybuje mezi hodnotami 0,9–1,6. Družstvo tedy tvoří hodnotu 

pro vlastníky a neuchyluje se k úpadku podle Indexu IN05. Nejnižší hodnotu má Index 

IN05 v roce 2017, kdy společnost vykazovala ztrátu. Hodnota ukazatele vychází jen těsně 

nad šedou zónou.  

 

Graf č. 12: Vývoj indexu IN05 v období 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Graf. č. 12 vypovídá o vývoji indexu IN05 v období 2013–2017. Jak je z grafu zřejmé, 

má proměnlivou tendenci. Hodnoty družstva jsou vysoce nad šedou zónou, což znamená, 

že družstvo tvoří hodnotu pro jejich vlastníky a má uspokojivou finanční situaci. 

V posledním roce nastal vysoký pokles, kdy se index velice těsně přiblížil k šedé zóně. 

Pokud by se společnost nacházela v šedé zóna, znamenalo by to, že nelze rozhodnout 

o jejím zdraví.  

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza nám určí silné a slabé stránky společnosti. Také se díky analýze zjistí 

hrozby a příležitosti, které může družstvo v následujících letech očekávat. Do vnitřního 

prostředí se řadí silné a slabé stránky. Příležitosti a hrozby patří do prostředí vnějšího.  
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Silné stránky: 

• zavádění moderní technologie, 

• kvalifikovaní a proškolení pracovníci, 

• dlouhodobé působení v oblasti zemědělství, 

• nízká zadluženost, 

• zapojení do systému VOC (Vína originální certifikace Znojmo), 

• vlastnictví akcií u Závlahy Dyjákovice, spol. s r. o., 

• vlastnictví vysokého množství zemědělské půdy, 

• investice do nákupu zemědělské půdy každý rok, 

• využití biologických ochran rostlin ve vinicích, 

• rychlé splácení závazků. 

Slabé stránky: 

• nízká rentabilita, 

• pozdní placení pohledávek, 

• generovaná ztráta v posledním sledovaném období, 

• snižující se výsledek hospodaření, 

• růst požadavků na ochranu životního prostředí, 

• nízká informovanost o novinkách na webových stránkách. 

Příležitosti: 

• nové technologie, 

• dotace pro zemědělce z Evropské Unie, 

• zaměstnanci s vyšší kvalifikací, 

• více školení pro zaměstnance, 

• noví odběratelé, 

• nákup další zemědělské půdy. 

Hrozby: 

• klimatické změny, 

• konkurence na trhu, 

• zvyšování cen vstupů, 

• změny v zákonech.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

Tato kapitola se zaměřuje na návrhy řešení, které by měly pomoci družstvu zlepšit 

finanční situaci v následujících letech. Tyto návrhy vychází z předchozí kapitoly, 

kde byly z výsledků finanční analýzy zjištěny určité nedostatky.  

Z výsledků je patrné, že v posledním sledovaném období si družstvo nevede příznivě. 

V tomto roce dosáhlo záporného výsledku hospodaření, který ovlivnil celou řadu 

ukazatelů.  

Největším problémem je samotná ztráta v posledním sledovaném roce. Tuto ztrátu 

zapříčinilo sucho v druhé polovině roku 2017. Dalším výrazným problémem je vysoká 

doba obratu pohledávek, která způsobuje, že se družstvu váží peněžní prostředky příliš 

dlouho v pohledávkách.  

Z těchto vyjmenovaných problémů jsem vycházela při sestavení návrhů, které by měly 

tyto problémy postupně omezit. Následně by mělo dojít ke zlepšení finanční situace 

družstva.  

3.1 Dotace na zmírnění škod způsobených suchem  

V roce 2017 družstvo vykázalo ztrátu především v důsledku nepříznivých klimatických 

podmínek. Nízký objem tržeb byl zapříčiněn mrazivým zimním obdobím, po kterém 

následovalo větrné, na srážky chudé jaro. V tomto směru se snížily tržby prakticky 

veškeré polní vegetace jako jsou pšenice ozimá, ječmen jarní, cukrovka nebo například 

kukuřice na zrno.  

Aby se předešlo ztrátám na tržbách způsobených suchem, je možnost zažádat o dotaci 

na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách od Státního 

zemědělského intervenčního fondu.  

