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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Moreau Agri 

Vysočina, spol. s r.o. v letech 2008 – 2013. Je rozdělena do tří částí. První část je 

věnována teoretickým poznatkům, které budou využity pro zpracování praktické části. 

Praktická část obsahuje stručnou charakteristiku společnosti a jednotlivé výpočty 

ukazatelů finanční analýzy. V poslední části jsou na základě zjištěných výsledků 

v jednotlivých letech navržena možná opatření ke zlepšení finanční situace podniku.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, horizontální analýza, vertikální 

analýza, rentabilita, aktivita, zadluženost, likvidita.  

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the 

company Moreau Agri Vysočina, spol. s r. o. in the years 2008 – 2013. The thesis is 

divided into three parts. The first part is devoted to theoretical knowledge, which will be 

used for practical part. The practical part contains a brief description of the company 

and calculations of individual indicators. In the last part are formulated suggestions the 

improvements of the current financial situation of the company which are based on the 

basis of results of the made financial analysis.  

 

KEYWORDS 

Financial analysis, balance sheet, profit and loss statement, horizontal analysis, vertical 

analysis, profitability, activity, indebtedness, liquidity.  
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ÚVOD 

V dnešní době je pro podnikatelské subjekty velice důležité co nejlépe zacházet se 

svými finančními prostředky. Pokud si chce podnik vytvořit své místo na trhu, musí 

znát svoji celkovou finanční situaci. Finanční analýza představuje významnou součást 

finančního rozhodování. Výsledky finanční analýzy se týkají minulosti, přítomnosti 

i  budoucnosti. Na základě analýzy minulosti a přítomnosti je podnik schopen ovlivnit 

svůj budoucí vývoj. Finanční analýza slouží k odhalení slabých stránek, které mohou 

společnosti ublížit. Také odhaluje silné stránky, které mohou udržet v budoucnu podnik 

na trhu. Pomocí finanční analýzy lze zhodnotit finanční situaci podniku a výsledky 

využít k vylepšení situace. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá rozborem finanční situace podniku Moreau Agri 

Vysočina, spol. s r.o. v období 2008 – 2013, která je na trhu od roku 2001 a zabývá se 

prodejem a servisem zemědělských strojů. V letech 2009 a 2012 se projevila 

celosvětová hospodářská krize, která oslabila její finanční situaci.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretické poznatky 

finanční analýzy a použitých metod. V druhé části jsou provedeny praktické výpočty 

jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a jejich celkové zhodnocení. Tyto výpočty jsou 

provedeny na základě informací z výročních zpráv a internetových stránek podniku. 

V poslední části jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku.  
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CÍL PRÁCE A METODIKA  

Hlavním cílem mé bakalářské práce je na základě vybraných metod finanční analýzy 

posoudit současnou finanční situaci podniku Moreau Agri Vysočina, spol. s r. o. 

a navrhnout opatření, jejichž aplikace povede ke zlepšení hospodaření daného podniku. 

K realizaci této analýzy jsou využita data z výročních zpráv a internetových stránek 

podniku.  

 

Dílčí cíle mé bakalářské práce jsou:  

- vymezení teoretických poznatků, 

- charakteristika analyzované společnosti, 

- analýza současného stavu společnosti – výpočet a vyhodnocení jednotlivých 

ukazatelů finanční analýzy,  

- identifikace silných a slabých stránek společnosti,   

- návrhy na odstranění nedostatků a zlepšení finanční situace společnosti. 
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1. TEORETICKÉ POZNATKY Z FINANČNÍ ANALÝZY 

1.1. Pojem finanční analýza 

Původ finanční analýzy pochází podle dostupných pramenů ze Spojených států 

amerických. V počátcích se finanční analýzy vyznačovaly znázorňováním absolutních 

změn v účetních výsledcích. Později se ukázalo, že účetní výkazy jsou zdrojem 

kvalitních informací pro zjišťování úvěrové schopnosti podniků. Podstatou finanční 

analýzy je prověřit finanční zdraví podniku a vytvořit základ pro finanční plán 

(Růčková, 2011). 

 

Finanční analýzu lze chápat jako soubor činností, jejímž cílem je zjistit a vyhodnotit 

komplexně finanční situaci podniku. Finanční analýza je nástrojem řízení společnosti. 

Poukazuje na silné stránky podniku, ale zároveň odhaluje případné poruchy 

ve finančním hospodaření. Poznatky a závěry finanční analýzy slouží pro tvorbu 

koncepce vývoje, volbu strategie a její realizaci pro plánování finanční situace 

(plánování peněžních příjmů a výdajů v různých časových obdobích). Finanční analýzu 

vyhotovuje a zpracovává ekonomický úsek podniku a záleží především na velikosti 

firmy a její struktuře (Kislingerová, 2010; Jáčová a Ortlová, 2010). 

 

1.2. Uživatelé finanční analýzy  

Uživateli finanční analýzy jsou tzv. stakeholders, tj. osoby, které jsou zainteresovány 

na činnosti podniku.  

Uživatele finanční analýzy rozdělujeme:  

- Externí uživatelé  

 Investoři – sledují informace o finanční výkonnosti podniku, aby získali 

dostatečné množství informací pro rozhodování o budoucích investicích 

do podniku a dále získali informaci, jak podnik nakládá se zdroji, 

které již podniku poskytli. 

 Banky a ostatní věřitelé – sledují informace, které jim slouží 

k rozhodnutí, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek.  
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 Stát, orgány státu – informace finanční analýzy jim slouží ke kontrole 

správnosti vykázaných daní. Dále tyto informace využívají pro různá 

statistická šetření a pro rozdělení finančních výpomocí. 

 Obchodní partneři – sledují především solventnost, likviditu 

a zadluženost.  

 Manažeři – využívají informace pro dlouhodobé i operativní finanční 

řízení podniku. Tyto informace pomáhají k vytvoření zpětné vazby mezi 

řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem.  

 Konkurence – sledují informace podobných podniků nebo celého odvětví 

z důvodu srovnání s jejich výsledky hospodaření. Především sledují 

rentabilitu, ziskovou marži, cenovou politiku, investiční aktivitu, 

hodnotu zásob apod.  

- Interní uživatelé 

 Manažeři – výstupy finanční analýzy využívají pro operativní 

a strategické řízení podniku. 

 Zaměstnanci – mají zájem o finanční stabilitu svého podniku. Tato 

stabilita jim zajišťuje jistotu zaměstnání a zlepšení možností v mzdové 

oblasti (Scholleová, 2012; Kislingerová, 2010; Grünwald a Holečková, 

2002). 

 

1.3. Vstupní data finanční analýzy  

Vstupními daty pro finanční analýzu jsou: 

- Účetní závěrka podniku – Nejčastějším typem vstupních dat je řádná účetní 

závěrka. Je zpracována k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k němuž 

se účetní závěrka vztahuje. 

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz cash flow 

- Informace o:  

 Vlastníci  

 Produkty 
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 Technologie 

 Kapitálový trh 

 Produktivita 

- Další informace (Kislingerová, 2010; Scholleová, 2012) 

 

1.3.1. Rozvaha  

Rozvaha vypovídá o finanční pozici účetní jednotky. Zachycuje finanční zdroje podniku 

k určitému datu a majetek, který je z těchto finančních zdrojů financován. Rozvaha 

umožňuje posouzení zachování hospodářské stability firmy. Struktura rozvahy 

je zobrazena v tabulce č. 1 (Martinivičová, 2006; Růčková, 2011). 

