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Abstrakt 

Bakalá ská práce popisuje analýzu vybraných ekonomických ukazatelů 

AGRODRUŽSTVA Miroslav pomocí statistických metod. Práce je rozd lena na t i 

části - teoretická východiska práce, analýza současného stavu a návrh vlastního ešení. 

Teoretická východiska práce se zam ují na důležité informace pot ebné k provedení 

analýzy ukazatelů a aplikaci na časové ady. Analýza současného stavu se zabývá 

zpracováním ekonomických ukazatelů, jejími výsledky a odhady prognóz pro další 

vývoj. Poslední část práce je zam ena na návrhy pro zlepšení ekonomické situace 

družstva.  

 

Abstract 

The thesis describes the analysis of selected economic indicators of AGRODRUŽSTVO 

Miroslav using statistical methods. The thesis is divided into three parts – the theoretical 

bases, the analysis of the current state and the proposal of solutions. The theoretical part 

focuses on the important information needed for the analysis of the indicators and on 

applications of time series. The analysis of the current state deals with the processing of 

economic indicators, results and estimates of forecasts for the next development. The 

conclusion describes the overall evaluation and suggestions for improving the results of 

economic indicators in the following years. 

 

Klíčová slova 

Ekonomické ukazatele, finanční analýza, časové ady, regresní analýza, visual basic  
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Úvod 
 

Bakalá ská práce se zam uje na využití statistických metod, a to p edevším 

časových ad a regresivní analýzy, k analýze finančních ukazatelů, které vychází 

z účetních výkazů, a to konkrétn  z rozvahy a výkazu zisku a ztráty v analyzovaném 

družstvu. 

 

Bakalá ská práce se zabývá družstvem s názvem AGRODRUŽSTVO Miroslav. 

Analýza tohoto družstva bude provedena na základ  poskytnutých firemních 

dokumentů, jako jsou rozvaha a výkaz zisků a ztráty b hem 6 let. 

 

Práce se d lí na t i části, první jsou teoretická východiska práce, druhá část 

popisuje analýzu současného stavu, která zahrnuje popis podniku a analýzu ukazatelů  

a poslední t etí část je vlastní návrh ešení.  

 

V první části se budu zabývat teorií statistických metod. Popíšu časové ady, 

základní pojmy a jejich charakteristiky, dekompozice časových ad  

a trendové funkce. Dále se budu zabývat regresní analýzou, jejími charakteristikami  

a p edevším regresní p ímkou a nejčast ji používanými regresními funkcemi. V dalším 

celku teoretických východisek práce se zabývám popisem ekonomických ukazatelů. 

Část popisující finanční analýzu je rozd lena na pom rové, absolutní a rozdílové 

ukazatele, které použiji pro analýzu AGRODRUŽSTVA Miroslav. Poznatky z této části 

využiji k výpočtu analýz. 

 

Další část bakalá ská práce obsahuje i základní údaje o analyzovaném družstvu, 

p edm t podnikání a popisuje konkurenci družstva. Dále se zabývám analýzou 

vybraných ekonomických ukazatelů, které jsou pro družstvo důležité. Následn  

stanovím regresní funkci, kterou vyrovnám časovou adu a stanovím prognózu  

pro budoucí období. Tato prognóza bude družstvu sloužit k porovnání dat,  

které vzniknou v následujícím účetním období. 
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Cíl a metodika práce 
 

  Cílem bakalá ské práce je navrhnout ešení na zlepšení ekonomické situace 

družstva. Tohoto cíle chci dosáhnout na základ  posouzení minulého vývoje a aktuální 

ekonomické situace AGRODRUŽSTVA Miroslav. Současnou ekonomickou situaci 

družstva zjistím provedením analýzy ekonomických ukazatelů a pomocí statistických 

metod, na základ  podkladů poskytnutých analyzovaným družstvem.  

Ze získaných výsledků t chto analýz sestavím časové ady, na které aplikuji regresní 

analýzu, a ta bude sloužit k určení prognózy budoucího vývoje. Analýzu historických 

dat budu provád t pro data v rozmezí od roku Ň006 do roku Ň011. Na základ  t chto 

výsledků pak provedu celkové zhodnocení ekonomické situace družstva. 
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1. Teoretická východiska práce 
Teoretická východiska bakalá ské práce jsou rozd lena na čty i části. První část 

se zam uje na časové ady, druhý blok popisuje regresní analýzu. Další část 

charakterizuje finanční analýzu, a to konkrétn  ekonomické ukazatele. V poslední části 

se zabývám teorií Visual basicu. 

 

1.1 Časové řady 

 
Analýza časových ad je považována za jednu z nejvýznamn jších aplikací 

statistických metod v ekonomii. Časové ady vyjad ují statistický pohled na reálné 

procesy probíhající v ekonomice. Pomocí získaných dat se snažíme posoudit povahu 

t chto procesů ĚKVASNIČKA a VAŠÍČEK, 2001). 

 

 „Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 

ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné,  

aby věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném 

časovém úseku“ (KROPÁČ, Ň00ř, s. 114). 

 

Podstatou dat, které tvo í časovou adu je, že jsou uspo ádaná chronologicky 

v čase. Teorie časových ad pat í mezi nejdůležit jší kvantitativní metody v ekonomii. 

Cílem analýzy časových ad je zvolit vhodný model, porozum t jeho systému a možnost 

p edpov d t budoucí vývoj ĚCIPRA, 1řŘ6ě. 

 

Časové ady rozlišujeme podle rozhodného časového hlediska na intervalové  

a okamžikové časové ady. Intervalovou časovou adou může být čistý zisk vytvo ený 

v podniku za jeden určitý m síc. Pro intervalové ukazatele lze tvo it součty. Intervaly 

musí být stejn  dlouhé, jinak by výsledky byly nep esné, proto není možné srovnávat 

leden s únorem, jelikož únor má menší počet dnů. Okamžikovou časovou adou se 

rozumí nap íklad stav počtu pracovníků v podniku k určitému datu. Okamžikové časové 

ady sestavujeme z ukazatelů, které se mapují k určitému okamžiku. ady tohoto typu 

se shrnují pomocí prům rů, u okamžikových časových ad se jedná o chronologický 

prům r ĚHINDLS, KA KOVÁ, NOVÁK, 1997), (SEGER, HINDLS, 1995). 
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Chceme-li zjistit jaký je, p ípadn  jaký bude další vývoj časové ady, provedeme 

to pomocí grafického znázorn ní. Z toho důvodu je pot eba rozlišovat, o jaký typ 

časové ady se jedná, jelikož se pro každý z t chto dvou typů časových ad používá jiné 

grafické znázorn ní. Intervalové časové ady může graficky znázor ovat pomocí 

sloupkových, hůlkových a spojnicových grafů. Okamžikové časové ady znázor ujeme 

pouze spojnicovými grafy ĚKROPÁČ, Ň00řě.   

 

1.1.1 Charakteristika časových řad 

Časovou adu intervalového nebo okamžikového ukazatele, jejíž hodnoty 

v intervalech nebo časových okamžicích ti, kde i = 1, 2, ..., n, označujeme yi. 

P edpokládáme, že hodnoty jsou kladné. Dále p i výpočtu charakteristik časových ad 

p edpokládáme, že intervaly mezi sousedními časovými okamžiky nebo st edy 

časových intervalů jsou stejn  dlouhé. Pokud nejsou intervaly stejn  dlouhé, výpočet 

t chto charakteristik je namáhav jší ĚKROPÁČ, Ň00řě. 

 

Prům r intervalové ady vypočítáme jako aritmetický prům r hodnot časové 

ady v jednotlivých intervalech ĚAND L, 2007). 

Je dán vzorcem:                   (1.1) 

 

Prům r okamžikové ady nazýváme chronologický prům r. Pokud jsou 

vzdálenosti mezi jednotlivými časovými okamžiky t1, tŇ, ..., tn, stejn  dlouhé, 

nazýváme je neváženým chronologickým prům rem ĚKROPÁČ, Ň00řě. 

 

 Počítáme jej podle tohoto vzorce:                                 (1.2) 

 

První diference jsou nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje časové ady. 

Vypočítáme ji jako rozdíl dvou po sob  jdoucích hodnot časové ady. „První diference 

vyjadřují přívlastek hodnoty časové řady, tedy o kolik se změnila její hodnota v určitém 

okamžiku resp. období oproti určitému okamžiku resp. období bezprostředně 
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předcházejícímu.“ Pokud první diference kolísá kolem konstanty, můžeme íci, že tahle 

časová ada má lineární trend, její vývoj popíšeme p ímkou ĚKROPÁČ, Ň00ř, s. 11řě. 

 

První diferenci vypočítáme pomocí vzorce: 

1                                         (1.3) 

Prům r prvních diferencí vyjad uje, o kolik se prům rn  zm nila hodnota časové 

ady za jednotkový časový interval ĚKROPÁČ, Ň00řě. 

 

1                                     

        Vzorec prům ru prvních diferencí Ě1.4ě 

 

Koeficient růstu charakterizuje rychlost růstu nebo poklesu hodnot časové ady, 

počítáme ho jako pom r dvou po sob  jdoucích hodnot časové ady. „ Koeficient růstu 

vyjadřuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém okamžiku resp. období 

oproti určitému okamžiku resp. období bezprostředně předcházejícímu.“ Jestliže kolem 

konstanty kolísají koeficienty růstu časových ad, usuzujeme, že trend časové ady lze 

vyjád it exponenciální funkcí ĚKROPÁČ, Ň00ř, s. 11řě.  

 

Vzorec koeficientu růstu: 

                               (1.5) 

 

 

Prům rný koeficient růstu vyjad uje prům rnou zm nu koeficientů růstu  

za jednotkový časový interval ĚKROPÁČ, Ň00řě. 

 

                    
   

             
 

Vzorec prům ru koeficientu růstu Ě1.6ě 

 



15 

 

U vzorců Ě1.4ě a Ě1.6ě je patrné, že charakteristiky závisí pouze na první  

a poslední hodnot  ukazatele časové ady. Interpretace má smysl pouze tehdy, 

má-li časová ady monotónní vývoj ĚKROPÁČ, Ň00řě. 

 

1.1.2 Dekompozice časových řad 

Časové ady můžeme rozložit na n kolik složek: 

 trend - Trt 

 sezónní složka – Szt 

 cyklická složka – Ct 

 reziduální Ěnáhodnáě složka – Et 

 

                         (1.7) 

 

Provedením rozkladu časových ad na tyto složky je více pravd podobné, že snadn ji 

odhalíme její chování ĚCIPRA, 1řŘ6ě. 

 

„Trend vyjadřuje obecnou tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele 

v čase. Je důsledkem působení sil, které systematicky působí ve stejném směru“ 

ĚKROPÁČ, Ň00ř, s. 1ŇŇě. 

 

Na prodej v zem d lském podniku můžou působit tyto síly nap . zm ny počasí, 

zm ny v požadavcích spot ebitele, zm ny výše p íjmů, růst trhu (CIPRA, 1993). 

 

„Sezónní složka popisuje periodické změny v časové řadě, které se odehrávají 

během jednoho kalendářního roku a každý rok se opakují.“ Sezónní zm ny způsobuje 

m nící se roční období a lidské zvyky. Sezónní složky je vhodné zkoumat m síčn  nebo 

čtvrtletn , nap . p i týdenním m ení je obtížné složku popsat ĚCIPRA, 1řŘ6, s. 16ě. 

 

Cyklická složka je často spojována s demografickým cyklem a je považována  

za nejsporn jší složku časové ady. „Cyklickou složkou rozumíme kolísání okolo trendu 

v důsledku dlouhodobého cyklického vývoje s délkou vlny delší než jeden rok.“  
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N kdy je tato složka zahrnována pod trendovou složku jako její součást (HINDLS, 

KA KOVÁ, NOVÁK, 1řř7ě. 

 

Reziduální Ěnáhodnáě složka je zůstatek časové ady po odstran ní trendu, 

sezónní i cyklické složky. Tato složka je tvo ena pomocí náhodných pohybů v průb hu 

časové ady, má nepravidelný charakter. Může obsahovat chyby v m ení údajů 

časových ad a chyby nap . v důsledku zaokrouhlování ĚCIPRA, 1řŘ6ě. 

 

1.1.2.1 Popis trendu pomocí regresní analýzy 

Způsob popisu vývoje časové ady pomocí regresní analýzy je nejpoužívan jší, 

můžeme jím vyrovnat data, ale také stanovit prognózu pro budoucí vývoj. U regresní 

analýzy se p edpokládá, že její složky lze rozložit na trendovou a reziduální. 

Problémem je vhodn  zvolit typ regresní funkce. Typ regresní funkce zjistíme 

z grafického záznamu průb hu časové ady nebo z vlastností trendové složky,  

které p edpokládáme ĚKROPÁČ, Ň00ř).                              (1.8) 

 

1.1.2.2 Metoda klouzavých průměrů 

Tato metoda je zahrnována mezi adaptivní p ístupy k trendové složce. Adaptivní 

p ístupy mohou pracovat s trendovými složkami, ty však m ní svůj charakter,  

který je závislí na čase, pro popis nelze použít žádnou matematickou k ivku 

s nem nnými parametry. Vyrovnání pomocí této metody lze pouze u lokálních trendů, 

n kdy se nazývá koncepce postupného trendu ĚCIPRA, 1řřň). 

 

Metod pro výpočet je více, já jsem si vybrala jeden z principů. „Prvními pěti 

sousedními hodnotami časové řady proložíme polynom třetího stupně, jehož pomocí 

určíme vyrovnané jednak první dvě, jednak prostřední hodnotu této pětice.  

Poté se posuneme na časové ose o jeden časový interval doprava k další pětici hodnot 

časové řady, kterou proložíme novým polynomem třetího stupně a určíme její 

vyrovnanou prostřední hodnotu. Tímto způsobem se posouváme podél časové osy tak 

dlouho, dokud nedojdeme k poslední pětici hodnot, u níž polynom třetího stupně určíme 

vyrovnanou jednak prostřední, jednak poslední dvě hodnoty této pětice. Výsledkem této 
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metody je vyrovnání zadaných hodnot časové řady, z něhož se někdy dá usoudit na její 

trend ĚKROPÁČ, Ň00ř, s. 1Ň6ě.“  

1.1.3 Trendové funkce 

Popis trendu časové ady se provádí takzvaným vyrovnáním n jakou 

matematickou funkcí. Vyrovnáním získáme informaci o charakteru tendence ve vývoji 

ukazatele v čase. Díky tomu také můžeme navrhnout vývoj trendu v budoucnu,  

ale za p edpokladu, že charakter ukazatele zůstane zachován ĚHINDLS, KA KOVÁ, 

NOVÁK, 1997). 