Aby družstvo mohlo o dotace zažádat, musí splnit několik podmínek a zásad, 

které nařizuje Ministerstvo zemědělství. Mezi zásady na dotace na sucho 2017, což je 

poslední analyzovaný rok patří například ukončení přijímání žádostí dne 29. 6. 2018, 

požadavek na dotaci v Kč nebo průměrné výnosy sklizně zemědělských plodin v ČR 

za rok 2016 v t/ha.  
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Na Jižní Moravě jsou dlouhodobě velice nízké srážky, a tak je velmi pravděpodobné, 

že sucha budou přečkávat i nadále. Proto by družstvo mělo žádat o dotace na zmírnění 

škod způsobených suchem na zemědělských plodinách.  

3.2 Pojištění polních plodin 

Oproti předešlému návrhu je tento návrh preventivní. Celá řada pojišťoven přináší 

pro zemědělce několik komplexních pojištění plodin. Jedná se však většinou o pojištění 

proti krupobití, záplavám, jarním mrazíkům nikoliv proti suchu. Zemědělská pojištění 

přináší například Česká Pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna a.s., ČSOB Pojišťovna, a. s. 

a další. Vzhledem k faktu, že na Jižní Moravě se většina zemědělců potýká spíše 

se suchem je výhodnější dotace než pojištění u některé z pojišťoven. Avšak jarní mrazíky 

se tu vyskytují také velice často, a tak by družstvo mělo o pojištění uvažovat. 

3.3 Nalezení zákazníků s kratší dobou splatnosti faktur 

Družstvo má v roce 2017 dobu obratu pohledávek 113 dní, čímž vysoce převyšuje 

doporučené hodnoty. Doba obratu pohledávek je vysoká v důsledku splatnosti faktur 

dvou významných zákazníků družstva. Jedná se o Znovín Znojmo, a.s. 

a Moravskoslezské cukrovary, a.s. 

Hroznů se v roce 2017 sklidilo 333 tun, což je oproti předešlému roku snížení pouze o 20 

tun. Vinné révě sucho nevadí a sluníčko mu prospívá, proto není takový rozdíl ve sklizni. 

Znovínu družstvo prodá z celkové sklizně 80 % a fakturuje dle sklizně měsíčně 

se splatností do 31. 10. následujícího roku. Fakturace se sečtou a úhrada se provádí 

v deseti stejných splátkách, které začínají v lednu a končí měsícem říjnem následujícího 

roku po sklizni hroznů. 

Řepy se v roce 2017 vypěstovalo pouze 5 963 tun. V roce 2016 se jí vyprodukovalo 

15 101 tun. Snížení zapříčinilo sucho, jelikož řepa na rozdíl od vinné révy potřebuje 

výrazně více vody. Celá úroda se prodává Moravskoslezským cukrovarům, a.s. Vyorávky 

řepy probíhají od října až do prosince. Řepa se uskladní a zaúčtuje se na zásoby. Fakturace 

poté probíhají měsíčně podle vyvážení Cukrovarům, které si pro řepu jezdí samy. První 

splátka pohledávky musí proběhnout do 30. 6. následujícího roku, kde musí uhradit 90 % 

kupní ceny. Druhá splátka je do 31. 10., kdy uhradí zbývající část.  



74 

 

Vzhledem k vysokým dobám splatnosti faktur Znovínu i Cukrovarů je nutné získat 

odběratele, kteří budou hradit své závazky dříve nebo sjednat výhodnější podmínky 

pro družstvo. Firma tak nebude peněžní prostředky vázat v pohledávkách a může využít 

peněžní prostředky užitečněji.  

Tabulka č. 15: Potencionální odběratelé vinné révy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 31)  

Název společnosti Město 
Sledovaný 

Rok 

Tržby 

v CZK 

Počet 

zaměstnanců 

Vzdálenost 

od ZD v km. 