 
Tabulka 1: Struktura rozvahy 

AKTIVA  PASIVA  

Pohledávky za upsaný ZK Vlastní kapitál  

Dlouhodobý majetek  Základní kapitál  

Dlouhodobý nehmotný majetek  Kapitálové fondy  

Dlouhodobý hmotný majetek  Rezervní fondy  

Dlouhodobý finanční majetek  VH minulých let  

  VH běžného účetního období  

Oběžná aktiva  Cizí zdroje  

Zásoby  Rezervy  

Dlouhodobé pohledávky  Dlouhodobé závazky  

Krátkodobé pohledávky  Krátkodobé závazky  

Krátkodobý finanční majetek  Bankovní úvěry a výpomoci  

Časové rozlišení  Časové rozlišení  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě KNAPKOVÁ, PAVELKOVÁ a ŠTĚKER, 2013 

 

Aktiva – vyjadřují celkovou výši ekonomických zdrojů (majetku), jimiž podnik 

disponuje v určitém časovém okamžiku. Jsou vykazována v brutto hodnotách snížené 

o oprávky a opravné položky. 

Pasiva – zachycují zdroje financování majetku podniku (Strouhal, Židlická a Cardová, 

2014; Strouhal, 2009; Knapková, Pavelková a Štěker, 2013). 

 



6 

 

1.3.2. Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 

Zachycuje strukturu nákladů i výnosů. Výkaz zisku a ztráty informuje o schopnosti 

podniku vytvářet dostatečný objem zisku.  

Náklady – představují snížení ekonomického prospěchu během účetního období. Jsou 

to částky, které podnik v daném období účelně vynaložil na získání výnosů bez ohledu 

na jejich zaplacení. Snížení ekonomického prospěchu se projevuje snížením aktiv nebo 

zvýšením závazků.  

Výnosy – jsou zvýšením ekonomického prospěchu během účetního období. Jsou 

to částky, které podnik získal z veškerých činností za dané období bez ohledu jejich 

inkasa. Zvýšení ekonomického prospěchu se projevuje zvýšením aktiv nebo snížením 

závazků (Martinovičová, 2006; Landa, 2008; Kislingerová, 2010; Strouhal, 2009). 

 

1.4. Metody finanční analýzy 

Volba metody pro hodnocení finančního zdraví podniku musí být učiněna s ohledem 

na účelnost, nákladovost a spolehlivost. Použité metody musí odpovídat vytyčenému 

cíli. Spolehlivost upozorňuje na spolehlivost vstupních dat (Růčková, 2011). 

 

Existují dva přístupy k finanční analýze: 

Fundamentální analýza – je založena na znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy. 

Technická analýza – používá matematických, statistických a dalších metod 

ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat a následnému ekonomickému 

posouzení výsledků (Sedláček, 2001). 

 

Technická analýza  

Rozlišujeme tyto metody: 

1) Metody elementární  

a) Analýza absolutních ukazatelů 

 Horizontální analýza 

 Vertikální analýza  

b) Analýza rozdílových ukazatelů 

c) Analýza tokových ukazatelů 

d) Analýza poměrových ukazatelů 
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 Rentabilita 

 Aktivita  

 Zadluženost 

 Likvidita  

 Kapitálový trh  

 Provozní činnost  

e) Analýza soustav ukazatelů 

 Rozklady pyramidové  

 Modely predikční  

2) Metody vyšší  

a) Matematicko-statistické metody 

b) Nestatistické metody (Sedláček, 2011; Strouhal, Židlická a Cardová, 2014). 

 

1.4.1. Analýza absolutních ukazatelů  

K hodnocení finanční situace podniku se při analýze absolutních ukazatelů využívá 

údajů obsažených v účetních výkazech. Rozvaha obsahuje veličiny stavové a výkaz 

zisku a ztráty veličiny tokové. Sledované změny lze sledovat v absolutních a relativních 

hodnotách (Sedláček, 2001; Kislingerová, 2010). 

 

1.4.1.1. Horizontální analýza  

Horizontální analýza (analýza trendů) porovnává změny ukazatelů v časové řadě. 

Sleduje vývoj položek účetních výkazů v čase, hodnotí stabilitu a vývoj z hlediska 

přiměřenosti ve všech položkách (Sedláček, 2001; Scholleová, 2012). 

 

Horizontální analýzu lze interpretovat dvěma způsoby (Kocmanová, 2013, str. 179):  

Výpočet absolutních změn: 

Absolutní změna = hodnota 1 – hodnota (t-1) 

Vzorec 1: Horizontální analýza - absolutní změna 

Výpočet relativních změn: 

Procentní změna = (absolutní změna / hodnota (t-1)) * 100 

Vzorec 2: Horizontální analýza - relativní změna 
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1.4.1.2. Vertikální analýza  

Při vertikální analýze posuzujeme strukturu aktiv a pasiv podniku. Z této struktury 

vyplývá, jaké je složení hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní 

aktivity firmy a z jakých zdrojů byly pořízeny. Vertikální analýza spočívá ve vyjádření 

položek výkazů jako procentního podílu k jedné zvolené základně položené jako 100 %. 

Pro rozbor rozvahy se nejčastěji volí výše aktiv (pasiv) a pro rozbor výkazu zisku 

a ztráty velikost celkových výnosů (nákladů). Výhodou vertikální analýzy je nezávislost 

na meziroční inflaci, to umožňuje srovnávání výsledků analýzy z různých let (Sedláček, 

2011; Knapková, Pavelková a Štěker, 2013; Sedláček, 2011). 

 

1.4.2. Analýza rozdílových ukazatelů  

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace firmy s orientací na jeho 

likviditu. Rozdílové ukazatelé jsou označovány též jako fondy finančních prostředků 

(Sedláček, 2001). 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál vyjadřuje rozdíl mezi oběžným majetkem (OA) a krátkodobými 

cizími zdroji (CKkr). Je nejčastěji používaným ukazatelem a představuje tu část 

oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem. Jde o relativně volný 

kapitál, který je využíván k zajištění snadného průběhu hospodářské činnosti. Čistý 

pracovní kapitál představuje tzv. finanční polštář, který podniku umožní pokračovat 

ve svých činnostech i v případě, že by ho potkala nepříznivá událost, 

která by vyžadovala velký výdej peněžních prostředků (Knapková, Pavelková a Štěker, 

2013; Sedláček, 2001; Sedláček, 2011). 

 

Výpočet čistého pracovního kapitálu (Sedláček, 2011, str. 35):  

ČPK = OA – CKkr 

Vzorec 3: Čistý pracovní kapitál  

Čisté pohotové prostředky (ČPP)  

Čisté pohotové prostředky se používají pro sledování okamžité likvidity. Čisté pohotové 

prostředky představují rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky (Sedláček, 2011; Sedláček, 2001). 
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Výpočet čistých pohotových prostředků (Sedláček, 2011, str. 38):  

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky  

Vzorec 4: Čisté pohotové prostředky 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (ČPPF) 

Čistý peněžně-pohledávkový fond představuje rozdíl mezi očištěnými oběžnými aktivy 

a krátkodobými závazky (Sedláček, 2011). 

 

Výpočet čistých pohotových prostředků (Sedláček, 2011, str. 38): 

ČPPF = (OA – zásoby – nelikvidní pohledávky) – krátkodobé závazky 

Vzorec 5: Čistý peněžně-pohledávkový fond 

 

1.4.3. Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza poměrových ukazatelů umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci 

v podniku. Její nevýhodou je nízká schopnost vysvětlovat jevy. Její podstatou je dát 

do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, případně cash flow 

(Knapková, Pavelková a Štěker, 2013; Sedláček, 2001). 

 

1.4.3.1. Analýza rentability 

Ukazatelé rentability nejlépe vystihují schopnost podniku dosahovat co největších 

výnosů a na tomto základě naplňovat základní cíl podniku v podobě maximalizace jeho 

tržní hodnoty. Jsou konstruovány, jako poměr konečného efektu dosaženého 

podnikatelskou činností ke srovnávací základně. Všechny ukazatele rentability udávají, 

kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele (Marek a kol, 2009; Kislingerová, 2010). 

 

Rentabilita vloženého kapitálu – ROI 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový 

kapitál vložený do podniku, nezávisle na zdroji financování (Sedláček, 2011). 