 

1.1.3.1 Metody odhadu parametrů trendových funkcí 

Nejpoužívan jší metodou je metoda nejmenších čtverců, používá se v p ípad , 

že trendová funkce je lineární v parametrech. Touto metodou lze p ímo získat odhady 

parametrů lineárních a parabolických trendových funkcí. Metodu nejmenších čtverců 

můžeme použít na provedení lineární transformace, tato transformace p evede 

nelineární parametry původního modelu trendu na rovnici lineární z hlediska parametrů. 

P evod pomocí lineární transformace použijeme v p ípad  jednoduché exponenciální 

trendové funkce. Je pot eba upozornit, že metoda odhadu parametrů trendových funkcí 

nemá dobré statistické vlastnosti, jelikož neposkytuje nezkreslené ani konzistentní 

odhady, tyto odhady je nutno považovat pouze za počáteční a následn  vhodn  

zvolenou metodou vylepšit ešení a dopracovat se ke konečnému ešení s vyšší 

p esností. Funkce nelineární z hlediska parametrů nelze p evést pomocí lineární 

transformace na pot ebný tvar, pro odhad jejich parametrů je pot eba specializovaných 

metod (SEGER, HINDLS, 1995). 

 

1.1.3.2 Lineární trend 

Tento trend je nejpoužívan jším typem z trendových funkcí. Tímto trendem 

můžeme orientačn  určit základní sm r veškerých analyzovaných časových ad.                   (1.9) 

a0, a1 vyjad ují neznámé parametry, t = 1 ,Ň, ..., n vyjad uje časovou prom nou. 

K odhadu parametrů se používá metoda nejmenších čtverců, tato metoda dává 

nevychýlené odhady ĚSEGER, HINDLS, 1995). 
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1.1.3.3 Parabolický trend 

Jeho tvar:                       (1.10) 

a0, a1, a2 jsou op t neznámé parametry a t = 1, Ň, ..., n je časová prom nná. 

Jelikož je tato trendová funkce vzhledem k parametrům také lineární, k odhadu 

parametrů používáme stejnou metodu, jako u trendu p edchozího, a to lineárního,  

a sice metodu nejmenších čtverců ĚHINDLS, KA KOVÁ, NOVÁK, 1997). 

 

1.1.3.4 Exponenciální trend 

Funkce není lineární z hlediska parametrů, a tudíž se musí nejd íve provést 

linearizující transformace původní trendové exponenciály. Po zlogaritmování funkce 

můžeme následn  použít metodu nejmenších čtverců ĚHINDLS, KA KOVÁ, NOVÁK, 

1997).                                   (1.11) 

 

1.1.3.5 Modifikovaný exponenciální trend 

Tento typ pat í do kategorie funkcí, které mají ve vývoji asymptotu. Nejvíce je 

využívaná, když podíly sousedních hodnot prvních diferencí časové ady jsou 

konstantní, neboli kolísají kolem určité hodnoty. V tomto p ípad  lze očekávat omezení 

asymptoty, a to buď shora, nebo zdola.                        (1.12) 

 

Modifikovaný exponenciální trend, jeho odhady, počítáme pomocí metody 

částečných součtů, metody dílčích prům rů a poslední metodou, která umož uje 

výpočet počátečního odhadu, je metoda vybraných bodů ĚHINDLS, HRONOVÁ, 

SEGER, FISHER, 2007). 

 

1.1.3.6 Logistický trend 

Tato funkce pat í mezi ty s kladnou horní asymptotou a jedním inflexním 

bodem. Skupina t chto k ivek se označuje S-k ivky, z důvodu typického průb hu.  

Tato k ivka se skládá z více vývojových fází, které jsou znázorn ny na časové ose. 

Logistický trend nelze definovat jednoznačn .  
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Nejčast ji se uvádí ve tvaru:                        (1.13) 

 

Odhad parametrů logistického trendu lze vyjád it pomocí metody částečných 

součtů, metody vybraných bodů nebo metodou diferenčních odhadů ĚHINDLS, 

HRONOVÁ, SEGER, FISHER, Ň007ě. 

 

1.1.3.7 Gompertzova křivka 

Tato k ivka pat í do skupiny S-k ivek a vzniká transformací modifikovaného 

exponenciálního trendu podobn  jako logistický trend. Gompertzova k ivka je 

asymetrická, to znamená, že v tšina hodnot leží až za inflexním bodem, tedy tam kde 

k ivka p echází v konkávní průb h ĚHINDLS, HRONOVÁ, SEGER, FISHER, 2007).                     (1.14) 

 

1.1.3.8 Volba vhodného modelu trendu 

Jedním z ukazatelů pro rozhodování o vhodném typu trendové funkce je v cn  

ekonomické kritérium. Pomocí této analýzy lze posoudit, zda je funkce rostoucí  

či klesající, nebo zda funkce vede k inflexnímu bodu. Další možností je analýza grafu. 

K posouzení volby vhodného modelu slouží i interpolační kritéria, který popisuje trend 

pouze z hlediska minulého vývoje, a extrapolační kritéria, ty se zabývají konstrukcí 

p edpov di budoucího vývoje ĚHINDLS, KA KOVÁ, NOVÁK, 1997).  

 

1.2 Regresní analýza 
„Regresní analýza se používá při zkoumání závislostí dvou a více číselných 

proměnných. Je to souhrn statistických metod a postupů sloužících k odhadu hodnot 

nebo středních hodnot nějaké proměnné odpovídající daným hodnotám jedné či většího 

počtu vysvětlujících proměnných. Údaje o těchto proměnných, zjištěné u n jednotek,  

se považují za výběrová data ĚHINDLS, KA KOVÁ, NOVÁK, 1997, s. 44).“ 

 

V regresní analýze budeme pracovat s prom nnými veličinami, a to s nezávislou 

prom nnou, kterou označíme x, a se závislou prom nnou, kterou označíme y,  
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tuto prom nnou m íme nebo pozorujeme. Mezi t mito dv ma prom nnými existuje 

závislost. Závislost bývá vyjád ena funkčním p edpisem y=φ(x), funkci φ(x) neznáme 

nebo tuto závislost nelze funkcí vyjád it. Pokud nastavíme hodnotu nezávislé prom nné 

x, dostaneme jednu hodnotu závislé prom nné y. P i opakovaném pozorování stejn  

nastavené hodnoty prom nné x, nedostaneme stejnou hodnotu prom nné y,  

jelikož na tuto funkci působí tzv. „šum,“ neboli náhodná veličina, kterou označíme e, 

což jsou různé náhodné vlivy a neuvažované činitele. P edpokládáme, že st ední 

hodnota náhodné veličiny se rovná nule. Zavedeme podmín nou st ední hodnotu 

náhodné veličiny pro hodnotu nezávislé prom nné, což nám umožní vyjád it závislost,  

a položíme ji rovnu vhodn  zvolené funkci ĚKROPÁČ, Ň00ř).                              (2.1) 

 

1.2.1 Regresní přímka 

Nejjednodušším p ípadem regresní úlohy je vyrovnání pomocí regresní p ímky 

(KROPÁČ, Ň00ř).  

                            (2.2) 

 

Odhady koeficientů β1 a β2 regresní p ímky označíme b1, b2. K určení 

koeficientů použijeme metodu nejmenších čtverců. Nejlepší odhad koeficientů je ten, 

který minimalizuje funkci (KROPÁČ, Ň00ř): 

                            2
      (2.3) 

 

Odhady koeficientů vypočteme pomocí první parciální derivace,  

kterou položíme rovno nule. Po úprav  rovnic získáme soustavu normálních rovnic 

(KROPÁČ, Ň00ř). 

           
             

    

 
(2.4) 
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Koeficienty b1, bŇ lze vypočítat pomocí vzorců ĚKROPÁČ, Ň00ř):                                  

                          ý    é   ů            é     í                       

            
           

    

 

 

Odhad regresní p ímky ĚKROPÁČ, Ň00ř):               

 

1.2.2 Nejčastější typy regresních funkcí 
Nyní uvedu nejčast jší typy používaných regresních funkcí, které jsou lineární 

z hlediska parametrů. Obecný tvar funkcí ĚHINDLS, HRONOVÁ, SEGER, FISHER, 

2007):                           
 

Dosazením do vzorce (2.9) za f1(x) =  x, f2(x) =  x
2 dostaneme parabolickou regresní 

funkci, jelikož na pravé stran  rovnice se u prom nné x vyskytuje exponent Ň (AND L, 

2007).                

 

Dosazením do vzorce Ě2.10) za f1(x) =  x, f2(x) =  x
2
, ...fp(x) =  x

p
 dostaneme 

polynomickou regresní funkci p-tého stupn  ĚHINDLS, HRONOVÁ, SEGER, FISHER, 

2007).                       

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 
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Pokud f1(x) =  x
-1

, bude mít funkce Ě2.11ě následující tvar a dostaneme hyperbolickou 

regresní funkci prvního stupn  ĚHINDLS, HRONOVÁ, SEGER, FISHER, Ň007). 

               

 

Obecn  jestliže f1(x) =  x
-1

, f2(x) =  x
-2

, fp(x) =  x
-p

,dostaneme hyperbolickou regresní 

funkci p-tého stupn  (HINDLS, HRONOVÁ, SEGER, FISHER, Ň007).                      

 

Posledním typem regresní funkce lineární v parametrech je logaritmická regresní funkce 

pokud ve vzorci (2.13ě dosadíme za f1(x) =  log x (HINDLS, HRONOVÁ, SEGER, 

FISHER, 2007).              

 

Regresní funkce, které nejsou lineární z hlediska parametrů, nelze odhadnout 

p ímo, ale můžeme je vhodnou transformací p evést do tvaru ĚŇ.8) (HINDLS, 

HRONOVÁ, SEGER, FISHER, Ň007). 

 

 

 

1.3 Finanční analýza 
Finanční analýza p edstavuje významnou součást komplexu finančního ízení 

podniku, neboť umož uje zjistit zp tnou vazbu mezi p edpokládaným výsledkem 

ídících rozhodnutí a skutečností. Finanční analýza je úzce provázaná s finančním 

účetnictvím. Finanční účetnictví nám poskytuje data a informace prost ednictvím 

rozvahy, výkazu zisků a ztráty a p ehledu o pen žních tocích, které pot ebujeme 

k provedení finanční analýzy. Díky finanční analýze jsme schopni dosp t k určitým 

záv rům o celkovém hospoda ení a finanční situaci firmy. Pomocí finanční analýzy 

můžeme ohodnotit minulost, současnost a zjistit p edpokládaný průb h finančního 

hospoda ení podniku v budoucnosti (VALACH a kol., 1997). 

 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 



23 

 

1.3.1 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele se používají k analýze vývojových trendů a k procentnímu 

rozboru jednotlivých položek účetních výkazů ĚKNAPKOVÁ a PAVELKOVÁ, Ň010ě. 

 

„Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů 

v časové posloupnosti. Vypočítává se absolutní výše změn a její procentní vyjádření 

k výchozímu roku“( KNAPKOVÁ a PAVELKOVÁ, Ň010). 

 

Absolutní zm na = Ukazateli – ukazateli-1      (3.1) 

 

„Vertikální analýza spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů 

jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 100%“. Za základnu 

se v tšinou zvolí celková výše aktiv či pasiv v p ípad  rozboru rozvahy, nebo celková 

velikost výnosů či nákladů v p ípad  výkazu zisku a ztráty ĚKNAPKOVÁ  

a PAVELKOVÁ, Ň010ě. 

 

% zm na = ĚAbsolutní zm na * 100ě/ Ukazateli-1     (3.2) 

 

1.3.2 Poměrové ukazatele 

Pom rové ukazatele se v tšinou vypočítají vyd lením jedné položky položkou 

jinou uvedenou ve výkazech, mezi kterými, z hlediska obsahu, existuje vzájemný vztah. 

Konstrukce a výb r ukazatelů závisí na tom, co chceme analyzovat, musí být podstatný 

analyzovanému problému nebo provád nému rozhodnutí ĚVALACH a kol., 1řř7ě. 

 

1.3.2.1 Ukazatele rentability 

„Rentabilita resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 
vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu“ (VALACH  

a kol., 1997). 

 

Obecný tvar tohoto ukazatele je                           (3.3) 
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P i analýze je vhodné se zamyslet, jestli mezi čitatelem a jmenovatelem existuje 
„rozumný“ vztah, zda nejsou veličiny v rozporu ĚKISLINGEROVÁ, HNILICA, Ň005ě. 

 

Dalším ukazatelem této skupiny je ROA, neboli rentabilita celkových aktiv, 

tento ukazatel má za úkol zjistit jakého efektu bylo dosaženo z celkových aktiv.  

Pro výpočet tohoto ukazatele používáme v čitateli celkový výnos EBIT - zisk  

p ed zdan ním a úroky ĚKISLINGEROVÁ, HNILICA, Ň005ě. 

                             (3.4) 

ROE rentabilitu vlastního kapitálu budeme počítat s pomocí EAT Ězisk  

po zdan níě, který bude uveden v čitateli ĚKISLINGEROVÁ, HNILICA, Ň005ě. 

 

                              (3.5) 

 

ROS rentabilita tržeb vyjad uje, kolik korun zisku p ipadne na jednu korunu 

tržeb. Vystihuje hodnotu marže, po sečtení veškerých nákladů spojených s provozem 

společnosti, jsou to nap íklad mzdy zam stnancům, splátky úv rů, faktury dodavatelům.  

(Finanční analýza, 2010). 