Vinařství Mutěnice, s.r.o. Mutěnice 2016 444 740 946 77 86,2 

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. Šatov 2017 296 371 910 150 10,5 

CHÂTEAU VALTICE – Vinné 

sklepy Valtice, a.s. 
Valtice 2017 255 556 767 150 56,1 

VINIUM a.s. Velké Pavlovice 2017 230 209 806 75 65,1 

Templářské sklepy Čejkovice, 

vinařské družstvo 
Čejkovice 2017 204 088 790 75 83,9 

Vinofol, s.r.o. Novosedly 2017 167 629 954 38 35,0 

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Rakvice 2017 115 826 966 75 66,4 

VINAŘSTVÍ LEDNICE 

ANNOVINO a.s. 
Lednice 2018   95 849 110 Nenalezeno 59,0 

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN 

MIKULOV a.s. 
Mikulov 2017 82 921 399 102 45,7 

Vinařství LAHOFER, a.s. Dobšice 2017 80 578 243 22   7,3 

Šlechtitelská stanice vinařská Velké 

Pavlovice, a.s. 
Velké Pavlovice 2016 53 178 919 38 65,6 

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. Lechovice 2017 52 919 101 75   9,8 

RÉVA RAKVICE s.r.o. Rakvice 2016 46 950 676 39 66,4 

Víno Rakvice s.r.o. Rakvice 2016 38 130 378 15 66,3 

SONBERK, a.s. Popice 2017 25 521 961 15 53,4 

Vinařství Kovacs s.r.o. Novosedly 2017 18 424 413 15 34,4 

Tanzberg Mikulov,a.s. Bavory 2017 13 024 004 13 50,6 

VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁNEK, s.r.o. Mutěnice 2016 12 088 432 7 86,2 

RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ, s.r.o. Rajhrad 2016 10 823 378 9 52,2 

KOLBY a.s. Pouzdřany 2017 10 013 764 15 47,8 

Trávníček a Kořínek, spol. s r.o. Hnanice 2017 8 610 674 18 17,7 

Gala Vinařství, a.s.  Brno 2016 8 368 297 3 63,5 

Rodinné vinařství Spěvák s.r.o. Velké Bílovice 2017 7 630 592 3 77,0 

Sing wine s.r.o. Velké Bílovice 2017 6 082 482 3 76,2 

Vinařství Přítluky s.r.o. Přítluky 2017 5 303 422 Nenalezeno 62,8 

PALAVÍN, s.r.o. Bavory 2015 5 151 216 3 50,6 

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. Nový Šaldorf 2015 4 550 189 2 12,2 

MEGA Production a.s. Brno 2016 2 290 081 3 74,5 

Vinařství Václav s.r.o. Hustopeče 2017 1 938 151 1 56,1 
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Mnoho vinařství si vinnou révu nekupuje, ale pěstují si svoji vlastní. Proto je potřeba 

se zaměřit na taková vinařství, která kromě vlastních hroznů zpracovává, 

a tedy i nakupuje hrozny od jiných vinařství. Jedná se většinou o vinařství, která mají 

vyšší produkci vinné révy.  

Tabulka č. 15 zaznamenává vinařství, která jsou seřazena dle jejich velikosti tržeb 

z databáze Amadeus. Vinařství, která jsou v tabulce, jsou vzdálená od družstva v rozsahu 

menším než 100 kilometrů a zároveň jejich tržby dosahují minimálně 1 000 000 Kč. 

Všechna tato vinařství by mohla být potencionálními zákazníky družstva, jelikož vinnou 

révu nejen pěstují, ale i nakupují a dále zpracovávají. Čím je vzdálenost větší, 

tím se samozřejmě zvyšují náklady na dopravu, a tedy pro družstvo znevýhodňující.  

Jelikož je Znovín Znojmo, a.s. veliká společnost, která od družstva nakupuje přes 250 tun 

vinné révy ročně, muselo by družstvo vyhledat místo této velké společnosti jinou velkou 

společnost nebo několik menších vinařství. Pro družstvo by bylo nejvýhodnější najít 

několik vinařství v okolí Znojemska, která by byla ochotna od nich pravidelně nakupovat 

vinnou révu. Splatnost faktur by záležela dle objemu nákupu. Nejvýhodnější pro družstvo 

by byla splatnost v rozmezí 30 až 60 dní. Tím by se výrazně snížila doba obratu 

pohledávek a družstvo by mělo finanční prostředky například na nákup půdy pro nové 

vinice.  

S prodejem řepy je to složitější. V ČR se v současnosti nachází 7 cukrovarů, které vlastní 

5 velkých společností. Cukrovary leží v Dobrovicích, Českém Meziříčí, Hrušovanech 

nad Jevišovkou, Opavě, Prosenicích, Livotelu a ve Vrbátkách.   

Tabulka č. 16: Potencionální odběratelé cukrové řepy v okolí družstva 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Název společnosti Závod 
Vzdálenost 

od ZD v km. 