 

Výpočet rentability vloženého kapitálu (Sedláček, 2011, str. 56):  

ROI= (zisk před zdaněním + nákladové úroky) / celkový kapitál [%] 

Vzorec 6: Rentabilita vloženého kapitálu 
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Rentabilita celkového vloženého kapitálu – ROA 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu, vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její 

výdělečnou schopnost a produkční sílu podniku. Ukazatel odráží celkovou výnosnost 

kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly činnosti podniku financovány (Růčková, 

2011). 

 

Výpočet rentability celkového vloženého kapitálu (Sedláček, 2011, str. 57): 

ROA = EBIT / aktiva [%] 

Vzorec 7: Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Na tento ukazatel soustřeďují svou pozornost především akcionáři, společníci a další 

investoři. Pomocí tohoto ukazatele vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál jim přináší 

dostatečný výnos a zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního 

rizika. Růst tohoto ukazatele může znamenat např. zlepšení výsledku hospodaření 

nebo zmenšení podílu vlastního kapitálu (Kislingerová, 2010; Sedláček, 2001; Růčková, 

2011). 

 

Výpočet rentability vlastního kapitálu (Sedláček, 2011, str. 57): 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál [%] 

Vzorec 8: Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu - ROCE 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu slouží k prostorovému srovnání podniků, 

zejména k hodnocení monopolních veřejně prospěšných společností. Tento ukazatel 

měří efekt, tj. kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhl 

z 1 Kč investované vlastníky (Sedláček, 2011; Kislingerová, 2010). 

 

Výpočet rentability celkového investovaného kapitálu (Sedláček, 2011, str. 58): 

ROCE = (čistý zisk + úroky) / (dlouhodobé závazky + vlastní kapitál) [%] 

Vzorec 9: Rentabilita celkového investovaného kapitálu 
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Rentabilita tržeb – ROS 

Ukazatel vyjadřuje ziskovou marži, která je důležitá pro hodnocení úspěšnosti podniku. 

Do položky tržeb se nejčastěji zahrnují tržby, které tvoří provozní výsledek 

hospodaření. Pokud namísto provozního výsledku hospodaření použijeme čistý zisk, 

můžeme zahrnout veškeré tržby (Knapková, Pavelková a Štěker, 2013; Růčková, 2011). 

 

Výpočet rentability tržeb (Sedláček, 2011, str. 59): 

ROS = zisk / tržby [%] 

Vzorec 10: Rentabilita tržeb 

1.4.3.2. Analýza aktivity   

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich 

podnik příliš, vznikají mu zbytečné náklady a tím nízký zisk. Naopak má-li jich 

nedostatek, vzdává se tím mnoha potencionálně výhodných podnikatelských příležitostí 

(Sedláček, 2011). 

 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel měří efektivnost využívání celkových aktiv a udává, kolikrát se celková aktiva 

obrátí za dané období (Kislingerová, 2010). 

 

Výpočet obratu celkových aktiv (Sedláček, 2011, str. 61): 

Obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva [krát] 

Vzorec 11: Obrat celkových aktiv 

Za tržby je vhodné dosadit součet tržeb za prodej zboží s tržbami za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Minimální doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1 (Knapková, 

Pavelková a Štěker, 2013). 

 

Obrat stálých aktiv  

Obrat stálých aktiv měří efektivnost využívání budov, strojů, zařízení. Dále udává, 

kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby za rok. Má velký význam při rozhodování 

o tom, zda pořídit další dlouhodobý majetek (Kislingerová, 2010; Sedláček, 2011). 

 

Výpočet obratu stálých aktiv (Sedláček, 2011, str. 61): 

Obrat stálých aktiv = roční tržby / stálá aktiva [krát] 

Vzorec 12: Obrat stálých aktiv 
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Obrat zásob  

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát je každá položka zásob v průběhu roku prodána a opět 

uskladněna. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, naopak 

zásoby se uvádějí v pořizovacích cenách. Tudíž ukazatel často nadhodnocuje skutečnou 

obrátku. Jestliže obrat zásob vychází ve srovnání s oborovým průměrem příznivý, 

znamená to, že podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby. Naopak při nízkém obratu 

zásob má firma zastaralé zásoby (Kislingerová, 2010; Sedláček, 2001). 

  

Výpočet obratu zásob (Sedláček, 2011, str. 62): 

Obrat zásob = roční tržby / zásoby [krát] 

Vzorec 13: Obrat zásob 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob představuje průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby (Kislingerová, 2010). 

 

Výpočet doby obratu zásob (Strouhal, 2009, str. 175): 

Doba obratu zásob = (průměrné zásoby / (tržby / 360)) [dny] 

Vzorec 14: Doba obratu zásob 

Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů 

Ukazatel doby splatnosti pohledávek vyjadřuje počet dnů, během nichž je inkaso peněz 

za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Po tuto dobu musí podnik čekat 

na inkaso plateb za své již provedené tržby (Sedláček, 2001). 

 

Výpočet doby obratu pohledávek z obchodních vztahů (Strouhal, 2009, str. 176): 

Doba obratu pohledávek = (průměrné pohledávky z obchodních vztahů / (tržby / 360)) 

[dny] 

Vzorec 15: Doba obratu pohledávek 

Doba obratu závazků z obchodních vztahů 

Ukazatel doby splatnosti závazků z obchodních vztahů vyjadřuje dobu, po kterou 

zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny, a podnik využívá bezplatný obchodní úvěr. 

Tento ukazatel by měl dosáhnout minimálně hodnoty doby obratu pohledávek. Nižší 

hodnota tohoto ukazatele znamená buď horší podmínky od dodavatelů, nebo splácení 
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faktur před datem splatnosti. Vyšší hodnota ukazatele signalizuje problémy s finanční 

schopností (Kislingerová, 2010; Knapková, Pavelková a Štěker, 2013; Marek, 2009). 

 

Výpočet doby obratu závazků z obchodních vztahů (Strouhal, 2009, str. 176): 

Doba obratu závazků z obchodních vztahů = (průměrné závazky z obchodních vztahů / 

(tržby / 360)) [dny] 

Vzorec 16: Doba obratu závazků 

 

1.4.3.3. Analýza zadluženosti  

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik využívá k financování svých aktiv vlastní 

i cizí kapitál. Cizí kapitál je používán z důvodu nižší ceny oproti vlastnímu kapitálu. 

Růst zadluženosti může přispět k celkové rentabilitě a tím vyšší tržní hodnotě podniku. 

Též ale zvyšuje riziko finanční nestability (Kislingerová, 2010; Knapková, Pavelková 

a Štěker, 2013; Sedláček, 2011). 

 

Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) 

Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje, z kolika procent jsou celková aktiva 

financována cizím kapitálem. Věřitelé upřednostňují nižší hodnoty tohoto ukazatele. 

Vlastníci naopak preferují vyšší míru zadluženosti, aby mohli využít efektu finanční 

páky a daňového štítu. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je v rozmezí 30 až 60 % 

(Strouhal, 2009; Knapková, Pavelková a Štěker, 2013). 

 

Výpočet celkové zadluženosti (Sedláček, 2011, str. 64): 

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva [%] 

Vzorec 17: Celková zadluženost 

Koeficient samofinancování (vybavenost vlastním kapitálem) 

Ukazatel vybavenosti vlastním kapitálem vyjadřuje finanční nezávislost podniku 

(Sedláček, 2011). 

 

Výpočet koeficientu samofinancování (Růčková, 2011, str. 59): 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva [%] 

Vzorec 18: Koeficient samofinancování 
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Koeficient zadluženosti (míra zadluženosti) 

Ukazatel míry zadluženosti vyjadřuje, jaký je poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. 

Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem by neměl být větší než jedna (Strouhal, 2009). 