 

                     (3.6) 

 

Existuje nespočet různých možností výpočtů rentabilit, vždy je nutné držet  

se toho, za jakým účelem analýzu provádíme. Velmi často sledovanými jsou rentabilita 

dlouhodobých zdrojů nebo rentabilita vloženého kapitálu ĚKISLINGEROVÁ, 

HNILICA, 2005). 

 

1.3.2.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity poukazují na to, zda je podnik schopný včas splatit své 

krátkodobé závazky. Pom rové ukazatele platební schopnosti dávají do pom ru ob žná 
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aktiva, což je nejlikvidn jší skupina aktiv, a krátkodobé závazky, b žn  splatné  

do jednoho roku (VALACH a kol., 1997). 

 

B žná likvidita tento ukazatel vyjad uje, kolikrát pokrývají ob žná aktiva 

krátkodobé závazky, neboli kolikrát je společnost schopna uspokojit pohledávky svých 

v itelů pokud by prom nila veškeré své ob žné aktiva za pen žní prost edky. Platí,  

čím vyšší je hodnota ukazatele, tím víc je pravd podobné, že společnost je schopna 

splatit své závazky. Tato charakteristika je n kdy zavád jící, je pot eba znát strukturu 

ob žných aktiv, jejich likvidnost a odv tví, ve kterém se společnost pohybuje 

(VALACH a kol., 1997). 

 

                                                     (3.7) 

 

Pokud ukazatel b žné likvidity vykazuje vysoké číslo, je vid t, že velká část 

ob žných aktiv je hrazena dlouhodobými zdroji, to snižuje platební schopnost podniku 

v p ípad , že by podnik včas nebyl schopen prom nit svůj majetek na pen žní hodnotu 

ĚGRÜNWALD a HOLEČKOVÁ, Ň00řě. 

Pohotová likvidita se od p edchozí b žné likvidity liší v tom, že od ob žných 

aktiv v čitateli jsou odečteny zásoby. Zásoby jsou odečteny z důvodu, že je považujeme 

za nejmén  likvidní a prodej zásob je často ztrátový, z důsledku zastaralých zásob 

(SYNEK a kol., 1996). 

 

                                                               (3.8) 

 

Čím víc je ukazatel pohotové likvidity vyšší, je pravd podobn jší splacení 

závazků i v p ípad  pokud odb ratelé nebudou platit pohledávky ĚGRÜNWALD  

a HOLEČKOVÁ, Ň00řě. 
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Okamžitá likvidita vyjad uje schopnost podniku platit práv  splatné krátkodobé 

dluhy. Čitatel obsahuje pen žní prost edky a to v hotovosti i na bankovních účtech, 

voln  obchodovatelné cenné papíry, splatné dluhy, sm nečné dluhy a šeky 

ĚSEDLÁČEK, Ň011ě. 

 

                                                           (3.9) 

 

Doporučená hodnota u b žné likvidity je v rozmezí 1,5-Ň,5. U pohotové likvidity 

jsou doporučeny hodnoty od 1 do 1,5. Ukazatel okamžité likvidity by m l nabývat 

hodnot v rozmezí 0,Ň až 0,5 ĚKNAPKOVÁ a PAVELKOVÁ, Ň010). 

 

1.3.2.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjad ují, jak efektivn  podnik hospoda í se svými aktivy. 

Tyto ukazatele je vhodné sledovat z důvodu, má-li podnik nadbytečné množství aktiv, 

vznikají mu zbytečné náklady a z toho vyplývá i nízký zisk. Má-li naopak podnik málo 

aktiv, p ichází o tržby, z kterých by nabýval zisk ĚSYNEK a kol., 1996). 

 

Ukazatelé aktiv bývají typu rychlost obratu nebo doba obratu. Podnik si může 

zvolit jakýkoliv typ ukazatele, který je pro n j důležitý (VALACH a kol., 1997). 

 

Obrat stálých aktiv 

Používá se v p ípad  rozhodování o po ízení dlouhodobého majetku. Pokud 

ukazatel vykazuje nižší hodnotu, než je prům r tohoto ukazatele, je to impulz,  

aby se zvýšilo využití výrobních kapacit a také, aby podnik omezil své investice 

(SEDLÁČEK, Ň011). 

                                                   (3.10) 

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel vyjad uje, jak dlouho trvá jeden obrat, doba pot ebná k p evodu 

pen žních jednotek p es výrobní proces znovu do podoby pen z. N kdy je vhodn jší dát 
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do pom ru náklady na místo tržeb, v p ípad  hodnocení obratu jednotlivých druhů 

zásob ĚKNAPKOVÁ a PAVELKOVÁ, Ň010ě. 

                                                    (3.11) 

 

Stejn  jako u zásob lze stanovit dobu obratu pohledávek, tímto ukazatelem 

vypočítáme, jak dlouho se majetek podniku vyskytuje ve form  pohledávek ĚVALACH 

a kol., 1997). 

                                                (3.12) 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků určuje, jak dlouho družstvo odkládá zaplacení faktury 

svým dodavatelům. Dobu obratu závazku lze chápat i jako provozní úv r (SEDLÁČEK, 

2011).                                            (3.13) 

 

1.3.2.4 Ukazatele zadluženosti 
Dávají do pom ru vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování podniku, 

m í rozsah financování podniku pomocí dluhů. Zadluženost nelze chápat jen jako 

negativní charakteristika podniku. Růst zadluženosti podniku může p isp t k celkové 

rentabilit . Zvýšení celkové rentability vede i k vyšší tržní hodnot , ale také současn  

zvyšuje riziko finanční nestability ĚSEDLÁČEK, Ň011).  

 

Celkovou zadluženost vypočteme jako podíl cizího kapitálu a celkových aktiv. 

V itelé preferují nízký ukazatel zadluženosti, protože čím v tší je podíl vlastního 

kapitálu, tím je v tší bezpečnost proti ztrátám v p ípad  likvidace. Vlastníci cht jí zvýšit 

své výnosy, a proto hledají v tší finanční páku ĚSEDLÁČEK, Ň011). 

 

Doporučená hodnota celkové zadluženosti se pohybuje v rozmezí ň0-60 procent 

ĚKNAPKOVÁ a PAVELKOVÁ, Ň010ě. 
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                                                    (3.14) 

                                                               (3.15) 

 

Kvóta vlastního kapitálu, n kdy se označuje jako koeficient samofinancování,  

je dopln k celkové zadluženosti do 1. Poukazuje na to, do jaké míry je družstvo 

schopno financovat svůj chod vlastním kapitálem ĚSEDLÁČEK, Ň011).  

 

Úrokové krytí 

Porovnává zisk neboli hospodá ský výsledek p ed odečtením úroků a daní 

s celkovým ročním úrokovým zatížením. „Ukazatel informuje o tom, kolikrát celkový 

efekt reprodukce převyšuje úrokové platby.“ Podnik, který vykazuje vyššího růstu tržeb 

a zisku, může využít cizí kapitál ve v tším rozsahu, protože bude schopen zaplatit fixní 

částku úroků. Finanční stabilita podniku a jeho celková jistota závisí na výši úroku jako 

fixního nákladu a jeho podílu na zisku. Stagnace nebo pokles tržeb a zisku upozor uje 

na to, aby se podnik vyhnul vyššímu podílu závazků, ze kterých se musí platit úrok. 

V p ípad  neschopnosti podniku hradit úrokové platby ze zisku, může signalizovat 

blížící se bankrot podniku ĚVALACH a kol., 1řř7ě.   

                                                            (3.16) 

1.3.3 Rozdílové ukazatele 

„Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku 

s orientací na jeho likviditu ĚKNAPKOVÁ a PAVELKOVÁ, Ň010ě.“ 

 

Tyto ukazatele bývají označovány jako fondy finančních prost edků. Fond je 

v tomto p ípad  myšlen jako souhrn určitých stavových ukazatelů vyjad ujících aktiva 

nebo pasiva. Čistým fondem rozumíme rozdíl mezi agregací určitých krátkodobých 

aktiv a krátkodobých pasiv ĚSEDLÁČEK, Ň011).   
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Čistý pracovní kapitál vypočteme jako rozdíl ob žného majetku a krátkodobých 

cizích zdrojů. Tento ukazatel má velmi významný vliv na platební schopnost podniku. 

Podnik by m l vlastnit určitou výši relativn  volného kapitálu, což je p ebytek 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji, jestliže chce být podnikem 

likvidním ĚKNAPKOVÁ a PAVELKOVÁ, Ň010ě. 

 

Významný vliv na solventnost podniku má rozdíl mezi ob žnými aktivy  

a krátkodobými dluhy. Solventnost je schopnost podniku včas splatit své závazky. 

Pokud podnik vykazuje p ebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy, znamená 

to, že podnik je likvidní a má dobré finanční zázemí. V p ípad  nep íznivé události, 

která by vyžadovala výdej vysokých pen žních prost edků, se podnik může obrátit  

na čistý pracovní kapitál, který p edstavuje tzv. finanční polštá . Velikost finančního 

polštá e má každý podnik jiný, závisí na obratovosti krátkodobých aktiv,  

ale i na vn jších okolnostech jako jsou nap íklad stabilita trhu, da ová legislativa, 

konkurence (SEDLÁČEK, Ň011). 

 

Obr. č. 1: Čistý pracovní kapitál  
ĚZdroj: KNAPKOVÁ a PAVELKOVÁ, Ň010, s. ŘŇě. 

 

„Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžného majetku, která je 

financována dlouhodobým kapitálem ĚKNAPKOVÁ a PAVELKOVÁ, Ň010ě.“ 
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1.4 Visual basic 
Visual Basic je programovací jazyk. Je to nástroj určený pro vývoj 

jednoduchých aplikací. Visual Basic má více verzí jako nap . Visual Basic 1-6, Visual 

Basic.NET, VBA - Visual Basic For Applications. Pro zpracování výpočtů k bakalá ské 

práce využiji verzi VBA - Visual Basic For Applications, která je součástí balíčku 

Microsoft Office. Díky tomuto jazyku můžeme v Microsoft Office Excelu programovat 

různé formulá e, které mi budou sloužit k usnadn ní výpočtů pot ebných ke zjišt ní 

finanční analýzy AGRODRUŽSTVA Miroslav (Visual basic, 2007). 
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2. Analýza současného stavu 
V této části bakalá ské práce p edstavím družstvo a dále se budu zabývat 

aplikací teoretických znalostí na finanční situaci analyzovaného družstva. Veškeré 

výpočty vychází z vzorečků uvedených v první části práce.  

 

K provedení analýzy jsem použila data, která jsem čerpala z materiálů získaných 

od AGRODRUŽSTAVA MIROSLAV, a to z účetních výkazů družstva za období Ň006 

– Ň011. Účetní výkazy obsahují rozvahy a výkazy zisku a ztráty. 

 

2.1 Popis družstva 

Základní údaje firmy 

Název: AGRODRUŽSTVO Miroslav 

Sídlo: Nádražní 1Ň07, 671 7Ň Miroslav 

Právní forma podnikáni: družstvo 

IČO: 26919761 

DIČ:CZŇ6ř1ř761 

P edm t podnikání: zem d lská činnost 

Výrobní sortiment: rostlinná, živočišná výroba 

 

AGRODRUŽSTVO Miroslav bylo založeno jako otev ené společenství, založené  

za účelem podnikání a zajišťování hospodá ských, sociálních a jiných pot eb svých 

členů. Družstvo bylo zapsáno 5.ň.Ň004 do obchodního rejst íku Krajského soudu 

v Brn . AGRODRUŽSTVO Miroslav vyvíjí činnost od 1.5.Ň004 ĚAGRODRUŽSTVO 

Miroslav, 2011). 

Družstvo obhospoda uje celkem 14ň6,17 ha zem d lské půdy, p evážn  

pronajaté, z této vým ry je 45,4ň ha vinic ĚAGRODRUŽSTVO Miroslav, Ň011ě. 

Hlavní plodinou v rostlinné výrob  jsou zrniny. P evážn  část této produkce je 

spot ebována v chovu skotu a prasat, zbývající část je prodána pro potraviná ské  

a semená ské účely ĚAGRODRUŽSTVO Miroslav, Ň011ě.  
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U živočišné výroby se AGRODRUŽSTVO Miroslav zam uje hlavn  na chov 

skotu a prasat. Jalovice zůstávají pro vlastní chov. Býci jsou na prodej. Musí se počítat 

s obm nou stáda za vy azené jalovice a dojnice. U prasat má AGRODRUŽSTVO 

uzav ený obrat stáda, prasničky nakupuje. Selata tém  neprodávají, používají je  

pro vlastní chov ĚAGRODRUŽSTVO Miroslav, Ň011ě. 

Konkurence 

AGRODRUŽSTVO Miroslav se zam uje na zem d lskou činnost. Okres 

Znojmo z 70% tvo í zem d lské pozemky, z nichž p ibližn  ř0% je orná půda.  

Z toho vyplývá, že konkurence v oblasti zem d lské činnosti v okrese Znojmo je velká 

ĚKOLE ÁKOVÁ, Ň01Ňě. 
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2.2 Analýza ukazatelů 
Nejprve se zam ím na horizontální a vertikální analýzu aktiv a pasiv. Následn  

u jednotlivých oblastí pom rových a rozdílových ukazatelů uvedu veškeré vypočtené 

hodnoty a u každé oblasti vyberu jeden ukazatel, který budu dále analyzovat pomocí 

časových ad a regresní analýzy. U rozší ené analýzy vybraných ukazatelů uvedu  

i prognózu pro budoucí vývoj. 

 

2.2.1 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv udává vývoj, jak se jednotlivá aktiva v analyzovaném 

období m nila. Analyzované období je za poslední ň roky, a to od hospodá ského roku 

2008-Ň00ř až po hospodá ský rok Ň010-2011. V tabulce číslo 1 jsou zachyceny 

absolutní a procentní zm ny jednotlivých aktiv za dané roky. Absolutní zm na je 

v tisících Kč a procentní zm na je vyjád ena v procentech. 