Moravskoslezské cukrovary, a.s. Hrušovany nad Jevišovkou   26,2 

Cukrovar Vrbátky a.s.  Vrbátky 127,0 

Hanácká potravinářská společnost s.r.o.  Prosenice 150,0 

Litovelská cukrovarna, a.s. Litovel 154,0 

Moravskoslezské cukrovary, a.s. Opava – Vávrovice  213,0 

Tereos TTD, a.s.  Dobrovice 215,0 

Tereos TTD, a.s.  České Meziříčí  216,0 

Z tabulky č. 16 je patrné, že nejblíže družstvu jsou Moravskoslezské cukrovary, a.s. sídlící 

v Hrušovanech nad Jevišovkou, které mají však s družstvem nevýhodné podmínky 
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splatnosti faktur. Jiné cukrovary se však na Jižní Moravě nenachází, a tak mají 

Moravskoslezské cukrovary na Jižní Moravě monopol a nemají zde v podstatě žádnou 

konkurenci. Možností je tedy pouze sjednat s Moravskoslezskými cukrovary výhodnější 

podmínky ohledně splatnosti smlouvy nebo uvažovat o odběratelích ze vzdálenějšího 

okolí, které by si pro řepu jezdili, čímž by družstvu nevznikaly náklady na dopravu.  

3.4 Nákup zavlažovacího systému  

Vzhledem k počasí, které se na Jižní Moravě v posledních letech ustálilo, 

lze předpokládat, že i v roce 2019 budou velice nízké srážky (32, 33). Nižší tržby 

oproti předešlým rokům se připisují právě suchu. Tržby se výrazně snižují u veškeré polní 

vegetace.  

Vhodným řešením, jak bojovat proti suchu, je nákup zavlažovacích systémů, které dopřejí 

polním plodinám dostatek vody. Zavlažovací systémy se během období několikrát stěhují 

pomocí zemědělského vybavení na místo, kde je zavlažovací systém v danou chvíli 

potřeba nejvíce. 

Zavlažovací systém BAUER E51 125-500 je jedním z typů, který by byl pro družstvo 

vhodný. Cena nového zavlažovacího systému je 52 300 € a byl by dovezen z Německa. 

V přepočtu na české koruny ke dni 25. 4. 2019 částka činí 1 345 679 Kč. Mezi základní 

specifikace tohoto typu patří délka hadice, která je 500 metrů, průměr trubky, který má 

125 milimetrů a také maximální dostřik, který činí 106 metrů za předpokladu, že průměr 

trysky je 32,5 milimetrů. Průměr trysky se často liší, čímž se mění i maximální dostřik. 

Čím je průměr trysky nižší, tím se snižuje i šířka zavlažované plochy.  

Aby družstvo mohlo určit, kolik pásových zavlažovačů potřebuje nakoupit, je nutné 

zjistit, jak velkou plochu daný stroj pokropí. Tato plocha se spočte vynásobením délky 

hadice a maximální šířky zavlažované plochy.  

Tabulka č. 17: Výpočet pokropené plochy zavlažovacími systémy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Délka hadice 500 m 

Maximální šířka zavlažované plochy 106 m 

Velikost plochy 500 * 106 = 53 000 m2 
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Tabulka č. 17 zachycuje výpočet pokropené plochy. Pro družstvo to znamená, že jeden 

stroj pokropí plochu o rozměru 53 000 m2 tedy 5,3 hektaru orné půdy. Družstvo obdělává 

půdu v celkové výši 1 700 hektarů, ale zavlažovací systémy by bylo nejvíce potřeba 

využívat při pěstování obilí v jarním období a při pěstování cukrové řepy a kukuřice 

v období převážně července a srpna. Zavlažovací systémy se pomocí traktorů přesouvají 

z několika míst. Tím, že se stroje přesouvají několikrát během dne, nelze s přesností 

vypočítat, kolik by družstvo potřebovalo aktuálně zavlažovacích systémů. Pokud 

by družstvo mělo dostatek volných peněžních prostředků, bylo by pro ně výhodné pořídit 

alespoň tři zavlažovací systémy, které by měly zabránit výraznému snižování tržeb 

v důsledku sucha a nedostatku srážek. Celkové náklady na pořízení tří nových strojů 

by tedy činily 4 037 037 Kč. 