 

Výpočet koeficientu zadluženosti (Sedláček, 2011, str. 64):  

Koeficient zadluženosti = cizí kapitál / vlastní kapitál 

Vzorec 19: Koeficient zadluženosti 

Úrokové krytí  

Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát je podnik schopen krýt úroky 

z cizího kapitálu poté, co jsou uhrazeny všechny náklady související s podnikatelskou 

činností. Čím vyšší hodnoty ukazatele podnik dosahuje, tím je finanční stabilita podniku 

pevnější. V zahraničí je za doporučenou hodnotu považován nejméně trojnásobek 

(Scholleová, 2012; Strouhal, 2009; Růčková, 2011). 

 

Výpočet úrokového krytí (Sedláček, 2011, str. 64): 

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky [krát] 

Vzorec 20: Úrokové krytí 

1.4.3.4. Analýza likvidity  

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazkům. Ukazatelé 

likvidity poměřují to, čím je možno platit s tím, co je nutno zaplatit. Nevýhodou těchto 

ukazatelů je, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního majetku, ale ta ve větší míře 

závisí na budoucích cash flow (Sedláček, 2011). 

 

V souvislosti s platební schopností podniku se můžeme setkat s pojmy jako 

je likvidnost, likvidita a solventnost. Likvidnost vyjadřuje míru obtížnosti přeměny 

majetku do hotovostní formy. Likvidita je souhrn všech potenciálně likvidních 

prostředků, které má podnik k dispozici pro úhradu všech svých splatných závazků. 

Solventnost vyjadřuje připravenost hradit své dluhy v době, kdy nastala jejich splatnost. 

Podmínkou solventnosti je likvidita (Sedláček, 2011; Sedláček, 2001). 

 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Běžná likvidita měří, kolikrát pokrývají běžná aktiva podniku krátkodobé závazky, 

tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby přeměnil veškerá oběžná 

aktiva v určitém čase na hotovost. Tento ukazatel sledují především věřitelé. 
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Doporučená hodnota ukazatele běžné likvidity je v rozmezí od 1,5 do 2,5 (Kislingerová, 

2010; Knapková, Pavelková a Štěker, 2013). 

 

Výpočet běžné likvidity (Sedláček, 2011, str. 66): 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

Vzorec 21: Běžná likvidita 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

Ukazatel pohotové likvidity byl zkonstruován ve snaze omezit vliv zásob na ukazatele 

likvidity. Proto je z ukazatele pohotové likvidity vyloučena nejméně likvidní část 

oběžných aktiv, tj. zásoby. Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje od 1 do 1,5 

(Strouhal, 2009; Marek, 2009; Scholleová, 2012). 

 

Výpočet pohotové likvidity (Sedláček, 2011, str. 67): 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

Vzorec 22: Pohotová likvidita 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

Okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit okamžitě splatné dluhy a pracuje 

pouze s nejlikvidnějšími částmi oběžných aktiv. Ukazatel by se měl pohybovat 

v rozmezí od 0,2 do 0,5 (Sedláček, 2011; Marek, 2009; Knapková, Pavelková a Štěker, 

2013). 

 

Výpočet okamžité likvidity (Sedláček, 2011, str. 67): 

Okamžitá likvidita = (peněžité prostředky + ekvivalenty) / okamžitě splatné závazky 

Vzorec 23: Okamžitá likvidita 

 

1.4.3.5. Analýza provozní činnosti  

Provozní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení podniku. Provozní ukazatele 

se opírají o tokové veličiny (Sedláček, 2011). 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty  

Sleduje, jak velká přidaná hodnota připadá na jednoho pracovníka. Čím tento poměr 

bude menší, tím lepší je výkonnost firmy na jednu korunu vyplacenou zaměstnancům 

(Scholleová, 2012). 
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Výpočet produktivity práce z přidané hodnoty (Scholleová, 2012, str. 184): 

Produktivita práce z přidané hodnoty = přidaná hodnota / počet pracovníků 

Vzorec 24: Produktivita práce z přidané hodnoty 

Nákladovost výnosů  

Nákladovost výnosů vyjadřuje zatížení výnosů celkovými náklady. Hodnota by měla 

mít v čase klesající tendenci (Sedláček, 2011). 

 

Výpočet nákladovosti výnosů (Sedláček, 2011, str. 71): 

Nákladovost výnosů = náklady / výnosy (bez mimořádných) 

Vzorec 25: Nákladovost výnosů 

Vázanost zásob na výnosy  

Vázanost zásob na výnosy vyjadřuje jaký objem zásob je vázán na 1 Kč výnosů. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla být co nejnižší (Sedláček, 2011). 

 

Výpočet vázanosti zásob na výnosy (Sedláček, 2011, str. 71): 

Vázanost zásob na výnosy = zásoby / výnosy (bez mimořádných) 

Vzorec 26: Vázanost zásob na výnosy 

 

1.4.4. Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů se využívají k souhrnnému posouzení finanční situace podniku. 

Rozlišujeme:  

 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů = pyramidové rozklady sloužící 

k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. 

 Účelově vybrané skupiny ukazatelů 

o Bonitní (diagnostické) modely – snaží se pomocí jednoho ukazatele 

(výběr několika ukazatelů) vyjádřit finanční situaci podniku.  

o Bankrotní (predikční) modely – představují systémy včasného varování. 

Tyto modely indikují případné ohrožení finančního zdraví firmy 

(Sedláček, 2001). 

1.4.4.1. Bankrotní modely   

Bankrotní modely informují své uživatele o tom, zda firmě hrozí v blízké budoucnosti 

bankrot. Bankrotní modely vycházejí z faktu, že firma, která je ohrožena bankrotem, 
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určitý čas před touto událostí vykazuje symptomy typické pro bankrot. Tyto modely 

byly odvozeny na základě skutečných dat (Sedláček, 2001; Růčková, 2011). 

 

Altmanův model  

Altmanův model je stanoven jako součet hodnot pěti poměrových ukazatelů, jimž 

je přiřazena různá váha, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu 

(Růčková, 2011). 

 

Výpočet Altmanova indexu pro podniky neobchodovatelné na kapitálovém trhu 

(Scholleová, 2012, str. 190): 

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

Kde:  

X1 = čistý pracovní kapitál / aktiva  

X2 = nerozdělený zisk minulých let / aktiva  

X3 = EBIT / aktiva  

X4 = vlastní kapitál / cizí zdroje  

X5 = tržby / aktiva  

Vzorec 27: Altmanův model (Z-Score) 

Hodnotící tabulka: 

Tabulka 2: Hodnocení Altmanova modelu 

Z > 2,9 firma je finančně zdravá, není ohrožena bankrotem  

1,23 < Z < 2,89 
"šedá zóna", o finančním zdraví firmy nelze jednoznačně 

rozhodnout  

Z < 1,23 firma není finančně zdravá, ohrožuje ji bankrot  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě SCHOLLEOVÁ, 2012 

 

Index IN05 

Index IN05 byl sestaven s ohledem na české podmínky a akceptuje i hledisko vlastníka 

(Scholleová, 2012).  

 

Výpočet indexu IN05 (Scholleová, 2012, str. 190): 

IN05 = 0,13 · X1 + 0,04 · X2 + 3,97 · X3 + 0,21 · X4 + 0,09 · X5 
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Kde:  

X1 = aktiva / cizí zdroje  

X2 = EBIT / nákladové úroky  

X3 = EBIT / aktiva  

X4 = výnosy / aktiva  

X5 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky  

Vzorec 28: Index IN05 

Jestliže hodnota ukazatele EBIT / nákladové úroky vychází příliš vysoké číslo, použije 

se omezená hodnota ve výši 9.  

 

Hodnotící tabulka:  

Tabulka 3: Hodnocení Indexu IN05 

IN05 > 1,6 podnik tvoří hodnotu  

0,9 < IN05 < 1,6 "šedá zóna' 

IN05 < 0,9  podnik spěje k bankrotu  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě SCHOLLEOVÁ, 2012  

 

V této části bakalářské práce jsem rozebrala základní pojmy a vybrané ukazatele 

finanční analýzy. U každého ukazatele je uveden postup výpočtu, doporučené hodnoty 

a vliv na finanční situaci podniku. Tyto poznatky budou použity v následující analytické 

části.  
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

Tato část bakalářské práce je zaměřena na stručnou charakteristiku společnosti Moreau 

Agri Vysočina, spol. s r.o. a zhodnocení její současné situace. Jako zdroje informací 

použiji výroční zprávy za období 2007-2013 dostupné na internetových stránkách 

justice.cz, ve kterých lze nalézt rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních 

tocích a další informace o firmě.  