 

Tab. 1: Horizontální analýza aktiv AGRODRUŽSTVA Miroslav 

Text 

2011-2010 2010-2009 2009-2008 

Absolutní Procentní Absolutní Procentní Absolutní Procentní 
Zm na Zm na Zm na 

Aktiva celkem 7900 7,72% 9515 10,26% -7082 -7,09% 

Stálá aktiva 10535 18,38% 7914 16,02% -3475 -6,57% 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 0   0   0   

Dlouhodobý hmotný 
majetek 10535 18,38% 7914 16,02% -3475 -6,57% 

Dlouhodobý finanční 
majetek 0   0   0   

Ob žná aktiva -2654 -5,90% 1601 3,69% -3607 -7,68% 

Zásoby 1982 10,40% -1200 -5,92% -4567 -18,39% 

Dlouhodobé pohledávky 327 11,85% 324 13,31% 1221 100,58% 

Krátkodobé pohledávky -1927 -21,62% -445 -4,75% 1538 19,66% 

Krátkodobý finanční 
majetek -3036 -21,35% 2922 25,86% -1799 -13,74% 

Časové rozlišení 0   0   0   
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle rozvah AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

Celková aktiva v hospodá ském roce Ň00Ř-Ň00ř AGRODRUŽSTVA Miroslav 

činila řŇ 764 tisíc Kč. Vývoj celkových aktiv b hem analyzovaného období rostl.  
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Z tabulky 1 lze vyčíst, že celková aktiva v hospodá ském roce Ň00ř-20010 vzrostla 

oproti hospodá skému roku Ň00Ř-Ň00ř o 10,Ň6 procent. Významný podíl na růstu 

celkových aktiv m l dlouhodobý hmotný majetek a krátkodobý finanční majetek. 

V posledním sledovaném hospodá ském období Ň010-Ň011 celková aktiva op t 

vzrostla, a to o 7,7Ň procent oproti hospodá skému roku Ň00ř-2010, a jejich hodnota 

činila 110 17ř tisíc Kč. 

Stálá aktiva v období Ň00Ř-2009 zaznamenala pokles p ibližn  7 procent oproti 

p edcházejícímu hospodá skému období. Tento pokles snížila stálá aktiva o ň 475 tisíc 

Kč, a to na 4ř 407 tisíc Kč. V následujících hospodá ských období stálá aktiva razantn  

rostla, růst byl zap íčin n růstem dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2011 byla 

dokončena výstavba nového kravína s dojírnou a porodnou krav a družstvo p ikoupilo 

nové pozemky, to zap íčinilo velký nárůst stálých aktiv. 

Ob žná aktiva zaznamenala nejv tší hodnotu v hospodá ském období  

2009-2010, a to 44 958 tisíc Kč, vzrostla oproti p edchozímu období o ň,6ř procent. 

V období Ň010-Ň011 došlo k poklesu v důsledku zvýšení zásob a dlouhodobých 

pohledávek a snížením krátkodobého finančního majetku. 

 

Vývoj aktiv za analyzované období lze vid t na následujícím grafu číslo 1. 

 

Graf 1: Vývoj aktiv AGRODRUŽSTVA Miroslav v období Ň00Ř-2011  

ĚZdroj: Vlastní zpracování dle rozvah AGRODRUŽSTVA Miroslav) 
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2.2.2 Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv udává vývoj, jak se jednotlivá pasiva 

v analyzovaném období m nila. Analyzované období je taktéž jako u horizontální 

analýzy aktiv za poslední ň roky, a to od hospodá ského roku Ň00Ř-2009  

až po hospodá ský rok Ň010-2011. V tabulce číslo Ň jsou zachyceny absolutní  

a procentní zm ny jednotlivých pasiv za dané roky. Absolutní zm na je v tisících Kč  

a procentní zm na je vyjád ena v procentech. 

 

Tab. 2: Horizontální analýza pasiv AGRODRUŽSTVA Miroslav  

Text 

2011-2010 2010-2009 2009-2008 

Absolutní Procentní Absolutní Procentní Absolutní Procentní 
Zm na Zm na Zm na 

PASIVA CELKEM 7900 7,72% 9515 10,26% -7082 -7,09% 

Vlastní kapitál 5562 9,58% 682 1,19% -1065 -1,82% 

Základní kapitál -466 -0,94% -418 -0,83% 483 0,97% 

Kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Rezervní fondy, 

ned litelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 

49 0,60% -156 -1,88% 1223 17,33% 

Výsledek hospoda ení 
minulých let 1132 -80,11% -1413   424 -100,00% 

Výsledek hospoda ení 
b žného účetního 
období Ě+/-) 

4847 385,60% 2669 -189,02% -3195 -179,19% 

Cizí zdroje 2341 5,29% 8835 24,97% -6015 -14,53% 

Rezervy 0   0   0   

Dlouhodobé závazky 1488 19,03% 1134 16,96% 1495 28,81% 

Krátkodobé závazky -5070 -35,63% -2166 -13,21% -912 -5,27% 

Bankovní úv ry a 
výpomoci 5923 26,72% 9867 80,23% -6598 -34,92% 

Časové rozlišení -3 -20,00% -2 -11,76% -2 -10,53% 

ĚZdroj: Vlastní zpracování dle rozvah AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

Celková pasiva v hospodá ském roce Ň011-Ň010 AGRODRUŽSTVA Miroslav 

činila 11 0179 tisíc Kč, vzrostla oproti p edchozímu období o 7,7Ň procent. Významný 

podíl na růstu celkových pasiv, v tomto období, m l p edevším zvýšení vlastního 

kapitálu. 

Hodnota vlastního kapitálu ve všech analyzovaných letech rostla. V období 

2009-Ň00Ř vlastní kapitál klesl vůči hospodá skému roku Ň00Ř-2007 o 7,09 procent,  
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což v absolutní zm n  je pokles o 7 0ŘŇ tisíc Kč. V období Ň011-Ň010 m l nejv tší vliv 

na zvýšení vlastního kapitálu výsledek hospoda ení b žného účetního období,  

který vzrostl o ňŘ5,6 procent. 

Nejv tší procentní zm na u cizích zdrojů nastala v analyzovaném období  

2010-2009, kdy cizí zdroje zaznamenaly vzrůst p ibližn  o Ň5 procent, tato značná 

zm na vznikla z důvodu zvýšení bankovních úv rů, které vzrostly o Ř0,Ňň procent vůči 

p edchozímu období. 

Časové rozlišení má klesající trend. Nejv tší procentní zm na nastala 

v posledním analyzovaném období, hodnota časového rozlišení klesla o Ň0 procent  

a činí 1Ň tisíc Kč.         

 

Vývoj pasiv za analyzované období lze vid t na následujícím grafu číslo Ň. 

 

Graf 2: Vývoj pasiv AGRODRUŽSTVA Miroslav v období Ň008-2011  

ĚZdroj: Vlastní zpracování dle rozvah AGRODRUŽSTVA Miroslav) 
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jednotlivých druhů aktiv na celkových aktivech AGRODRUŽSTVA Miroslav. 

Procentní podíly jednotlivých aktiv za dané roky jsou uvedeny v tabulce 3. 
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Tab. 3: Vertikální analýza aktiv AGRODRUŽSTVA Miroslav  

Text 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

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

Stálá aktiva 53,09% 53,26% 52,96% 53,26% 56,04% 61,59% 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 53,05% 53,25% 52,96% 53,26% 56,04% 61,59% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ob žná aktiva 46,91% 46,74% 47,04% 46,74% 43,96% 38,40% 

Zásoby 27,82% 23,52% 24,87% 21,84% 18,64% 19,10% 

Dlouhodobé pohledávky 0,95% 1,11% 1,22% 2,62% 2,70% 2,80% 

Krátkodobé pohledávky 9,35% 14,50% 7,83% 10,09% 8,72% 6,34% 

Krátkodobý finanční majetek 8,79% 7,61% 13,12% 12,18% 13,90% 10,15% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle rozvah AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

Na celkových aktivech se významn ji podílí položka stálých aktiv, která kolísá 

kolem 50 a 60 procent. Nejv tší nárůst podílu stálých aktiv jsem zaznamenala v roce 

Ň011, podíl zde dosáhl 61,5ř procent z celkových aktiv, tento nárůst ovlivnilo navýšení 

dlouhodobého hmotného majetku. U položky ob žných aktiv v letech 2006-2009 

nedocházelo k výrazným zm nám, podíly kolísaly kolem 46 a 47 procent. Od roku Ň010 

podíl ob žných aktiv začal výrazn ji klesat, k nejv tšímu poklesu došlo v roce 2011, 

podíl ob žných aktiv kles na ňŘ,40 procent. 

 

 

Graf 3: Procentní složení aktiv AGRODRUŽSTVA Miroslav 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle rozvah AGRODRUŽSTVA Miroslav) 
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2.2.4 Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv sleduje složení pasiv a udává procentní podíl 

jednotlivých druhů pasiv na celkových pasivech AGRODRUŽSTVA Miroslav. 

Procentní podíly jednotlivých pasiv za dané roky jsou uvedeny v tabulce 4. 

Analyzované období je za 6 let, a to od roku Ň006 až po rok Ň011. Vertikální analýzu 

pasiv jsem vypočítala pomocí vzorce Ěň.Ň). 

 

Tab. 4: Vertikální analýza pasiv AGRODRUŽSTVA Miroslav  

Text 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

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

Vlastní kapitál 55,01% 49,08% 58,53% 61,85% 56,76% 57,74% 

Základní kapitál 45,18% 40,80% 49,67% 53,98% 48,55% 44,65% 

Kapitálové fondy 0,49% 0,48% 0,42% 0,46% 0,41% 0,38% 

Rezervní fondy, ned litelný 
fond a ostatní fondy ze zisku 8,78% 8,91% 7,07% 8,93% 7,94% 7,42% 

Výsledek hospoda ení 
minulých let -0,68% -0,62% -0,42% 0,00% -1,38% -0,26% 

Výsledek hospoda ení 
b žného účetního období 
(+/-) 1,25% -0,48% 1,79% -1,52% 1,23% 5,54% 

Cizí zdroje 44,97% 50,90% 41,46% 38,14% 43,23% 42,25% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 21,68% 20,06% 5,20% 7,21% 7,64% 8,45% 

Krátkodobé závazky 18,44% 20,18% 17,33% 17,67% 13,91% 8,31% 

Bankovní úv ry a výpomoci 4,85% 10,65% 18,93% 13,26% 21,67% 25,49% 

Časové rozlišení 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle rozvah AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

B hem analyzovaných období p evládá vyšší podíl u položky vlastního kapitálu, 

výjimkou je rok Ň007, kde je vyšší podíl cizích zdrojů. Navýšení cizích zdrojů v roce 

Ň007 způsobilo zvýšení podílu položky bankovní úv ry a výpomoci tedy,  

že AGRODRUŽSTVO Miroslav zažádalo o nový bankovní úv r. Podíl časového 

rozlišení je zanedbatelný. 
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Graf 4: Procentní složení pasiv AGRODRUŽSTVA Miroslav  
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle rozvah AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

2.2.5 Ukazatele rentability 

V rámci ukazatelů rentability jsem se zam ila na sledování vývoje rentability 

aktiv, rentability vlastního kapitálu a rentability tržeb za šest hospodá ských let 

AGRODRUŽSTVA Miroslav. K výpočtům rentability jsem použila vzorce Ěň.4)-(3.6), 

výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tab. 5: Ukazatelé rentability AGRODRUŽSTVA Miroslav  

Ukazatel/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ROA 2,43% 0,88% 3,59% -0,34% 2,76% 8,07% 

ROE 2,27% -0,98% 3,05% -2,46% 2,17% 9,60% 

ROS 4,46% 1,66% 6,95% -0,69% 6,51% 16,34% 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

Z tabulky vyplývá, že hodnoty rentability ve v tšin  analyzovaných let nejsou 

na dobré úrovni. Nejhorší situace nastala v roce 2009, kdy hodnoty všech rentabilit 

klesly do záporných čísel. Naopak nejlepší situace u všech analyzovaných ukazatelů 

rentabilit nastala v roce Ň011, kdy došlo k nejv tšímu růstu oproti roku Ň010. Tento růst 

ovlivnil prudký vzestup výsledku hospoda ení. 

  

Na grafu 5 jsou znázorn ny vypočítané hodnoty rentabilit za sledované období. 
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Graf 5: Vývoj ukazatelů rentability AGRODRUŽSTVA Miroslav  
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

Základní charakteristiky 

Ke statistické analýze jsem zvolila ukazatel rentability tržeb. V  tabulce číslo 6 

jsou vypočítané základní charakteristiky, které jsou pot ebné pro následující statistickou 

analýzu rentability tržeb. První sloupec tabulky obsahuje označení jednotlivých let, 

které jsou uvedeny ve druhém sloupci. Ve t etím sloupci jsou uvedeny vypočítané 

hodnoty rentability tržeb, které jsem p evedla z tabulky číslo 5. Čtvrtý sloupec zahrnuje 

výpočty prvních diferencí, které jsem počítala pomocí vzorce Ě1.ňě. Pátý sloupec 

poukazuje na výpočty koeficientu růstu, hodnoty jsem vypočítala podle vzorce Ě1.5ě. 

 

Tab. 6: Výpočty základních charakteristiky ROS  

i roky yi 1di(y) ki(y) 

1 2006 0,044581 xxx xxx 

2 2007 0,016601 -0,02798 0,372376 

3 2008 0,069517 0,052916 4,187568 

4 2009 -0,00687 -0,07639 -0,09881 

5 2010 0,065118 0,071987 -9,4801 

6 2011 0,163352 0,098234 2,508553 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 
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Prům r časové ady rentability tržeb AGRODRUŽSTVA Miroslav jsem 

vypočítala podle vzorce Ě1.1ě a činí 0,058717. V uvedeném období byla prům rná 

hodnota rentability tržeb p ibližn  0,06. 

 

 

Graf 6: Rentabilita tržeb – první diference 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

První diference vyjad uje, o kolik se zm nila hodnota rentability tržeb oproti 

období p edcházejícímu. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6 a znázorn ny  

na grafu číslo 6. Nejv tší pokles hodnoty rentability tržeb jsem zaznamenala v roce 

Ň00ř, kdy se hodnota snížila o p ibližn  -0,076. Z prvních diferencí jsem následn  

vypočítala prům r prvních diferencí. Prům r prvních diferencí nám íká, o kolik se 

v prům ru zm ní hodnota rentability tržeb dvou období následujících za sebou. Prům r 

prvních diferencí jsem počítala pomocí vzorce Ě1.4ě a rovná se 0,023754.   
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Graf 7: Rentabilita tržeb – koeficient růstu 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vypočtené koeficienty růstu jsem zachytila na grafu číslo 7 a udávají rychlost 

růstu či poklesu hodnot rentability tržeb. Výpočet koeficientu růstu se počítá podle 

vzorce (1.5). Nejv tší pokles koeficientu růstu jsem zaznamenala v roce 2010. 