Existuje možnost si pořídit použitý zavlažovací systém. BAUER T61 100-350 je podobný 

typ jako BAUER E51 125-500. Rozdíl se nachází v délce hadice, která měří 350 metrů 

a průměru trubky, který má 125 milimetrů. Jeho cena činí 26 100 € a převoz by byl 

uskutečněn také z Německa. Přepočet na české koruny ke dni 25. 4. 2019 je 671 553 Kč. 

Pokud by si družstvo pořídilo 3 tyto stroje, cena se dostane na hodnotu 2 014 659 Kč. 

Což znamená, že cena je o polovinu levnější, než je cena nových strojů.  

3.5 Pronájem zavlažovacího systému 

Pokud by družstvo nemělo dostatek volných finančních prostředků ani na nákup 

použitého zavlažovacího systému, má také možnost si zavlažovací systém pronajmout. 

Nedaleko od družstva sídlí společnost Závlahy Dyjákovice, spol. s r. o., která pronajímá 

své zavlažovací systémy. Pronájem by probíhal pouze v období sucha a nevznikaly 

by náklady na skladování po čas období, kdy závlahy na polích potřeba nejsou.  

Pronájem by tedy mohl trvat od května do srpna, což by znamenalo 123 dní. Cena 

za pronájem jednoho zavlažovacího systému činí 550 Kč za den. Za 123 dní by se cena 

dostala na 67 650 Kč. Pokud by si družstvo chtělo pronajmout stejně jako v předešlém 

návrhu tři stroje, cena by se vyšplhala na 202 950 Kč. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce zobrazuje zhodnocení finanční situace Zemědělského družstva 

Hodonice a podává návrhy, které by měly napomoci družstvu ke zlepšení finanční situace. 

Družstvo se zabývá především rostlinnou výrobou a obdělává ornou půdu v celkové výši 

1 700 hektarů. Finanční analýza byla zhotovena za období 2013 až 2017 a pro sestavení 

analýzy posloužily účetní výkazy družstva.  

Při zpracování finanční analýzy byly zjištěny také jisté nedostatky družstva. Výrazným 

problémem byla vysoká doba obratu pohledávek, kterou zapříčiňují větší zákazníci 

družstva. Problém nastal i u ukazatelů rentabilit, které oproti oborovému průměru 

dosahují nízkých hodnot. Dle Altmanovi analýzy společnosti dokonce hrozí družstvu 

úpadek. U Indexu IN05 si družstvo nevede o moc lépe. Nachází se v posledním roce jen 

těsně nad šedou zónou. I Indikátor bonity nedopadl dobře a dostal se do záporných 

hodnot. Všechny tyto ukazatele ovlivnila především ztráta ovlivněná nízkými srážkami 

a suchem.  

Závěrečná část bakalářské práce je zaměřena na návrhy, které by měly napomoci 

k příznivější finanční situaci družstva. Nejdůležitějším krokem bylo dostat se ze ztrátové 

oblasti a zkrátit dobu obratu pohledávek.  

U zkrácení doby obratu pohledávek jsem se zaměřila na jejich dva velké zákazníky, 

s kterými má dle mého názoru nevyhovující podmínky. Snažila jsem se najít jiné 

potencionální zákazníky, kteří by byli výhodnějšími zákazníky, než jsou jejich stávající. 

Finanční ztráta byla způsobena suchem, a tak je nejjednodušším řešením požádat o dotace 

od Státního zemědělské intervenčního fondu. Dalším možným řešením je pojistit se před 

podobnými přírodními jevy.  

Na Jižní Moravě jsou v posledních letech sucha čím dál častější, a tak by družstvo mělo 

uvažovat o koupi zavlažovacích systémů, které by jim zprostředkovaly nižší ztráty 

na úrodě. Pokud by nemělo družstvo k pořízení nových zavlažovacích systémů dostatek 

finančních prostředků, lze si také zavlažovací systémy pronajmout nebo koupit už použité 

zavlažovací systémy.  