2.1. Charakteristika společnosti Moreau Agri Vysočina, spol. s r.o. 

Společnost Moreau Agri Vysočina, spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 

27. 8. 2001. Je vedena u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 40320. 

Společnost Moreau Agri Vysočina, spol. s r.o. vznikla jako ekonomicky samostatná 

pobočka firmy Moreau Agri, spol. s r.o. Sídlo této společnosti se nachází 

v Maršovicích 87, 592 31 Nové Město na Moravě. Od roku 2003 jsou jedinými 

společníky Ing. Jiří Novotný a Milan Hájek. Důvodem pro založení společnosti byla 

snaha o dosažení vyšší prodejnosti zemědělských strojů distribuovaných firmou Moreau 

Agri, spol. s r.o. v oblasti Vysočiny. Předmětem podnikání této společnosti je prodej 

zemědělské techniky, kompletní servis a opravy těchto strojů. Dále se zabývají 

prodejem náhradních dílů. V rámci servisních činností společnost provádí opravy 

garanční, pozáruční, generální i repase strojů.  

 

Organizační struktura společnosti se skládá ze čtyř složek: správní středisko, prodej 

strojů, středisko prodeje náhradních dílů a servisní středisko.  

 

Základní kapitál společnosti činil od založení 1 000 000,- Kč. V roce 2013 dochází 

k navýšení základního kapitálu na částku 5 000 000,- Kč z nerozděleného zisku.  

 

Průměrný počet zaměstnanců ve sledovaném období:  

Tabulka 4: Průměrný počet zaměstnanců 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Průměrný počet 

zaměstnanců 
15 16 14 14 16 16 

Z toho řídících 

zaměstnanců 
2 2 2 2 2 2 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv  
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2.2. Analýza absolutních ukazatelů 

Tyto ukazatele analyzují vývoj majetkové struktury podniku. Jako základní metody jsou 

použity horizontální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty, a vertikální analýzy 

rozvahy.  

2.2.1. Horizontální analýza  

Horizontální analýza slouží k porovnání meziročních změn v absolutních i relativních 

hodnotách. Je rozdělena na horizontální analýzu aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty.  

2.2.1.1. Horizontální analýza rozvahy – aktiva 

Pomocí horizontální analýzy můžeme sledovat meziroční změny aktiv. Vypočítané 

hodnoty tohoto ukazatele jsou zobrazeny v tabulce č. 5. 

 
Tabulka 5: Horizontální analýza aktiv 

AKTIVA 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

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

Aktiva celkem -10858,00 -21,93 1873,00 4,85 5865,00 14,47 17927,00 38,64 5962,00 9,27 

Dlouhodobý 
majetek 

-699,00 -7,05 1186,00 12,87 2195,00 21,10 3620,00 28,73 2443,00 15,06 

DHM -470,00 -4,95 1220,00 13,53 1827,00 17,85 3783,00 31,36 2541,00 16,04 

DFM -229,00 -53,13 -34,00 -16,83 368,00 219,05 -163,00 -30,41 -98,00 -26,27 

Oběžný 

majetek 
-9948,00 -25,38 852,00 2,91 3626,00 12,05 14036,00 41,62 3480,00 7,29 

Zásoby -213,00 -1,97 -2932,00 -27,70 5327,00 69,62 -4547,00 -35,04 2495,00 29,59 

Krátkodobé 

pohledávky 
-8509,00 -33,40 4478,00 26,39 -2110,00 -9,84 19174,00 99,15 1087,00 2,82 

KFM -1226,00 -42,03 -694,00 -41,04 409,00 41,02 -591,00 -42,03 -102,00 -12,52 

Časové 

rozlišení 
-211,00 -52,49 -165,00 -86,39 44,00 169,23 271,00 387,14 39,00 11,44 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  
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V případě vývoje celkových aktiv můžeme v tabulce č. 5 pozorovat kolísavý charakter. 

K velkému poklesu dochází v roce 2009, kdy celková aktiva klesla téměř o 22 %. Tento 

pokles je zapříčiněn poklesem dlouhodobého majetku a to především vlivem odpisů. 

Dále je pokles celkových aktiv zapříčiněn krátkodobými pohledávky, které poklesly 

o více než osm milionů korun. Pokles celkových aktiv je pro firmu pozitivní. Pomocí 

splacených pohledávek mohla firma splatit velkou část svých dluhů. Během 

sledovaného období firma neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný majetek 

a dlouhodobé pohledávky.  

 

K velkému nárůstu celkových aktiv dochází v roce 2012 a to zejména z důvodu nárůstu 

krátkodobých pohledávek o téměř 100 %, tedy o více než 19 000 000 Kč. Tato změna 

je zapříčiněna platební neschopností odběratelů z důvodu celosvětové hospodářské 

krize. K dalším změnám dochází u krátkodobého finančního majetku, který po většinu 

sledovaného období klesá. Finanční prostředky na bankovním účtu klesají z důvodu 

splácení bankovních úvěrů a dalších závazků firmy. K velkým změnám dochází také 

u časového rozlišení, kde mezi rokem 2011 a 2012 došlo k nárůstu této položky 

o 387 % především z důvodu nárůstu příjmů příštích období.  

 

2.2.1.2. Horizontální analýza rozvahy – pasiva  

Pomocí horizontální analýzy pasiv můžeme sledovat vývoj hodnot pasiv v čase, tento 

vývoj můžeme sledovat v tabulce č. 6. 
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Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv 

PASIVA 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

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

Pasiva celkem  -10858,00 -21,93 1873,00 4,85 5865,00 14,47 17926,00 38,64 5962,00 9,27 

VK  -980,00 -10,08 1449,00 16,57 3034,00 29,77 2476,00 18,72 3328,00 21,19 

ZK - - - - - - - - 4000,00 400,00 

VH min. let 1801,00 33,84 20,00 0,28 1449,00 20,29 - - - - 

VH běž. 

účetního období 
-2781,00 -84,25 1429,00 274,81 1585,00 81,32 2476,00 70,06 -672,00 -11,18 

CZ -9896,00 -24,90 437,00 1,46 2769,00 9,14 15463,00 46,79 2599,00 5,36 

Dlouhodobé 

závazky  
41,00 20,81 55,00 23,11 -6,00 -2,05 99,00 34,49 - - 

Krátkodobé 

závazky  
-2646,00 -15,29 4652,00 31,75 1497,00 7,75 14915,00 71,70 11220,00 31,41 

Bankovní úvěry 
a výpomoci  

-7291,00 -32,78 -4270,00 -28,56 1278,00 11,96 447,00 3,74 -8621,00 -69,48 

Časové 

rozlišení  
18,00 38,30 -13,00 -20,00 62,00 119,23 -12,00 -10,53 35,00 34,31 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  

 

Vývoj celkových pasiv je stejný jako vývoj celkových aktiv z důvodu rovnosti aktiv 

a pasiv v rozvaze. V roce 2009 se u této firmy projevila celosvětová krize. Během 

tohoto roku se firmě snížil výsledek hospodaření o 84 %, především z důvodu poklesu 

tržeb. Po celé sledované období firma dosahuje kladného výsledku hospodaření. 

Výraznou změnou je zvýšení základního kapitálu v roce 2013 o 400 % z nerozděleného 

zisku minulých let.  

 

Další výraznou změnu lze nalézt ve vývoji krátkodobých závazků. Do roku 2009 firma 

své závazky splácí. Naopak od roku 2010 dochází k jejich postupnému nárůstu. 