Prům rný koeficient růstu AGRODRUŽSTVA Miroslav byl vypočítán na 1,2966, 

z toho vyplývá, že hodnota rentabilita tržeb ročn  v prům ru vzroste p ibližn  1,ň krát.  

 

Vyrovnání dat a prognóza pro další vývoj 

K vyrovnání hodnot rentability tržeb byl použit parabolický trend. Na grafu číslo 

8 jsou znázorn ny zadané, nebo li vypočítané hodnoty rentability tržeb, dále vyrovnané 

hodnoty rentability tržeb parabolickým trendem a prognóza pro rok Ň01Ň.  
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Graf 8: Vyrovnané hodnoty rentability tržeb a prognóza pro rok Ň01Ň 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hodnota rentability tržeb AGRODRUŽSTVA Miroslav by v roce Ň01Ň m la být 

p ibližn  0,Ň41Ň, v p ípad , že časová ada bude v daném trendu pokračovat. 

 

2.2.6 Ukazatele likvidity 

U ukazatelů likvidity jsem se zam ila na všechny t i stupn  likvidity, a t mi 

jsou b žná, pohotová a okamžitá likvidita. Hodnoty jednotlivých likvidit jsou uvedeny 

v tabulce číslo 7 a znázorn ny na grafu číslo ř. Výpočty jsem provedla pomocí vzorců 

(3.7)-(3.9ě, které jsou uvedeny v teoretické části bakalá ské práce. Pro výpočty 

jednotlivých ukazatelů jsem použila účetní výkazy za hospodá ské roky Ň006 až Ň011.  

 

Tab. 7: Ukazatelé likvidity AGRODRUŽSTVA Miroslav  

Ukazatel/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

B žná likvidita 2,54 2,32 2,71 2,64 3,16 4,62 

Pohotová likvidita 1,04 1,15 1,28 1,41 1,82 2,32 

Okamžitá likvidita 0,48 0,38 0,76 0,69 1,00 1,22 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

Literatury uvádí různé doporučené hodnoty. V tšina literatury se ale shodne,  

že b žná likvidita menší než 1 je problematická, plyne z toho, že firma není schopna 
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hradit své krátkodobé závazky ob žnými aktivy, nebo li pohledávky této firmy jsou 

nižší než její závazky, proto firma musí své závazky hradit z dlouhodobých zdrojů 

financování, a to je velmi neefektivní. V p ípad  AGRODRUŽSTVA Miroslav b žná 

likvidita ve všech analyzovaných období p esahuje hodnotu jedna, z toho vyplývá,  

že je schopna hradit své závazky z ob žných aktiv. Doporučené hodnoty u pohotové 

likvidity se uvádí v rozmezí 1 – 1,5, výsledky v tabulce 7 ve všech letech op t spl ují 

doporučené hodnoty. Okamžitá likvidita by se m la pohybovat v intervalu <0,2-0,5>, 

což nám tabulka číslo 7 potvrzuje, to znamená, že finanční majetek nám pokryje 

krátkodobé závazky. V posledních dvou analyzovaných letech vypočítané hodnoty  

u všech likvidit p ekračují doporučené hodnoty, družstvo by se m lo snažit o snížení 

ob žných aktiv.    

 

Na následujícím grafu číslo ř jsou znázorn ny vypočítané hodnoty likvidit  

za sledované období. 

 

Graf 9: Vývoj ukazatelů likvidity AGRODRUŽSTVA Miroslav 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODTUŽSTVA Miroslav) 

 

Následn  jsem se zam ila na b žnou likviditu, kterou jsem aplikovala na časové 

ady a vyrovnala regresní analýzou. 

Základní charakteristiky 

V následující tabulce číslo Ř jsem vypočítala základní charakteristiky pot ebné 

pro statistickou analýzu b žné likvidity. První sloupec tabulky obsahuje označení 
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jednotlivých let, které jsou uvedeny ve druhém sloupci. V t etím sloupci jsou uvedeny 

vypočítané hodnoty b žné likvidity z tabulky číslo 7. Čtvrtý sloupec zahrnuje výpočty 

prvních diferencí, které jsem počítala pomocí vzorce Ě1.ňě. Pátý sloupec nám 

reprezentuje výpočty koeficientu růstu, hodnoty jsem vypočítala podle vzorce Ě1.5ě. 

 

Tab. 8: Výpočty základních charakteristik b žné likvidity  

i roky yi 1di(y) ki(y) 

1 2006 2,54357 xxx xxx 

2 2007 2,31547 -0,2281 0,910323 

3 2008 2,713741 0,398271 1,172004 

4 2009 2,644687 -0,06905 0,974554 

5 2010 3,159826 0,515139 1,194782 

6 2011 4,619349 1,459524 1,4619 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

Prům r časové ady b žné likvidity AGRODRUŽSTVA Miroslav jsem 

vypočítala podle vzorce Ě1.1ě a výsledek je Ň,99944.  V uvedeném období byla 

prům rná hodnota b žné likvidity p ibližn  ň. 

 

 

Graf 10: B žná likvidita – první diference 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

První diference nám vyjad uje, o kolik se zm nila hodnota b žné likvidity oproti 

období p edcházejícímu. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8 a znázorn ny  
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na grafu číslo 10. Nejv tší nárůst hodnoty b žné likvidity nastal v roce Ň011, kdy její 

hodnota vzrostla o p ibližn  1,46. Z prvních diferencí jsem určila prům r prvních 

diferencí, tento prům r nám udává, o kolik se v prům ru zm ní hodnota b žné likvidity 

dvou období následujících za sebou. Prům r prvních diferencí je vypočítaný pomocí 

vzorce (1.4ě. Prům r prvních diferencí se rovná 0,4Ň.   

 

 

Graf 11: B žná likvidita – koeficient růstu 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hodnoty koeficientů růstu jsou zachyceny na grafu číslo 11 a udávají rychlost 

růstu či poklesu hodnot b žné likvidity. Koeficient růstu se počítá jako podíl dvou  

po sob  jdoucích hodnot. Nejv tší narůst nastal v roce Ň011. Prům rný koeficient růstu 

AGRODRUŽSTVA Miroslav je 1,1ň, z toho vyplývá, že hodnota b žné likvidity ročn  

v prům ru vzroste 1,1ň krát.  

 

Vyrovnání dat a prognóza pro další vývoj 
K vyrovnání hodnot b žné likvidity jsem použila regresní parabolu. Na grafu 

číslo 1Ň jsou vyobrazeny vypočítané hodnoty b žné likvidity, které jsem vypočítala 

z účetních výkazů družstva, dále jsou na grafu znázorn né vyrovnané hodnoty  

a prognóza pro rok Ň01Ň.  
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Graf 12: Vyrovnané hodnoty b žné likvidity a prognóza pro rok Ň01Ň 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Prognóza vývoje hodnot b žné likvidity AGRODRUŽSTVA Miroslav pro rok 

Ň01Ň byla vypočítána na 5,8. Pokud bude časová ada v roce 2012 v parabolickém 

trendu pokračovat, m la by se hodnota b žné likvidity pohybovat kolem hodnoty 5,Ř. 

 

2.2.7 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nám znázor ují efektivitu využívání majetku v podnikání 

k tvorb  zisku. Analyzovala jsem obrat celkových aktiv, dobu obratu zásob, dobu obratu 

pohledávek a dobu obratu závazků. Výpočty jsem provád la podle vzorců uvedených 

v teoretické části této práce a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách číslo ř a 10 

a znázorn ny na grafech číslo 13 a 14. 

 

Tab. 9: Obrat celkových aktiv AGRODRUŽSTVA Miroslav  

Ukazatel/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat celkových aktiv 0,544678 0,529205 0,516926 0,489651 0,42341 0,493778 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

Obrat celkových aktiv nám poukazuje, kolikrát se celková aktiva v družstvu 

obrátí v rámci jednoho roku. Hodnota tohoto ukazatele by m la být alespo  1,  
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v rozmezí 0,55 – 0,40 a z toho plyne, že AGRODRUŽSTVO Miroslav neefektivn  

hospoda í s aktivy. 

 

Graf 13: Vývoj obratu celkových aktiv AGRODRUŽSTVA Miroslav 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

Tab. 10: Ukazatelé aktivity AGRODRUŽSTVA Miroslav  

Ukazatel/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob 183,8652 159,9708 173,1959 160,6059 158,4778 139,2648 

Doba obratu pohledávek 68,09915 106,1839 63,02598 93,48333 97,04521 66,66127 

Doba obratu závazků 265,1882 273,7912 156,9093 182,9166 183,2753 122,1859 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

Doba obratu zásob nám určuje jaká je prům rná doba od jejich nákupu do jejich 

prodeje. V letech 2006 – Ň00ř m la doba obratu zásob kolísavý charakter, 

v následujících dvou letech postupn  klesala, v roce Ň011 se rovnala 1ňř dnům,  

tato hodnota je ze všech analyzovaných let nejnižší.  

U doby obratu pohledávek by se m lo družstvo snažit o stanovení, co nejnižšího 

počtu dnů pro odb ratele, aby družstvo mohlo s pen zi co nejd íve začít hospoda it. 

V roce Ň007 m lo družstvo pro odb ratele prům rn  stanoveno pro zaplacení 

pohledávky 106 dní, což byla ze všech období nejdelší doba, v roce Ň00Ř byla prům rná 

doba obratu pohledávek 6ň dní. 

Naopak u doby obratu závazku by doba m la být co nejvyšší a zárove ,  
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doba obratu závazku. Z tabulky vyplývá, že družstvo má dobrou vypovídací schopnost 

vůči dodavatelům. AGRODRUŽSTVO Miroslav se zabývá zem d lskou činností,  

proto je logické, že doba obratu závazků je nastavena na tak vysoký počet dnů  

pro splatnost. 

 

 

Graf 14: Vývoj ukazatelů aktivity AGRODRUŽSTVA Miroslav 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

Dále jsem se zabývala dobou obratu zásob, kterou jsem aplikovala na časové 

ady a vyrovnala regresní analýzou. 

 

Základní charakteristiky 

Základní charakteristiky doby obratu zásob jsou vypočítané v tabulce číslo 11. 

První sloupec tabulky zahrnuje číselné označení jednotlivých let. Analyzované roky 

jsou uvedeny v druhém sloupci. T etí sloupec obsahuje vypočítané hodnoty doby obratu 

zásob z tabulky číslo 10. Čtvrtý sloupec zahrnuje výpočty prvních diferencí, které jsem 

počítala pomocí vzorce Ě1.ňě. Pátý sloupec nám reprezentuje výpočty koeficientu růstu, 

hodnoty jsem vypočítala podle vzorce Ě1.5ě. 
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Tab. 11: Výpočty základních charakteristik doby obratu zásob  

i roky yi 1di(y) ki(y) 

1 2006 183,8652 xxx xxx 

2 2007 159,9708 -23,8944 0,870044 

3 2008 173,1959 13,22507 1,082672 

4 2009 160,6059 -12,59 0,927308 

5 2010 158,4778 -2,12806 0,98675 

6 2011 139,2648 -19,213 0,878765 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Prům r časové ady doby obratu zásob vypočítaný podle vzorce Ě1.1) je 162,56 

dní. V rámci analyzovaného období byla prům rná hodnota doby obratu zásob p ibližn  

16ň dní. 

 

Graf 15: Doba obratu zásob – první diference 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hodnoty prvních diferencí ukazatele doby obratu zásob jsou zaznamenány 

v tabulce číslo 11 a znázorn ny na grafu číslo 15. Nejv tší pokles doby obratu zásob 

nastal v roce Ň007, kdy počet dní, za které se zásoby v družstvu obrátí, klesl o Ň4 dní. 

Prům r prvních diferencí je -8,92. To znamená, že ročn  v prům ru doba obratu zásob 

klesne o ř dnů.  
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Graf 16: Doba obratu zásob – koeficient růstu 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Koeficient růstu nám udává rychlost růstu či poklesu doby obratu zásob, 

vypočítala jsem ho podle vzorce (1.5). Hodnoty jsou graficky znázorn ny na grafu číslo 

16 a také jsou uvedeny v tabulce číslo 11 v pátém sloupci. Pouze v roce 2008 koeficient 

růstu zaznamenává vzrůst, v ostatních analyzovaných letech p írůstek nezaznamenává.  

Prům rný koeficient jsem vypočítala podle vzorce Ě1.6ě a je p ibližn  roven 0,ř5. Značí 

nám, že ve sledovaném období se nám každý rok sníží hodnota doby obratu zásob 

oproti p edchozímu období v prům ru 0,ř5 krát.     

 

Vyrovnání dat a prognóza pro další vývoj 
K vyrovnání hodnot doby obratu zásob jsem použila regresní p ímku. Na grafu 

číslo 17 jsou vyobrazeny vypočítané hodnoty doby obratu zásob AGRODRUŽSTVA 

Miroslava a jsou pojmenované jako zadané hodnoty. Zadané hodnoty jsou následn  

vyrovnané podle regresní p ímky a jsou pojmenované jako vyrovnané hodnoty.  

Na grafu je také znázorn na prognóza pro další vývoj.  
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Graf 17: Vyrovnané hodnoty doby obratu zásob a prognóza pro rok Ň01Ň 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Prognóza doby obratu zásob pro rok Ň01Ň byla vypočítána na 1ň9 dní. V tomto 

p ípad  se prognóza nedá považovat za dův ryhodnou, jelikož hodnota prognózy  

se rovná hodnot  doby obratu zásob z p edchozího roku. Hodnota prognózy bude 

napln na pouze v p ípad , že se doba obratu zásob v roce 201Ň nezm ní. Pokud nastane 

v roce Ň01Ň op t velmi razantní pokles doby obratu zásob, jako v p edchozím roce, 

nebude prognóza pravdivá. 