Věřím, že družstvu mé návrhy napomohou ke zlepšení finanční situace a bude 

v budoucích letech prosperovat.  
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Příloha č. 1: Rozvaha – Aktiva v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

  Aktiva 2013 2014 2015 2016 2017 

  Aktiva celkem 134 954 138 014 140 615 139 185 119 181 

A. Pohledávky za upsaný ZK 0 0 40 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 56 267 59 186 73 433 76 952 77 253 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 56 093 59 012 73 257 76 775 77 075 

1. Pozemky 21 979 26 998 32 945 37 525 43 622 

2. Stavby 26 498 19 111 23 186 21 834 19 790 

3. 
hmotné movité věci a jejich 

soubory 
4 428 9 442 13 539 15 512 11 955 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 2 139 1 883 1 751 1 862 1 607 

7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
1 049 1 578 731 42 101 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
0 0 1 104 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 174 174 177 177 178 

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
174 174 177 177 178 

C. Oběžná aktiva 77 778 78 033 60 202 61 514 31 151 

C. I. Zásoby 13 948 21 627 11 590 15 455 11 917 

1.  Materiál 8 742 7 368 7 443 7 929 3 811 

2. Nedokončená výroba a polotovary 2 718 2 564 2 340 3 354 3 563 

3. Výrobky 2 488 11 695 1 807 4 172 4 543 

C. III. Krátkodobé pohledávky 37 408 22 400 30 304 27 899 10 980 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 21 775 14 381 28 003 20 600 9 712 

6. Stát – daňové pohledávky 341 29 2 081 2 359 1 032 

7. Ostatní poskytnuté zálohy 1 500 1 414 20 217 227 

8. Dohadné účty aktivní 13 368 6 275 0 4 723 8 

9. Jiné pohledávky 424 301 201 0 1 

C. VI. Krátkodobý finanční majetek 26 422 34 006 18 307 18 160 8 254 

1. Peněžní prostředky na pokladně 63 3 278 75 75 

2. Peněžní prostředky na účtech 26 359 34 003 18 029 18 085 8 179 

D. Časové rozlišení 909 795 6 941 719 10 777 

1. Náklady příštích období 909 795 785 719 591 

3. Příjmy příštích období 0 0 6 156 0 10 186 
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Příloha č. 2: Rozvaha – Pasiva v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

  Pasiva 2013 2014 2015 2016 2017 

  Pasiva celkem 134 954 138 014 140 615 139 185 119 181 

A. Vlastní kapitál 119 710 122 413 124 305 126 479 108 971 

A. I.     Základní kapitál 14 181 11 873 11 069 10 610 10 116 

1. Základní kapitál 14 181 11 873 11 069 10 610 10 116 

A. II. Ážio a kapitálové fondy 874 - 151 - 148 - 147 - 147 

2. Ostatní kapitálové fondy 1 025 0 0 0 0 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  - 151 - 151 - 148 - 147 - 147 

A. III. Fondy ze zisku 92 034 103 595 108 983 111 983 114 520 

1. Ostatní rezervní fondy 7 397 14 000 14 000 14 000 14 000 

2. Statutární a ostatní fondy 84 637 89 595 94 983 97 983 100 520 

A. V. VH běžného účetního období   12 621 7 096 4 401 4 033 -15 518 

B. + C. Cizí zdroje 15 177 15 601 16 310 12 706 10 099 

B.  Rezervy 2 864 0 0 0 0 

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 864 0 0 0 0 

C. Závazky 12 313 15 601 16 310 12 706 10 099 

C. I. Dlouhodobé závazky 4 725 6 564 7 548 6 079 4 799 

2. Závazky k úvěrovým institucím 3 774 5 810 6 866 5 079 3 997 

8. Odložený daňový závazek 304 342 361 408 481 

9. Závazky ostatní 647 412 321 592 321 

9.3. Jiné závazky 647 412 321 592 321 

C. II. Krátkodobé závazky 7 588 9 037 8 762 6 627 5 300 

2. Závazky k úvěrovým institucím 216 1 429 1 702 1 787 1 082 

4. Závazky z obchodních vztahů 1 639 4 045 4 878 2 694 2 332 

8. Závazky – ostatní 5 733 3 563 2 182 2 146 1 886 

8.1. Závazky ke členům družstva  968 959 808 656 880 

8.3. Závazky k zaměstnancům 360 567 255 208 211 

8.4. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 498 636 422 468 407 

8.5. Stát – daňové závazky a dotace 3 071 499 81 92 76 

8.6. Dohadné účty pasivní 826 892 606 712 302 

8.7. Jiné závazky 10 10 10 10 10 

D.  Časové rozlišení 67 0 0 0 111 

1. Výdaje příštích období 67 0 0 0 111 
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Příloha č. 3: Výkaz a zisku a ztrát 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