K největšímu nárůstu dochází v roce 2012, kdy firma musela splatit úvěr u Komerční 

banky, a tudíž neměla hotovost na splácení svých závazků. I v případě nesplácení 

závazků firma nemá závazky po lhůtě splatnosti.  
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2.2.1.3. Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty  

V tabulce č. 7 můžeme sledovat změny u vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

v absolutních i relativních hodnotách.  

 
Tabulka 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

VZZ  

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

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

Přidaná 

hodnota  
-2725,00 -23,04 1948,00 21,40 6353,00 57,50 1525,00 8,76 874,00 4,62 

VH za běžné 

účetní období 
-2781,00 -84,25 1429,00 274,81 1585,00 81,32 2476,00 70,06 -672,00 -11,18 

Obchodní 

marže  
-4271,00 -28,84 2608,00 24,75 5637,00 49,89 1555,00 8,28 1515,00 7,45 

Tržby z 

prodeje zboží  
-45715,00 -31,36 18796,00 18,78 59845,00 50,35 20561,00 11,51 30054,00 15,08 

Výkony  580,00 11,02 397,00 6,80 3097,00 49,64 1241,00 13,29 1992,00 18,83 

Výkonová 
spotřeba  

-966,00 -11,72 1057,00 14,53 2381,00 28,57 1271,00 11,86 2633,00 21,97 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  

 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty vyplývá, že hodnota výsledku hospodaření 

za běžné účetní období má kolísavý charakter. K největší změně dochází v roce 2010, 

kdy došlo k nárůstu o 275 % z důvodu nárůstu tržeb. Tržby z prodeje zboží do roku 

2009 klesají především z důvodu krize. Odběratelé odkládají své nákupy, odmítají 

nakupovat nové stroje za několik milionů korun a hledají levnější náhradní díly bez 

ohledu na kvalitu. Od roku 2010 dochází k opětovnému nárůstu tržeb. Firma rozšiřuje 

sortiment strojů a začíná prodávat i v zahraničí. V roce 2011 vzrostly tržby z prodeje 

zboží o 50 %. Firma by měla do budoucna usilovat o další nárůst tržeb. Výkony během 

celého sledovaného období rostou. K největšímu nárůstu výkonů dochází mezi roky 

2010 a 2011, kdy došlo k nárůstu o téměř 50 % z důvodu nárůstu tržeb z prodeje 

vlastních výrobků a služeb.   
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2.2.2. Vertikální analýza  

Vertikální analýza zobrazuje procentuelní zastoupení jednotlivých složek na její celkové 

hodnotě. Bude provedena vertikální analýza aktiv a pasiv.  

 

2.2.2.1. Vertikální analýza aktiv  

U vertikální analýzy aktiv zjišťujeme zastoupení jednotlivých složek majetku 

na celkových aktivech. Toto zastoupení je zobrazeno v tabulce č. 8. 

 
Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv 

AKTIVA  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Dlouhodobý 

majetek  
20,03% 23,85% 25,67% 27,16% 25,22% 26,55% 

DHM 19,16% 23,33% 25,26% 26,00% 24,64% 26,16% 

DFM  0,87% 0,52% 0,41% 1,16% 0,58% 0,39% 

Oběžná aktiva  79,16% 75,65% 74,26% 72,69% 74,25% 72,91% 

Zásoby  21,81% 27,38% 18,88% 27,98% 13,11% 15,55% 

Krátkodobé 
pohledávky  

51,46% 43,90% 52,92% 41,68% 59,88% 56,34% 

KFM 5,89% 4,37% 2,46% 3,03% 1,27% 1,02% 

Časové rozlišení  0,81% 0,50% 0,07% 0,15% 0,53% 0,54% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  

 

Z tabulky č. 8 vyplývá, že největší podíl na celkových aktivech mají oběžná aktiva. 

V roce 2013 tvoří oběžná aktiva 72,91 % celkových aktiv. Během sledovaného období 

firma zvyšuje podíl dlouhodobého majetku a snižuje podíl oběžného majetku. Firma 

ve sledovaném období neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobé 

pohledávky. Největší položkou oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky. V roce 

2013 tvoří 56,34 % celkových aktiv. Firma snižuje podíl svého krátkodobého 

finančního majetku. Toto bych označila za negativní vliv, který vede ke snížení 

likvidity firmy. 
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2.2.2.2. Vertikální analýza pasiv  

Vertikální analýza pasiv vyjadřuje zastoupení jednotlivých složek pasiv na celkových 

pasivech. Hodnoty tohoto ukazatele jsou zobrazeny v tabulce č. 9. 

 
Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv 

PASIVA  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Vlastní kapitál  19,64% 22,62% 25,15% 28,51% 24,42% 27,08% 

Základní kapitál  2,02% 2,59% 2,47% 2,16% 1,55% 7,11% 

Rezervní fondy a ost. 

fondy ze zisku  
0,20% 0,26% 0,25% 0,21% 0,16% 0,14% 

VH minulých let  10,75% 18,43% 17,63% 18,52% 13,36% 12,23% 

VH běžného účetního 

období 
6,67% 1,35% 4,80% 7,62% 9,35% 7,60% 

Cizí zdroje  80,27% 77,21% 74,72% 71,24% 75,42% 72,73% 

Dlouhodobé závazky  0,40% 0,62% 0,72% 0,62% 0,60% 0,55% 

Krátkodobé závazky  34,94% 37,91% 47,64% 44,84% 55,53% 66,79% 

Bankovní úvěry a 

výpomoci  
44,93% 38,68% 26,36% 25,78% 19,29% 5,39% 

Časové rozlišení  0,09% 0,17% 0,13% 0,25% 0,16% 0,19% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  

 

Největší část celkových pasiv tvoří cizí zdroje, které přesahují 70 %. Z tohoto vyplývá, 

že společnost je nejvíce financována z cizích zdrojů. Ve sledovaném období se firma 

snaží podíl cizích zdrojů na celkových pasivech snižovat. Vlastní kapitál navyšují 

pomocí výsledku hospodaření. V roce 2013 vzrostl poměr vlastního kapitálu z důvodu 

navýšení základního kapitálu o 4 000 000 Kč. Největší podíl na cizích zdrojích mají 

krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. Podíl bankovních úvěrů se ve 

sledovaném období snižuje a v roce 2013 dosahuje pouze 5,39 %. Naopak podíl 

krátkodobých závazků vzrostl za sledované období ze 42,58 % na 66,79 % a to hlavně 

navýšením krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Nejméně se na pasivech podílí 

časové rozlišení, jehož hodnoty nedosahující 1% jsou téměř zanedbatelné.  
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2.3. Analýza rozdílových ukazatelů  

Rozdílové ukazatele slouží k řízení finanční situace firmy, především jeho likvidity. 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu nám vyjadřuje platební schopnost firmy. 

Vyjadřuje, zda by v případě nepříznivé situace firma byla schopna pokračovat ve své 

činnosti. Ukazatel čistých pracovních prostředků vyjadřuje nejvyšší stupeň likvidity. 

Hodnoty a vývoj rozdílových ukazatelů je znázorněn v grafu č. 1. 

 
Graf 1: Rozdílové ukazatele 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  

Čistý pracovní kapitál  

Hodnoty ČPK v jednotlivých letech mají kolísavý charakter. Kromě roku 2012 firma 

dosahuje kladných hodnot čistého pracovního kapitálu. Záporný ČPK je zapříčiněn 

nárůstem krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů. Aby firma dále 

dosahovala kladných hodnot, měla by se soustředit na snižování krátkodobých závazků. 

Pomocí zjištěných výsledků lze usoudit, že snažení firmy ve sledovaném období je na 

dobré úrovni, ale stále by měla usilovat o zvyšování hodnoty tohoto ukazatele.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ČPK  464 261 592 958 -368 513 

ČPP -2472 -2270 -2602 -2969 -1644 -2526 
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Čisté pohotové prostředky  

Jak vidíme v grafu č. 1, čisté pohotové prostředky vychází v záporných hodnotách. 