 

2.2.8 Ukazatele zadluženosti 
V tabulce číslo 12 jsou vypočítané hodnoty ukazatelů zadluženosti, zam ila 

jsem se p edevším na celkovou zadluženost, koeficient samofinancování a úrokové 

krytí.  

 

Tab. 12: Ukazatelé zadluženosti AGRODRUŽSTVA Miroslav  

Ukazatel/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 44,97% 50,90% 41,46% 38,14% 43,23% 42,25% 

Koeficient samofinancování 55,01% 49,08% 58,53% 61,85% 56,76% 57,74% 

Úrokové krytí 4,11 1,13 2,88 -0,32 3,99 4,36 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODRUŽSTVA Miroslav) 
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Celková zadluženost nás informuje o skladb  zdrojů v rámci družstva, poukazuje 

na to, jak družstvo nakládá s cizími zdroji. Koeficient financování je dopl kem celkové 

zadluženosti do 100%, prezentuje jakým podílem je družstvo schopno financovat chod 

pomocí vlastního kapitálu. Z grafu číslo 18 lze vid t, že trend celkové zadluženosti je 

p evrácený trend koeficientu samofinancování. Pouze v roce Ň007 byla celková 

zadluženost s hodnotou 50,ř0% vyšší než koeficient samofinancování s hodnotou 

49,08%. V ostatních letech je vyšší koeficient samofinancování, družstvo se snaží 

využít z v tší části svůj vlastní kapitál.   

 

Graf 18: Vývoj celkové zadluženosti a koeficientu růstu AGRODRUŽSTVA Miroslav 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

Úrokové krytí nám p edstavuje kolikrát je družstvo svým ziskem schopné pokrýt 

nákladové úroky. V roce Ň00ř hodnota úrokového krytí klesla do záporných čísel,  

a to na hodnotu -0,32, z toho plyne, že družstvo v tomto roce nebylo schopno uhradit 

nákladové úroky ze zisku, pon vadž v tom to roce vykazovalo ztrátu. V ostatních letech 

bylo družstvo schopno, alespo  jedenkrát, pokrýt nákladové úroky pomocí zisku. 
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Graf 19: Vývoj úrokového krytí AGRODRUŽSTVA Miroslav 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

Základní charakteristiky 

Základní charakteristiky celkové zadluženosti jsou uvedeny v tabulce číslo 1ň. 

První sloupec tabulky zahrnuje číselné označení jednotlivých let. Analyzované roky 

jsou uvedeny v druhém sloupci. T etí sloupec obsahuje vypočítané hodnoty celkové 

zadluženosti z tabulky číslo 1Ň. Čtvrtý sloupec zahrnuje výpočty prvních diferencí, 

které jsem počítala pomocí vzorce Ě1.ňě. Pátý sloupec nám reprezentuje výpočty 

koeficientu růstu, hodnoty jsem vypočítala podle vzorce Ě1.5ě. 

 

Tab. 13: Výpočty základních charakteristik celkové zadluženosti  

i roky yi 1di(y) ki(y) 

1 2006 0,449693 xxx xxx 

2 2007 0,508956 0,059263 1,131785 

3 2008 0,414558 -0,0944 0,814528 

4 2009 0,381366 -0,03319 0,919932 

5 2010 0,432269 0,050903 1,133476 

6 2011 0,422522 -0,00975 0,977451 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 
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Prům r časové ady celkové zadluženosti jsem vypočítala podle vzorce Ě1.1ě je 

0,434894. V rámci analyzovaného období byla prům rná hodnota celkové zadluženosti 

p ibližn  44 procent. 

 

 

Graf 20: Celková zadluženost – první diference 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hodnoty prvních diferencí celkové zadluženosti jsou zaznamenány v tabulce 

číslo 13 a znázorn ny na grafu číslo 20. Nejv tší pokles hodnoty prvních diferencí 

celkové zadluženosti nastal v roce 2008, z toho plyne, že v tomto roce bylo družstvo 

nejmén  zadluženo, a to jen z ňŘ procent. Prům r prvních diferencí je -0,00543.  

To znamená, že ročn  v prům ru celková zadluženost klesne o 0,54 procent.  
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Graf 21: Celková zadluženost – koeficient růstu 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Koeficient růstu jsem vypočítala podle vzorce Ě1.5). Hodnoty jsou graficky 

znázorn ny na grafu číslo 21 a také jsou uvedeny v tabulce číslo 13 v pátém sloupci. 

Koeficient růstu má kolísavý charakter, a to z důvodu kolísavého trendu časové ady. 

Prům rný koeficient jsem vypočítala podle vzorce Ě1.6ě a je p ibližn  roven 0,987613. 

Značí nám, že ve sledovaném období se nám každý rok sníží hodnota celkové 

zadluženosti oproti p edchozímu období v prům ru p ibližn  1 krát.     

 

Data jsem nevyrovnávala regresní funkcí, jelikož interval spolehlivosti  

se nevyšplhal ani na 50%. Prognóza by v tomto p ípad  nem la dobrou vypovídací 

schopnost, tudíž by se nedala považovat za pravdivou. 

 

2.2.9 Rozdílové ukazatele 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu jsou uvedeny v tabulce 14, vykazuje nám 

platební schopnost podniku. Čím vyšší je hodnota čistého pracovního kapitálu, tak je to 

pro družstvo výhodn jší. 
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Tab. 14: Čistý pracovní kapitál AGRODRUŽSTVA Miroslav  

Ukazatel/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Čistý pracovní kapitál 22709 23393 29658 26963 30730 33146 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

Trend čistého pracovního kapitálu má rostoucí trend, což je pro družstvo 

prosp šné. Výjimkou je rok Ň00ř, kdy u čistého pracovního kapitálu došlo k menšímu 

poklesu. Nejvyšší hodnoty čistého pracovního kapitálu družstvo dosáhlo v roce 2011,  

a to 33 146 tisíc Kč, v tomto období m lo družstvo nejlepší platební schopnost. 

 

 

Graf 22: Vývoj čistého pracovního kapitálu AGRODRUŽSTVA Miroslav 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkazů AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

Základní charakteristiky 

V níže uvedené tabulce číslo 15 jsou uvedeny vypočítané základní 

charakteristiky, které jsou pot eba znát pro statistickou analýzu čistého pracovního 

kapitálu. První sloupec tabulky zahrnuje číselné označení jednotlivých let, které jsou 

uvedeny ve druhém sloupci. V t etím sloupci jsou uvedeny vypočítané hodnoty čistého 

pracovního kapitálu z tabulky číslo 14. Čtvrtý sloupec zahrnuje výpočty prvních 

diferencí, které jsem počítala pomocí vzorce Ě1.ňě. Pátý sloupec nám reprezentuje 

výpočty koeficientu růstu, hodnoty jsem vypočítala podle vzorce Ě1.5ě. 
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Tab. 15: Výpočty základních charakteristik čistého pracovního kapitálu  

i roky yi 1di(y) ki(y) 

1 2006 22709 xxx xxx 

2 2007 23393 684 1,03012 

3 2008 29658 6265 1,267815 

4 2009 26963 -2695 0,909131 

5 2010 30730 3767 1,13971 

6 2011 33146 2416 1,07862 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Prům r časové ady čistého pracovního kapitálu vypočítaný podle vzorce Ě1.1ě je 

27766,5. B hem analyzovaného období se prům rná hodnota čistého pracovního 

kapitálu pohybovala p ibližn  kolem 27 7667 tisíc Kč. 

 

 

Graf 23: Čistý pracovní kapitál – první diference 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vypočítané hodnoty prvních diferencí jsou uvedeny v tabulce 15 a znázorn ny 

na grafu číslo 23. Nejv tší vzrůst u čistého pracovního kapitálu nastal v roce 2008,  

kdy její hodnota vzrostla oproti p edchozímu období o 6 Ň65 tisíc Kč. Pokles prvních 

diferencí nastal pouze v roce 2009. Z vypočítaných hodnot prvních diferencí čistého 

pracovního kapitálu jsem vypočítala prům r prvních diferencí podle vzorce Ě1.4ě. 

Prům r prvních diferencí se rovná p ibližn  2 0Ř7 tisíc Kč.   
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Graf 24: Čistý pracovní kapitál – koeficient růstu 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výpočet koeficientu růstu jsem vypočítala pomocí vzorce (1.5). Vypočtené 

hodnoty koeficienty růstu jsou znázorn ny na grafu číslo 24 a uvedeny v tabulce 15. 

Hodnoty koeficientu růstu udávají rychlost růstu či poklesu čistého pracovního kapitálu. 

Koeficient růstu pouze v roce Ň00ř nezaznamenal růst, v ostatních letech koeficient 

růstu rostl. Prům rný koeficient růstu AGRODRUŽSTVA Miroslav za analyzované 

roky je 1,07Ř6. Hodnota čistého pracovního kapitálu ročn  prům rn  vzroste p ibližn  

1,1 krát.  

 

Vyrovnání dat a prognóza pro další vývoj 

K vyrovnání hodnot čistého pracovního kapitálu jsem použila regresní p ímku. 

Na grafu číslo 25 jsou uvedeny vypočítané hodnoty čistého pracovního kapitálu a jsou 

nazvané jako zadané, dále vyrovnané hodnoty čistého pracovního kapitálu lineárním 

trendem a prognóza pro rok Ň01Ň.  
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Graf 25: Vyrovnané hodnoty čistého pracovního kapitálu a prognóza pro rok Ň01Ň 
ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

 

Prognóza vývoje hodnot čistého pracovního kapitálu AGRODRUŽSTVA 

Miroslav pro rok Ň01Ň je vypočítána na ň4 ř16 tisíc Kč, tato hodnota bude napln na, 

pokud bude časová ada v roce 2012 v lineárním trendu pokračovat. 
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2.3 Zhodnocení situace družstva 
 

Vypočítáním jednotlivých druhů ukazatelů, provedení statistických analýz  

a stanovení prognóz pro budoucí vývoj můžeme provést celkové zhodnocení 

hospoda ení družstva. 

 

Z analyzovaných absolutních ukazatelů můžeme vyvodit, že hodnota celkových 

aktiv i pasiv se každým rokem zvyšuje, z toho plyne, že celková hodnota 

AGRODRUŽSTVA Miroslav má vzrůstající trend.  

 

Ukazatelé rentability b hem prvních p ti let m li kolísavý charakter, záporné 

hodnoty ukazatelů rentability zap íčinily výsledky hospoda ení, které vykazovaly ztrátu. 

U posledního analyzovaného roku jsem zaznamenala velký nárůst, ten vznikl 

z důsledku zvýšení výsledku hospoda ení a zvýšení tržeb. 

 

Vypočítané hodnoty ukazatelů likvidity AGRODRUŽSTVA Miroslav b hem 

prvních čty  let jsou na dobré úrovni, všechny t i stupn  spl ují doporučené hodnoty,  

a to nám íká, že družstvo je bez problémů schopno hradit své krátkodobé závazky.  

I v posledních dvou analyzovaných letech je družstvo schopno hradit své krátkodobé 

závazky, avšak m lo by se snažit snížit ob žná aktiva nebo zvýšit krátkodobé závazky, 

jelikož vzrůstající hodnoty ukazatelů likvidity nad doporučené hodnoty poukazují  

na neefektivní hospoda ení. 

 

V rámci ukazatelů aktivity jsem se zam ila na obrat celkových aktiv.  

Tento ukazatel mi sd lil, že družstvo i když z velké části využívá svá aktiva,  

není zaručeno, že vždy dosáhne zisku. Jelikož se družstvo zabývá rostlinnou výrobou, 

může být výsledek sklizn  ovlivn n počasím a to má špatný dopad na stalá aktiva. Dále 

jsem se v rámci ukazatelů aktivity zam ila na dobu obratu zásob, pohledávek  

a závazků. Doba obratu zásob se pohybovala v intervalu od 140 do 1Ř0 dnů, b hem 

analyzovaných let se doba snižovala. Tato doba je ovlivn na tím, že družstvo musí 

nejprve zásoby nakoupit, poté vyprodukovat a konečný produkt teprve prodává. Doba 

obratu pohledávek by m la být co nejnižší. Družstvo má stanovenou dobu splatnosti 
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pohledávek na ň0 dní, ale s n kterými odb rateli má sjednanou smlouvu na dobu 

splatnosti jeden rok, ale každý m síc musí odb ratel zaplatit 10 % částky z pohledávky. 

Doba obratu závazku by m la být co nejvyšší, družstvo má dobu obratu závazku 

stanovenou na dlouhou dobu a z toho plyne, že má dobrou vypovídací schopnost vůči 

dodavatelům. Družstvo má sjednané dohody o vzájemné kompenzaci závazků  

a pohledávek, jelikož n kte í obchodní partne i jsou pro družstvo nejen odb ratelem,  

ale i dodavatelem.  

 

Družstvo se snaží p ibližn  dodržovat pravidlo 50:50, 50% financovaní 

z vlastního kapitálu a 50 % z cizího kapitálu. Pouze v jednom z analyzovaných let bylo 

družstvo z v tší části financováno cizími zdroji, v ostatních letech družstvo z v tší části 

využívalo vlastní kapitál. Součástí ukazatelů zadluženosti jsem analyzovala úrokové 

krytí. Pouze v jednom z analyzovaných let nebylo družstvo schopné hradit své 

nákladové úroky, pon vadž družstvo v tomto roce vykazovalo ztrátu. 

  

Čistý pracovní kapitál nám poukazuje na platební schopnost družstva. B hem 

analyzovaného období trend čistého pracovního kapitálu roste, to znamená,  

že se zvyšuje i platební schopnost AGRODRUŽSTVA Miroslav.  