Výkaz zisku a ztrát 2013 2014 2015 2016 2017 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 85 977 60 050 71 387 59 302 34 066 

A. Výkonová spotřeba 57 250 52 365 42 673 42 883 35 606 

2. Spotřeba materiálu a energie 38 053 36 524 27 600 26 559 23 315 

3. Služby 19 197 15 841 15 073 16 324 12 291 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti - 1 526 - 9 052 10 112 - 3 378 - 580 

C. Aktivace - 494 - 708 -8 0 0 

D. Osobní náklady 22 617 22 690 16 591 17 750 17 830 

1. Mzdové náklady 16 197 16 242 11 850 12 699 12 806 

2. 

Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. pojištění a ost. 

Náklady 6 420 6 448 4 741 5 051 5 024 

  2. 1. Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 5 723 5 780 4 185 4 496 4 494 

  2.2. Ostatní náklady 697 668 556 555 530 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 4 968 5 445 7 199 8 074 8 464 

1. Úpravy hodnot DNM a DHM 5 239 5 400 7 082 8 333 8 542 

  1.1. Úpravy hodnot DNM a DHM – trvalé 5 239 5 400 7 082 8 333 8 542 

3. Úpravy hodnot pohledávek - 271 45 117 - 259 - 78 

III. Ostatní provozní výnosy 16 022 26 716 14 108 14 244 14 546 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  13 7 810 215 1 147 898 

2. Tržby z prodeje materiálu 116 258 240 170 149 

3. Jiné provozní výnosy 15 893 18 648 13 653 12 927 13 499 

F. Ostatní provozní náklady 3 856 7 140 3 429 3 273 2 544 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 1 179 6 437 366 718 33 

3. Daně a poplatky 1 619 2 053 1 211 1 237 1 168 

4. Rezervy v prov. oblasti a komplexní nákl. příštích období 0 - 2 864 0 0 0 

5. Jiné provozní náklady 1 058 1 514 1 852 1 318 1 343 

* Provozní výsledek hospodaření 15 328 8 886 5 499 4 944 - 15 252 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 25 26 51 127 0 

2. Ostatní výnosy z podílů 25 26 51 127 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 10 10 1 0 0 

1. 

Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo 

ovládající osoba 10 10 1 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 15 204 215 213 163 

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 15 204 215 213 163 

VII Ostatní finanční výnosy 378 132 159 57 24 

K. Ostatní finanční náklady 50 59 50 53 54 

* Finanční výsledek hospodaření 348 - 95 - 54 - 82 - 193 

** Výsledek hospodaření před zdaněním 15 676 8 791 5 445 4 862 -15 445 

L. Daň z příjmů za běžnou činnost 3 055 1 695 1 044 829 73 

1. Daň z příjmů splatná 3 081 1 657 1 025 782 0 

2. Daň z příjmů odložená - 26 38 19 47 73 

** Výsledek hospodaření po zdanění  12 621 7 096 4 401 4 033 -15 518 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 12 621 7 096 4 401 4 033 -15 518 

* Čistý obrat za účetní období 102 412 86 934 85 706 73 730 48 636 
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Příloha č. 4: Výkaz Cash flow 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

Přehled o peněžních tocích za účetní období 2013 2014 2015 2016 2017 

P. 

Stav peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů na začátku účetního období 33 255 26 422 34 006 18 307 18 160 

  

Peněžní toky z hlaví výdělečné činnosti (provozní 

činnost)           

Z. 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 

zdaněním 15 676 8 791 5 445 4 862 - 15 446 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace - 2 556 8 715 7 409 9 377 2 125 

A.1.1 

Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny 

prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek, a dále 

umořování opravné položky k nabytému majetku 5 300 5 553 7 135 8 374 8 546 

A.1.1.1 

odpisy investičního majetku a zůstatková cena 

likvidovaného investičního majetku  5 239 5 399 7 082 8 333 8 542 

A.1.1.2 zůstatková cena darovaného IM 61 97 53 41 4 

A.1.1.3 odpis pohledávek 0 37 0 0 0 

A.1.2 

Změna stavu opravných položek, rezerv a změna 

zůstatků přechodných účtů aktiv a pasív, tj. časové 

rozlišení nákladů a výnosů a kurs. rozdílů s 

výjimkou čas. rozlišení úroků a kurs. rozdílů 

aktivních a pasivních vztahujících se k závazkům 

v cizí měně z titulu pořízení investičního majetku - 7 824 4 386 - 40 1 346 - 5 719 