Důvodem těchto nízkých hodnot je výše krátkodobých závazků, výše finančního 

majetku a do roku 2012 i výše krátkodobých bankovních úvěrů. Z výsledků ČPP lze 

usoudit, že firma je schopna splácet krátkodobé bankovní úvěry, ale nezbývají 

jí finanční prostředky na splácení závazků vůči svým dodavatelům.  

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond  

Hodnota ČPPF má ve sledovaném období kolísavý charakter. Po celou dobu 

sledovaného období dosahuje záporných hodnot. Příčinou těchto záporných hodnot 

je zvyšování krátkodobých závazků, především závazků z obchodních vztahů. V roce 

2008 poklesla hodnota ČPPF na hodnotu -19 533 000 Kč. Tento pokles zapříčinil nárůst 

nelikvidních pohledávek. Do nelikvidních pohledávek patří pohledávky, které jsou více 

než 6 měsíců po lhůtě splatnosti. 

2.4. Analýza poměrových ukazatelů  

Poměrové ukazatele vyjadřují vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů. Lze 

poměřovat i skupiny těchto položek. V této části provedu analýzu rentability, aktivity, 

zadluženosti, likvidity a provozních ukazatelů.  

2.4.1. Analýza rentability  

Tyto ukazatele vypovídají o efektivnosti a schopnosti podniku vydělávat. Hodnoty 

a vývoj ukazatelů rentability je zobrazen v grafu č. 2. 
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Graf 2: Ukazatele rentability 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů  

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI)  

Hodnoty tohoto ukazatele mají ve sledovaném období kolísavý charakter. V roce 2009 

hodnota tohoto ukazatele činí pouze 6,40 %. Tato nízká hodnota je zapříčiněna velkým 

poklesem provozního hospodářského výsledku z důvodu celosvětové hospodářské krize.  

V roce 2008 a 2012 hodnota tohoto ukazatele překročila doporučenou hodnotu 12 %. 

V těchto letech podnik velmi dobře zhodnocuje vklady do společnosti, což je velmi 

příznivé pro vlastníky a investory. 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Ukazatel rentability celkových aktiv má ve sledovaném období kolísavý charakter. 

V prvním roce sledovaného období firma vykazuje nízkou hodnotu tohoto ukazatele 

z důvodu nízké hodnoty provozního výsledku hospodaření. Doporučené hodnoty tohoto 

ukazatele činí 12 až 15 % při velmi dobré úrovni a 10 až 12 % při dobré úrovni. Dle 

těchto doporučených hodnot je hodnota ukazatele v roce 2008 na dobré úrovni. Poté 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROI 13,21 6,40 9,49 11,82 12,70 10,62 

ROA  10,86 4,18 8,27 10,88 12,37 10,29 

ROE  33,95 5,95 19,12 26,72 38,28 28,05 
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ROCE  44,98 15,32 23,27 29,39 38,67 28,70 
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opět dochází k prudkému poklesu. Tento pokles je zapříčiněn celosvětovou krizí, díky 

které firmě klesl provozní výsledek hospodaření a celková aktiva. Od roku 2011 firma 

efektivně využívá svá aktiva a s jejich pomocí vytváří zisk.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Společnost Moreau Agri Vysočina dosáhla ve sledovaném období vysokých hodnot 

ukazatele rentability vlastního kapitálu. V roce 2009 dosahuje tento ukazatel hodnoty 

pouze 5,95 % z důvodu poklesu čistého zisku. V následujících letech dochází 

k opětovnému růstu rentability. Tento jev je velice pozitivní pro vlastníky a investory.  

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Hodnoty tohoto ukazatele dosahují ve sledovaném období hodnot v rozmezí 1 % až 

2,9 %. V roce 2009 tento ukazatel dosahuje pouze hodnoty 0,5 %. Tato nízká hodnota 

je zapříčiněna poklesem provozního výsledku hospodaření a tržeb. Do položky tržeb 

jsou zahrnuty tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.  

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu má ve sledovaném období 

kolísavý charakter. Nejvyšší hodnoty ukazatele dosahuje firma v roce 2008. Naopak 

v roce 2009 dosahuje hodnoty pouze 15,32 %. Důsledkem této hodnoty je pokles 

provozního výsledku hospodaření. V dalších letech dochází k nárůstu. V roce 2012 

vzrostla hodnota na 38, 67 %. Firma by se měla do budoucnosti soustředit na zvyšování 

hodnoty tohoto ukazatele.  

 

2.4.2. Analýza aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak efektivně firma využívá svá aktiva. Hodnoty a vývoj 

ukazatelů obratu jsou zobrazeny v grafu č. 3 a hodnoty a vývoj ukazatelů doby obratu 

můžeme sledovat v grafu č. 4. 
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Graf 3: Ukazatele aktivity - obratu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  

 

Obrat celkových aktiv  

Hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv by se měly pohybovat v rozmezí 1,6 až 3. 

Podnik ve sledovaném období dosahuje vyšších hodnot. Do intervalu doporučených 

hodnot se firma dostává v roce 2009, kdy hodnota činí 2,81. Vyšší hodnoty tohoto 

ukazatele ukazují, že firma má nedostatek aktiv. 

 

Obrat stálých aktiv  

Z výsledků ukazatele obratu stálých aktiv lze usoudit, že firma efektivně využívá svá 

stálá aktiva. Během celého sledovaného období firma dosahuje vyšších hodnot než 

u ukazatele obratu celkových aktiv. Toto lze považovat za pozitivní jev.  

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv  3,05 2,81 3,09 4,05 3,26 3,44 

Obrat stálých aktiv  15,23 11,49 12,02 14,92 12,94 12,96 

Obrat zásob  13,99 10,01 16,35 14,49 24,89 22,14 

0 krát 

5 krát 

10 krát 

15 krát 

20 krát 

25 krát 

30 krát 

Obrat celkových aktiv  Obrat stálých aktiv  Obrat zásob  



31 

 

Obrat zásob  

Ukazatel obratu zásob vyjadřuje počet obrátek zásob během jednoho roku. Hodnota 

tohoto ukazatele by měla růst. V grafu č. 3 můžeme pozorovat kolísavý charakter tohoto 

ukazatele. Nejnižší hodnoty dosahuje v roce 2009, kdy tato hodnota činí 10,01. Tento 

pokles byl zapříčiněn poklesem tržeb podniku.  

 
Graf 4: Ukazatele aktivity - doba obratu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  

 

Doba obratu zásob  

Ukazatel doby obratu zásob vyjadřuje, za jak dlouho je firma schopna přeměnit zásoby 

na hotovost. Během sledovaného období firma dosahuje příliš vysokých hodnot. V roce 

2009 vzrostla doba obratu na 36 dní. V případě, že by firma chtěla přeměnit zásoby 

na hotovost, musela by čekat déle než měsíc. Firma by se měla do budoucna snažit 

hodnoty ukazatele doby obratu zásob snižovat.  
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Doba obratu zásob  25,73 35,98 22,02 24,85 14,46 16,26 
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obchodních vztahů  
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Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů  

Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů vyjadřuje, jak dlouho musí firma čekat 

na zaplacení svých pohledávek. V grafu č. 4 můžeme vidět, že hodnoty tohoto ukazatele 

převyšují 50 dní. Pro firmu je výhodné, aby tyto hodnoty byly nižší než u doby obratu 

závazků z obchodních vztahů. 

 

Doba obratu závazků z obchodních vztahů 

Doba obratu závazků z obchodních vztahů vyjadřuje dobu, po kterou firma odkládá 

platbu faktur. Tato doba je od roku 2007 do 2012 kratší, než doba obratu pohledávek 

z obchodních vztahů, což pro firmu není příznivé. Firma musí čekat na úhradu 

pohledávek, aby mohla splácet své závazky. V roce 2013 je hodnota doby obratu 

závazků delší než doba obratu pohledávek. Firma by se měla více zaměřit na vymáhání 

pohledávek, aby neměla problémy se splácením svých závazků.  