 

Vývoj finanční situace AGRODRUŽSTVA Miroslav také velmi závisí  

na počasí. Správnost stanovených hodnot prognóz budeme moci srovnat až na základ  

vydání výroční zprávy za rok Ň01Ň. 
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3. Vlastní návrhy řešení 
 

AGRODRUŽSTVO Miroslav je jedno z mála družstev, které neupustilo  

od chovu skotu a prasat. V tom spat uji velkou výhodu. Družstvo v roce 2011 dostavilo 

nový kravín s dojírnou a porodnou za účelem modernizace, ale počet zví at nezapl uje 

celkovou kapacitu, na kterou byl kravín postaven, proto bych družstvu doporučila 

rozší it stádo skotu. Tuto informaci nám znázor ují výsledky z analýzy ukazatelů 

aktivity, a to konkrétn  obrat celkových aktiv. Živočišná výroba úzce souvisí 

s rostlinnou výrobou. Polovina vyprodukované rostlinné výroby se používá na krmení 

skotu a prasat. Z účetních výkazů lze vid t, že družstvo p ikupuje pozemky, což je 

výhodné pro napln ní kapacity kravína k chování skotu. P i navrhování vlastního ešení 

na zlepšení ekonomické situace družstva budu vycházet z výše uvedených poznatků.   

 

Jednou z možností zvýšení ziskovosti družstva bych navrhovala z ízení 

„Mlékomatů“. Na obrázku číslo Ň můžeme vid t, že v okrese Znojmo se nachází pouze 

jeden automat na mléko, a to v obci Božice. 

 

Obr. č. 2: Mapa automatů na mléko okres Znojmo 
(Zdroj: Mapa automatů na mléko, 2010) 



64 

 

Pro začátek bych v okrese Znojmo navrhovala zavést 4 automaty, dobré lokace 

pro automaty na mléko spat uji v Miroslavi, Moravském Krumlov  a dva ve Znojm . 

Doporučila bych zakoupení automatů s tankem na mléko v kapacit  na ň00 litrů mléka. 

  

Na základ  vyhlášky ĚVYHLÁŠKA č. 1ŇŘ/Ň00ř Sb., o p izpůsobení 

veterinárních a hygienických požadavků pro n které potraviná ské podniky, v nichž se 

zachází se živočišnými produktyě je povolené prodávat vyprodukované mléko 

v automatech, družstvo nemůže prodat veškeré své vyprodukované mléko pomocí 

automatů, ale pouze jeho část, odpovídá to ň5% z celkové produkce mléka 

(VYHLÁŠKA, 2009). 

 

V roce Ň011 celková hodnota vyprodukovaného mléka byla 1 226 7Ň0 litrů. 

Z této hodnoty jsem vypočítala ň5%, což odpovídá 4Ňř ň5Ň litrů, které může družstvo 

prodat v rámci svých automatů na mléko. Rozpočítáním množství mléka na rok vychází 

107 338 litrů na jeden automat, což je na jeden den ŇřŘ litrů mléka. Tržby za mléko 

v roce Ň011 činily 10 463 řŇŇ Kč, družstvo prodává vyprodukované mléko 

velkoodb rateli a výkupní cena mléka je v prům ru Ř,5ň Kč za litr ĚAGRODRUŽSTVO 

Miroslav, 2011).  

 

Prodej mléka v rámci automatů se pohybuje v rozmezí 1Ň - 16 Kč za litr.  

Pokud by se denn  v každém automatu prům rn  prodalo ň00 litrů mléka s cenou 1Ň Kč 

za litr, družstvo by ročn  zvýšilo tržby za prodej mléka o zhruba 1 4ř0 000 Kč. 

V p ípad  prodeje 4Ňř 352 litrů mléka ročn  v rámci automatů na mléko s cenou mléka 

1ň Kč za litr, by družstvo ročn  zvýšilo tržby za prodej mléka o zhruba 1 920 000 Kč. 

P i cen  14 Kč za litr by tržby za prodej mléka ročn  vzrostly o zhruba Ň 350 000 Kč. 

Tabulka číslo 16 nám poukazuje, že v p ípad  prodeje stanoveného množství mléka 

v automatu na mléko za cenu 15 Kč za litr, by družstvo zvýšilo své tržby p ibližn   

o 2 780 000 Kč. V p ípad  prodeje 4Ňř ň5Ň litrů mléka v síti „Mlékomatů“ za 16 Kč  

za litr, by tržby družstva za prodej mléka vzrostly p ibližn  o ň 200 000 Kč.  
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Tab. 16: Porovnávání cen čerstvého mléka   

  

Cena za 

litr [Kč] 
Množství prodaného 
mléka za rok [l] 

Celkové tržby za 
prodej [Kč] Tržby 

Mlékomaty 1Ň,00 Kč 429352 5 15Ň ŇŇ4,00 Kč 1 489 851,44 Kč 

Mlékomaty 1ň,00 Kč 429352 5 5Ř1 576,00 Kč 1 ř1ř Ň0ň,44 Kč 

Mlékomaty 14,00 Kč 429352 6 010 řŇŘ,00 Kč Ň ň4Ř 555,44 Kč 

Mlékomaty 15,00 Kč 429352 6 440 ŇŘ0,00 Kč Ň 777 ř07,44 Kč 

Mlékomaty 16,00 Kč 429352 6 Ř6ř 6ňŇ,00 Kč ň Ň07 Ň5ř,44 Kč 

Zbylé mléko 8,53 Kč 797368 6 Ř01 54ř,04 Kč   

Celkem 

vyprodukováno Ř,5ň Kč 1226720 10 46ň řŇ1,60 Kč 

ĚZdroj: Vlastní zpracování dle p ílohy AGRODRUŽSTVA Miroslav) 

 

 V p ípad  zájmu o čerstvé mléko z „Mlékomatů“ by automatů mohlo být i více. 

Rozší ením stáda skotu by se zvýšila celková produkce mléka, a tím by družstvo mohlo 

rozší it síť automatů na mléko. Počáteční investice do automatů na mléko a vynaložené 

náklady na jejich provoz a údržbu by družstvu nep ineslo okamžité navýšení zisku,  

ale v budoucím vývoji by družstvu p inášelo zvýšení tržeb za prodej mléka. 

Náklady na zakoupení jednoho automatu na mléko s tankem obsahu ň00 litrů  

by družstvo vyšlo p ibližn  na 200 000 Kč. Jelikož automat na mléko musí být p ipojen 

na odpad, vodu a elektriku, p ibyly by další náklady s po ízením spojené, ty by se 

mohly vyšplhat až na ň00 000 Kč. B hem provozu automatu na mléko družstvo musí 

počítat s provozními náklady a údržbou. Celková po izovací cena jednoho automatu  

na mléko by družstvo stála 500 000 Kč, za čty i automaty na mléko by družstvo muselo 

investovat 2 000 000 Kč. Družstvo by mohlo zkusit zažádat o dotace na zakoupení 

automatů na mléko od Evropské unie.  

Z tabulky číslo 16 si lze povšimnou, že v p ípad  prodeje 4Ňř ň5Ň litrů mléka 

z automatu na mléko za cenu 14 Kč, a po odečtení celkových po izovacích nákladů  

za všechny čty i automaty na mléko, by už v prvním roce fungování „Mlékomatů“ 

družstvu p ineslo zvýšení tržeb o zhruba ň50 000 Kč. Následující rok fungování 

automatů by se tržby snižovali pouze o provozní náklady, po izovací náklady by byly 

splaceny už v rámci prvního roku provozu „Mlékomatů.“ 

Jednou z možností jak navýšit zájem o prodej čerstvého mléka z automatu je 

seznámit potencionální zákazníky s tím, že z čerstvého mléka si doma mohou vyrobit 

domácí tvaroh, jogurt, syrovátka, sýr a tak podobn . Čerstvost mléka je zákazníkovi 
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zaručena blokací automatu. Automat na mléko se automaticky zablokuje po Ňň 

hodinách od dopln ní a upozorní o této skutečnosti obsluhu „Mlékomatu.“ 

 

Další možností navýšení zisku by bylo z ízení družstevní prodejny masa 

z vlastních chovů. AGRODRUŽSTVO Miroslav pokračuje ve výrobní specializaci, 

které zavedlo bývalé JZD. JZD m lo prodejnu masa, kterou by stačilo zrekonstruovat  

a zahájit prodej. Družstvo by muselo investovat do rekonstrukce prodejny, dále by 

vznikly náklady na provozní činnost a mzdy zam stnancům. K této činnosti bych 

p istoupila z důvodu nízké výkupní ceny jatečních zví at. AGRODRUŽSTVO Miroslav 

v roce 2011 prodalo 98 tun skotu za 3 311 060 Kč, z toho plyne, že prům rná cena  

za jeden kilogram hov zího masa byla v prům ru za ň4 Kč. Prům rná cena hov zího 

masa v eznických prodejnách se pohybuje kolem 170 Kč. Prasat se ve stejném roce 

prodalo 558 tun za 16 015 ŇŇ6 Kč, prům rná cena za jeden kilogram vep ového masa 

byla Ňř Kč. Prům rná cena vep ového masa v eznických prodejnách se pohybuje  

o kolo 110 Kč. P i prodeji masa na jatka je pot eba si uv domit, že se jedná o cenu  

za kilogram živé váhy. Vlastním opracováním masa dojde ke snížení celkové hmotnosti, 

tudíž by prům rná cena za prodej na jatka a prodej v eznických prodejnách nebyl tak 

markantní. Prost ednictvím družstevní prodejny by družstvo mohlo nabízet vlastní 

mléčné výrobky.            

 

 

Finanční analýza dat v program Visual basic 

Program k posouzení aktuální ekonomické situace družstva a minulého vývoje, 

je vytvo en v tabulkovém editoru Microsoft Excel, konkrétn  pomocí Visual Basicu. 

Program obsahuje t i listy. Na prvním listu je tlačítko pro spušt ní programu, následuje 

list s názvem „Rozvaha,“ kam se zapisují údaje jednotlivých položek rozvahy, poslední 

t etí list je pojmenován „Výkaz zisku a ztráty“ a do n j se zapisují hodnoty jednotlivých 

položek z výkazu zisku a ztráty. Program jsem naprogramovala na období od roku Ň006 

až po rok Ň014. Pro tyto roky jsou p ipraveny i rozvahy a výkazy zisku a ztráty. 

V p ípad  zájmu družstva budu program rozši ovat. 
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Obr. č. 3: Program 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hodnoty jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty se musí  

do programu vypl ovat ručn . Hodnoty položek rozvahy i výkazu zisku a ztráty 

v intervalu od roku Ň006 až po rok Ň011 jsou vypln ny v tisících Kč. 

 

 

Obr. č. 4: Náhled listu rozvaha 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy AGRODRUŽSTVA Miroslav) 
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Po spušt ní programu se zobrazí základní informace o programu, pro koho byl 

navrhnut a k čemu slouží. Po stisknutí tlačítka „Menu“ se uživatel dostane na základní 

nabídku hlavních skupin ukazatelů. Výb r je možný pomocí tlačítek „Commandbutton.“  

 

 

Obr. č. 5: Úvodní formulář pro výběr skupiny ukazatelů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V p ípad  výb ru absolutních ukazatelů má uživatel možnost výpočtu 

horizontální či vertikální analýzy. Na obrázku číslo lze vid t formulá  pro výpočet 

horizontální analýzy. Použila jsem zde „Multipage,“ který slouží pro rozd lení 

formulá e na výpočet horizontální analýzy aktiv a horizontální analýzy pasiv. Jako další 

jsem použila prvek „Optionbutton,“ který slouží k výb ru jednotlivých let. V p ípad  

kliknutí na požadovaný rok, kde chceme počítat analýzu, se vypočítané hodnoty zobrazí 

v rámci dvou sloupečků vedle názvů analyzovaných položek. První sloupeček zobrazuje 

absolutní zm nu, druhý sloupeček poukazuje na procentní zm nu. K zobrazení 

vypočítaných hodnot jsem použila prvek „Label.“ V p ípad  kliknutí na rok, kde nejsou 

vypln ny položky rozvahy, program uživatele upozorní a vypíše „Zadejte položky 

rozvahy.“   
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Obr. č. 6: Formulář pro výpočet horizontální analýzy 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ze skupiny pom rových ukazatelů program počítá ukazatele rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity. Z t chto skupin program počítá veškeré jednotlivé 

druhy ukazatelů, které byly uvedeny v této práci. Pro ukázku jsem z této skupiny 

vybrala ukazatele likvidity, program počítá všechny t i stupn  likvidity, b žnou, 

pohotovou i okamžitou. Stačí pouze zvolit rok, pro který požadujeme výpočet t chto 

ukazatelů, výsledky se zobrazí vedle názvu ukazatelů. V p ípad  zvolení roku,  

kde nejsou vypln ny položky rozvahy, program vypíše „Zadejte položky rozvahy.“  

U ukazatelů, které počítají s rozvahou i výkazem zisku a ztráty, program, v p ípad  

zvolení roku, který nemá vypln né položky t chto výkazů, vypíše „Zadejte položky 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty.“ 
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Obr. č. 7: Formulář pro výpočet ukazatelů likvidity 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ze skupiny rozdílových ukazatelů program počítá čistý pracovní kapitál. 

V p ípad  nevypln ných položek rozvahy, program uživatele upozorní a vypíše 

„Zadejte položky rozvahy.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Formulář pro výpočet čistého pracovního kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Závěr 
 

Úkolem bakalá ské práce bylo provést analýzu ekonomických ukazatelů pomocí 

statistických metod AGRODRUŽSTVA Miroslav a stanovit prognózy u jednotlivých 

ukazatelů pro budoucí vývoj družstva. K vypracování analýzy jsem použila účetní 

výkazy, a to rozvahu a výkaz zisku a ztráty za roky Ň006 až Ň011. 

 

V první části této bakalá ské práce jsem se zabývala popisem teoretických 

východisek práce, v rámci této části jsem se zabývala finančními ukazateli, časovými 

adami a regresní analýzou. Tyto poznatky jsem aplikovala v druhé části práce 

k analýze vybraných ukazatelům družstva.  