A.1.2.0 Změna stavu opravných položek 159 45 117 - 259 - 77 

A.1.2.1 změna stavu rezerv - 430 - 2 864 0 0 0 

A.1.2.2 náklady příštích období - 165 114 10 66 128 

A.1.2.3 výdaje příštích období 3 - 67 0 0 111 

A.1.2.5 příjmy příštích období 0 0 - 6 156 6 156 - 10 186 

A.1.2.8 dohadné položky aktivní - 7 918 7 093 6 275 -4 723 4 715 

A.1.2.9 dohadné položky pasivní  527 65 - 286 106 - 410 

A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv - 12 - 1 373 151 - 428 - 865 

A.1.3.1 zisk z prodeje IM - 12 - 1 373 151 - 428 - 865 

A.1.4 

Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou 

podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční 

činnost (investiční společnosti a fondy) - 25 - 25 - 51 - 128 0 

A.1.5 

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou 

kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové 

úroky 5 194 214 213 163 

A.1.5.1 nákladové úroky 15 204 215 213 163 

A.1.5.2 výnosové úroky - 10 - 10 - 1 0 0 

A. * 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 

mimořádnými položkami 13 120 17 506 12 854 14 239 - 13 321 

A.2 Změna potřeby pracovního kapitálu - 13 931 4 130 - 2 918 2 151 15 476 

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti - 6 436 4 696 - 14 968 6 688 13 824 

A.2.2 

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní 

činnosti -692 7 113 2 014 - 673 - 1 886 

A.2.3 Změna stavu zásob - 6 803 - 7 679 10 036 - 3 864 3 538 

A.2.4 změna stavu ostatních nepeněžních oběžných aktiv 0 0 0 0 147 

A. ** 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním a mimořádnými položkami - 811 21 636 9 936 16 390 2 155 

A.3 

Výdaje z plateb úroků s výjimkou 

kapitalizovaných úroků - 15 - 204 - 215 - 213 - 163 



V 

 

A.4 

Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž 

předmětem činnosti je investiční činnost 

(investiční společnosti a fondy) 10 10 1 0 0 

A.5 

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za 

doměrky daně za minulá období - 56 - 4 483 - 2 486 - 1 341 - 843 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti - 872 16 959 7 236 14 836 1 149 

  Peněžní toky z investiční činnosti           

B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv - 9 117 - 14 853 - 21 748 - 12 611 - 8 881 

B.1.1 pořízení hmotného a nehmotného IM - 9 116 - 14 853 - 21 745 - 12 611 - 8 880 

B.1.2 pořízení finančních investic - 1 0 - 3 0 - 1 

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 12 7 810 215 1 146 898 

B.2.1 příjmy z prodeje IM 12 7 810 215 1 146 898 

B.*** 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční 

činnosti - 9 105 - 7 043 - 21 533 - 11 465 - 7 983 

  Peněžní toky z finanční činnosti           

C.1 

Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých 

závazků 3 774 2 036 1 056 - 1 787 - 1 082 

C.1.1 dlouhodobé úvěry 3 774 2 036 1 056 - 1 787 - 1 082 

C.2 

Dopady změn vlastního jmění na peněžní 

prostředky - 656 - 4 393 - 2 509 - 1 859 - 1 990 

C.2.1 

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, 

event. rezervního fondu vč. složených záloh na 

toto zvýšení - 657 4 295 - 803 - 459 - 494 

C.2.3 

Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další 

vklady peněžních prostředků splečníků a 

akcionářů 0 - 1 025 0 0 0 

C.2.7 nerozdělený zisk (ztráta) minulých let 1 - 7 663 - 1 706 - 1 400 - 1 496 

C.3 

Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou 

podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční 

činnost (investiční společnosti a fondy) 26 25 51 128 0 

C.*** 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční 

činnosti 3 144 - 2 332 - 1 402 - 3 518 - 3 072 

F. 

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních 

prostředků - 6 833 7 584 - 15 699 - 147 - 9 906 

R. 

Stav peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů na konci účetního období 26 422 34 006 18 307 18 160 8 254 

 