 

V části analýza současného stavu jsem p edstavila družstvo, uvedla jsem 

základní informace, p edm t podnikání a konkurenci družstva. Položky rozvahy jsem 

analyzovala pomocí absolutních ukazatelů, konkrétn  pomocí horizontální a vertikální 

analýzy. Z pom rových ukazatelů jsem analyzovala ukazatele rentability, likvidity, 

aktivity a zadluženosti. Nejprve jsem u jednotlivých oblastí ukazatelů provedla finanční 

analýzu a následn  jsem vždy vybrala jeden ukazatel, který sem analyzovala pomocí 

časových ad a regresní analýzy. V rámci rozdílových ukazatelů jsem se zam ila  

na analýzu čistého pracovního kapitálu. Veškeré vypočítané hodnoty jsou uvedeny 

v p ehledných tabulkách a znázorn ny na grafech. U ukazatelů, které jsem zpracovala  

i pomocí časových ad a regresní analýzy jsem stanovila prognózu pro budoucí vývoj.  

Jestli budou hodnoty stanovené prognózy pravdivé, se dozvíme až po vydání účetních 

výkazů družstva za rok Ň01Ň.    

 

Výsledky analýz slouží družstvu jako p ehled, jak si počínalo v minulých letech 

a pomocí programu si družstvo může stanovovat prognózy pro následující roky. 

AGRODRUŽSTVO Miroslav může využít výsledků ukazatelů k odstran ní nedostatků, 

a tím dosáhnout lepší finanční situace. 
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Přílohy 

P íloha 1: Rozvahy AGRODRUŽSTVA Miroslav Ň006-2011  

ĚZdroj: AGRODRUŽSTVO Miroslav, Ň006-2011) 

Ozn. Text 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  Aktiva celkem 79770 88102 99846 92764 102279 110179 

A. Pohledávk  za upsa ý základ í kapitál             

B. Dlouhodo ý ajetek 42349 46926 52882 49407 57321 67856 

B.I. Dlouhodo ý eh ot ý ajetek 33 9         

B.I.1. Zřizova í výdaje             

2. Neh ot é výsledk  výzku u a vývoje             

3. Software 33 9         

4. O e itel á práva             

5. Goodwill             

6. Ji ý dlouhodo ý eh ot ý ajetek             

7. Nedoko če ý DNM             

8. Posk t uté záloh  a DNM             

B.II. Dlouhodo ý h ot ý ajetek 42316 46917 52882 49407 57321 67856 

B.II. Pozemky 3122 4182 5220 5650 5682 7192 

2. Stavby 22543 21114 26394 24940 23137 35574 

3. 

Sa ostat é ovité vě i a sou or  
ovitý h vě í 10501 14489 13870 11004 11932 15804 

4. Pěstitelské elk  trvalý h porostů 1631 1493 1351 1224 1046 868 

5. Základ í stádo a taž á zvířata 3078 3124 2841 2641 2097 2140 

6. Ji ý dlouhodo ý h ot ý ajetek             

7. Nedoko če ý DHM 56 359 278 117 8819 846 

8. Posk t uté záloh  a DHM 1385 2156 2928 3831 4608 5432 

9. O eňova í rozdíl k a té u ajetku             

B.III. Dlouhodo ý fi a č í ajetek             

B.III. 

Podíl  v ovláda ý h a říze ý h 
jed otká h             

2. 

Podíl  v účet í h jed otká h pod 
podstat ý  vlive              

3. 

Ostat í dlouhodo é e é papír  a 
podíl              

4. 

Půjčk  a úvěr  - ovládají í a řídí í 
oso a, podstat ý vliv             

5. Ji ý dlouhodo ý fi a č í ajetek             

6. Pořizova í DFM             

7. Posk t uté záloh  a DFM             

C O ěž á aktiva 37421 41176 46964 43357 44958 42304 

C.I Záso  22191 20718 24831 20264 19064 21046 

C.I.1. Materiál 773 1442 2698 666 1277 1563 

2. Nedoko če á výro a a polotovar  2889 2477 3558 2959 1703 3758 



II 

 

3. Výro k  9679 8227 10700 7881 5563 6472 

4. Zvířata 8850 8572 7875 8758 10521 9253 

5. Z oží             

6. Posk t uté záloh  a záso              

C.II. Dlouhodo é pohledávk  757 980 1214 2435 2759 3086 

C.II. Pohledávk  z o hod í h vztahů             

2. Pohledávk  - ovládají í a řídí í oso a             

3. Pohledávk  - podstat ý vliv             

4. 

Pohledávk  za společ ík , čle  
družstev a za účast ík  sdruže í 757 980 1214 2435 2759 3086 

5. Dlouhodo é posk t uté záloh              

6. Dohad é účt  aktiv í             

7. Ji é pohledávk              

8. Odlože á daňová pohledávka             

C.III. Krátkodo é pohledávk  7462 12772 7822 9360 8915 6988 

C.III.1. Pohledávk  z o hod í h vztahů 5824 6501 6706 8305 4789 6713 

2. Pohledávk  - ovládají í a řídí í oso a             

3. Pohledávk  - podstat ý vliv             

4. 

Pohledávk  za společ ík , čle  
družstev a za účast ík  sdruže í             

5. 

So iál í za ezpeče í a zdravot í 
pojiště í             

6. Stát - daňové pohledávk  857 3747   250 3157   

7. Krátkodo é posk t uté záloh  119 167 368 183 255 265 

8. Dohad é účt  aktiv í 655 2355 713 617 713   

9. Ji é pohledávk  7 2 35 5 1 10 

C.IV. Krátkodo ý fi a č í ajetek 7011 6706 13097 11298 14220 11184 

C.IV.1. Pe íze 89 76 56 890 817 774 

2. Účt  v a ká h 6922 6630 8382 10408 13403 13403 

3. Krátkodo é e é papír  a podíl      4659       

4. 

Pořizova ý krátkodo ý fi a č í 
majetek             

D.I. Časové rozliše í             

D.I.1. Náklad  příští h o do í             

2. Ko ple í áklad  příští h o do í             

3. Příj  příští h o do í             

                

  PASIVA CELKEM 79770 88102 99846 92764 102279 110179 

A Vlast í kapitál 43883 43243 58435 57370 58052 63614 

A.I. Základ í kapitál 36038 35945 49595 50078 49660 49194 

A.I.1. Základ í kapitál 36038 35945 49595 50078 49660 49194 

2. Vlast í ak ie a o hod í podíl  (-)             

3. Z ě  základ ího kapitálu             

A.II. Kapitálové fo d  394 420 423 423 423 423 
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A.II.1. E is í ážio             

2. Ostat í kapitálové fo d  394 420 423 423 423 423 

3. 

O eňova í rozdíl  z pře e ě í 
ajetku a závazků             

4. 

O eňova í rozdíl  z pře e ě í při 
pře ě á h             

A.III. 

Rezerv í fo d , edělitel ý fo d a 
ostat í fo d  ze zisku 7001 7846 7058 8281 8125 8174 

A.III.1. 

Záko ý rezerv í fo d / Nedělitel ý 
fond 5464 5464 5464 6823 6823 6948 

2. Statutár í a ostat í fo d  1537 2382 1594 1458 1302 1226 

A.IV. Výsledek hospodaře í i ulý h let -544 -544 -424   -1413 -281 

A.IV.1. Nerozděle ý zisk i ulý h let -544 -544         

2. Neuhraze á ztráta i ulý h let     -424   -1413 -281 

A.V. 

Výsledek hospodaře í ěž ého 
účet ího o do í (+/-) 994 -424 1783 -1412 1257 6104 

B. Cizí zdroje 35872 44840 41392 35377 44212 46553 

B.I. Rezervy             

B.I.1. 

Rezerv  podle zvlášt í h práv í h 
předpisů             

2. Rezerv  a dů hod  apod. závazk              

3. Rezerva a daň z příj u             

4. Ostat í rezerv              

B.II. Dlouhodo é závazk  17294 17676 5190 6685 7819 9307 

B.II.1. Závazk  z o hod í h vztahů             

2. Závazk  - ovládají í a řídí í oso a             

3. Závazk  - podstat ý vliv             

4. 

Závazk  ke společ íků , čle ů  
družstva a k účast íků  sdruže í 24   203 492 692 984 

5. Dlouhodo é přijaté záloh              

6. V da é dluhopis              

7. Dlouhodo é s ě k  k úhradě             

8. Dohad é účt  pasiv í             

9. Ji é závazk  15783 14991 1138 1244 1089 988 

10. Odlože ý daňový závazek 1487 2685 3849 4949 6038 7335 

B.III. Krátkodo é závazk  14712 17783 17306 16394 14228 9158 

B.III.1. Závazk  z o hod í h vztahů 7582 8720 8487 8238 6964 4194 

2. Závazky - ovládají í a řídí í oso a             

3. Závazk  - podstat ý vliv             

4. 

Závazk  ke společ íků , čle ů  
družstva a k účast íků  sdruže í             

5. Závazk  k za ěst a ů  6476 7869 7873 7740 6918 4209 

6. 

Závazk  ze so iál ího za ezpeče í a 
zdravot ího pojiště í 585 914 918 416 346 417 

7. Stát - daňové závazk  a dota e     28     338 

8. Krátkodo é přijaté záloh              
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9. V da é dluhopis              

10. Dohad é účt  pasiv í             

11. Ji é závazk  69 280         

B.IV. Ba kov í úvěr  a výpo o i 3866 9381 18896 12298 22165 28088 

B.IV.1. Ba kov í úvěr  dlouhodo é 3866 9381 18896 12298 22165 28088 

2. Krátkodo é a kov í úvěr              

3. Krátkodo é fi a č í v po o i             

C.I. Časové rozliše í 15 19 19 17 15 12 

C.I.1. Výdaje příští h o do í 15 19 19 17 15 12 

2. Vý os  příští h o do í             

 

P íloha Ň: Výkazy zisku a ztráty AGRODRUŽSTVA Miroslav Ň006-2011  

ĚZdroj: AGRODRUŽSTVO Miroslav, Ň006-2011) 

Ozn. Text 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

I. Trž  za prodej z oží             

A. Náklad  v alože é a proda é z oží             

+ O hod í arže             

II. Výko  45785 44285 54703 43003 41729 56866 

II.1. Trž  za prodej vlast í h výro ků a služe  42806 43783 50339 43858 41591 52243 

2. Z ě a stavu záso  vlast í či osti 1265 -2806 2123 -2967 -2084 1608 

3. Aktivace 1714 3308 2241 2112 2222 3015 

B. Výko ová spotře a 27290 27825 31948 27630 24496 32440 

B.1. Spotře a ateriálu a e ergie 19992 20535 24301 20739 17973 24391 

B.2. Služ  7298 7290 7647 6891 6523 8049 

+ Přida á hod ota 18495 16460 22755 15373 17233 24426 

C. Oso í áklad  16560 18723 18786 16817 15846 15113 

C.1. Mzdové áklad  12123 13732 13761 12597 11730 11216 

C.2. Od ě  čle ů  orgá ů spol. a družstva             

C.3. 

Náklad  a so iál í za ezpeče í a 
zdravot í pojiště í 4246 4800 4806 4013 3920 3718 

C.4. So iál í áklad  191 191 219 207 196 179 

D. Da ě a poplatk  289 275 326 312 301 349 

E. 

Odpis  dlouhodo ého eh ot ého a 
h ot ého ajetku 6337 6824 7180 7018 6706 6895 

III. 

Trž  z prodeje dlouhodo ého ajetku a 
ateriálu 643 2841 1274 1564 1715 2161 

III.1. 

Trž  z prodeje dlouhodo ého ajetku a 
ateriálu 420 2609 1084 1424 1469 1239 

III.2. Trž  z prodeje ateriálu 223 232 190 140 246 922 

F. 

Zůstatková e a proda ého dlouhodo ého 

ajetku a ateriálu 683 1496 861 683 714 794 

F.1. 

Zůstatková e a proda ého dlouhodo ého 
ajetku a ateriálu 529 786 777 681 708 579 

2. Proda ý ateriál 154 710 84 2 6 215 
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G. 

Z ě a stavu rezerv a oprav ý h položek v 
provoz í o lasti a ko ple í h ákladů 282 220 432   133   

IV. Ostat í provoz í vý os  9062 10860 8939 9476 8484 8354 

H. Ostat í provoz í áklad  1271 979 1117 939 876 905 

V. Převod provoz í h vý osů             

I. Převod provoz í h ákladů             

* Provoz í výsledek hospodaře í 2788 1644 4266 644 2856 10885 

VI. Trž  z prodeje e ý h papírů a podílů             

J. Proda é e é papír  a podíl              

VII. Vý os  z DFM             

VII.1. 

Vý os  z podílů v ovláda ý h a říze ý h 
oso á h a v účet í h jed otká h pod 
podstat ým vlivem             

2. 

Vý os  z ostat í h dlouhodo ý h e ý h 
papírů a podílů             

3. Vý os  z ostat ího DFM             

VIII. Vý os  z krátkodo ého fi a č ího ajetku             

K. Náklad  z fi a č ího ajetku             

IX. 

Vý os  z pře e ě í e ý h papírů a 
derivátů             

L. 

Náklad  z pře e ě í e ý h papírů a 
derivátů             

M. 

Z ě a stavu rezerv a oprav ý h položek 
ve fi a č í o lasti             

X. Vý osové úrok  21 24 77 92 6 8 

N. Nákladové úrok  471 687 1248 985 706 2039 

XI. Ostat í fi a č í vý os  146 37 584 327 226 333 

O. Ostat í fi a č í áklad  537 244 290 494 707 300 

XII. Převod fi a č í h vý osů             

P. Převod fi a č í h ákladů             

* Fi a č í výsledek hospodaře í -841 -870 -877 -1060 -1181 -1998 

Q. Daň z příj u za ěž ou či ost 943 1198 1805 1100 1562 2783 

Q.1. splat á     641   473 1486 

2. odlože á 943 1198 1164 1100 1089 1297 

** Výsledek hospodaře í za ěž ou či ost 994 -424 1584 -1516 113 6104 

XIII. Mi ořád é vý os      201 104 1144   

R. Mi ořád é áklad      2       

S. Daň z příj u z i ořád é či osti             

S.1. splat á             

2. odlože á             

* Mi ořád ý výsledek hospodaře í     199 104 1144   

T. 

Převod podílu a výsledku hospodaře í 
společ íků  +/-             

*** Výsledek hospodaře í za účet í o do í +/- 994 -424 1783 -1412 1257 6104 

**** Výsledek hospodaře í před zda ě í  1937 774 3588 -312 2820 8887 

 