  

2.4.3. Analýza zadluženosti  

Tyto ukazatelé vyjadřují z jaké míry je podnik financován vlastním a z jaké cizím 

kapitálem. Hodnoty těchto ukazatelů lze sledovat v tabulce č. 10. Poměr vlastního 

a cizího kapitálu je zachycen v grafu č. 5. 

 
Tabulka 10: Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatele 

zadluženosti 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost (%) 80,27 77,21 74,22 71,24 75,43 72,73 

Koeficient 

samofinancování (%) 
19,64 22,62 25,15 28,51 24,41 27,08 

Koeficient zadluženosti  4,08 3,41 2,97 2,50 3,09 2,69 

Úrokové krytí (krát)  4,63 1,89 6,83 11,55 37,53 30,77 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  
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Graf 5: Poměr zadluženosti firmy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  

 

Celková zadluženost  

Celková zadluženost nám dává informace o tom, jak moc firma využívá cizích zdrojů. 

Využití cizích zdrojů zvyšuje rentabilitu podniku. Z grafu č. 5 můžeme vyčíst, že firma 

je financována z větší části cizím kapitálem.  Během sledovaného období se snaží firma 

celkovou zadluženost snižovat a nahrazovat ji financováním z vlastních zdrojů. Dle 

doporučených hodnot by neměla celková zadluženost být vyšší než 60 %. Tyto hodnoty 

firma Moreau Agri Vysočina nesplňuje. 

 

Koeficient samofinancování  

Koeficient samofinancování nám určuje, do jaké míry je majetek firmy financován 

z vlastních zdrojů. Firma ve sledovaném období zvyšuje financování majetku 

z vlastních zdrojů. V roce 2013 je majetek financován z 27 % vlastními zdroji.  

 

Koeficient zadluženosti  

Koeficient zadluženosti vyjadřuje poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Tento poměr 

by neměl být vyšší než 1. Ve sledovaném období firma dosahuje příliš vysokých 

hodnot, ale snaží se tento poměr snižovat.  
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Úrokové krytí  

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje nákladové úroky. V tabulce 

č. 10 můžeme vidět, že kromě roku 2009 má ukazatel rostoucí charakter. Doporučené 

hodnoty se pohybují v rozmezí 3 až 6. Ve sledovaném období firma těchto 

doporučených hodnot dosahuje. V případě, že by došlo k nepředvídatelné situaci, firma 

by neměla problém zaplatit nákladové úroky.  

 

2.4.4. Analýza likvidity  

Tito ukazatelé vyjadřují schopnost firmy dostát svým závazkům. Poměřují prostředky, 

kterými je možno platit s tím, co je nutno zaplatit. Hodnoty jednotlivých likvidit jsou 

zobrazeny v grafu č. 6. 

 
Graf 6: Ukazatelé likvidity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  

 

Běžná likvidita  

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát by firma byla schopna uspokojit své věřitele, kdyby 

přeměnila veškerá oběžná aktiva na hotovost. V grafu č. 6 můžeme vidět, že během 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita  1,01 1,01 1,01 1,03 0,99 1,01 

Pohotová likvidita  0,73 0,64 0,76 0,63 0,82 0,8 

Okamžitá likvidita  0,08 0,06 0,03 0,04 0,02 0,01 
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sledovaného období se hodnoty běžné likvidity příliš nemění. Doporučené hodnoty 

tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí 1,5 až 2,5 krát. Firma Moreau Agri Vysočina 

těchto doporučených hodnot nedosahuje. Z tohoto vyplývá, že podnik nepreferuje vyšší 

hodnoty tohoto ukazatele, tudíž stabilitu firmy. 

 

Pohotová likvidita  

Je likviditou 2. stupně. Výsledky pohotové likvidity se ve sledovaném období příliš 

neliší. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou od 1 do 1,5 krát. Z důvodu 

nadměrného počtu zásob ukazatel pohotové likvidity těchto hodnot nedosahuje, a tudíž 

by firma nebyla schopna splatit závazky bez použití zásob. 

 

Okamžitá likvidita  

Doporučené hodnoty ukazatele okamžité likvidity jsou v rozmezí od 0,2 do 0,5 krát. 

Firma během sledovaného období nedosahuje doporučených hodnot. Z tohoto důvodu 

firma není schopna splácet své závazky z peněžních prostředků. Firma v tomto období 

snižuje množství finančních prostředků na bankovních účtech. Naopak krátkodobé 

závazky v čase rostou. Z tohoto důvodu se firma dostává pod spodní hranici.  

 

2.4.5. Analýza provozních ukazatelů  

Provozní ukazatelé se využívají především k vnitřnímu řízení podniku. Pro výpočet 

těchto ukazatelů je nutné znát průměrný počet zaměstnanců v jednotlivých letech 

sledovaného období – viz tabulka č. 4. Hodnoty provozních ukazatelů můžeme sledovat 

v tabulce č. 11. 

 
Tabulka 11: Provozní ukazatelé 

Provozní 

ukazatele 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mzdová produktivita 

(v tis. Kč) 
788,4 568,81 789,21 1243 1182,94 1237,56 

Nákladovost výnosů 

(v tis. Kč) 
0,97 0,99 0,98 0,98 0,97 0,99 

Vázanost zásob na 

výnosy (v tis. Kč) 
0,07 0,10 0,06 0,07 0,04 0,04 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  
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Mzdová produktivita  

Mzdová produktivita vyjadřuje podíl jednoho zaměstnance na přidané hodnotě. V roce 

2009 hodnota tohoto ukazatele poklesla. Tento pokles byl zapříčiněn navýšením počtu 

zaměstnanců na 16 stálých zaměstnanců. V následujících letech dochází opět k růstu 

produktivity.  

 

Nákladovost výnosů  

Nákladovost výnosů vyjadřuje zatíženost výnosů náklady. Hodnoty tohoto ukazatele 

se během sledovaného období příliš neliší. Firma by měla usilovat o klesající tendenci 

tohoto ukazatele. Jak vidíme v tabulce č. 11, nákladovost výnosů po mírných poklesech 

opět narůstá.  

 

Vázanost zásob na výnosy  

Vázanost zásob na výnosy vyjadřuje jaký objem zásob je vázán na 1 Kč výnosů. Tento 

ukazatel by měl dosahovat co nejnižších hodnot. Během sledovaného období nedochází 

k příliš velkým změnám. Firma Moreau Agri Vysočina dosahuje nízkých hodnot tohoto 

ukazatele, což je pro firmu pozitivní jev.  

 

2.5. Analýza soustav ukazatelů  

V této kapitole se budu věnovat výpočtu Altmanova modelu a indexu IN05.  

 

2.5.1. Altmanův model 

Altmanův model patří mezi bankrotní modely. Slouží k informování, zda firmě hrozí 

v blízké budoucnosti bankrot. Vypočítané hodnoty jsou zobrazeny v tabulce č. 12 

a grafu č. 7.  
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Tabulka 12: Altmanův model 

Ukazatele 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

X1 0,009 0,007 0,015 0,021 -0,006 0,007 

X2 0,110 0,187 0,179 0,187 0,134 0,122 

X3 0,109 0,042 0,083 0,109 0,124 0,103 

X4 0,245 0,293 0,337 0,400 0,324 0,372 

X5 3,137 2,862 3,264 4,220 3,338 3,539 

Z-score 3,672 3,273 3,819 4,892 3,962 4,117 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  

 

Kde:  

X1 = ČPK/aktiva celkem, X2 = nerozdělený zisk minulých let/aktiva celkem,  

X3 = EBIT/aktiva celkem, X4 = vlastní kapitál/cizí zdroje, X5 = tržby/aktiva 

 

Z výsledků Altmanova modelu lze usoudit, že během sledovaného období se dá u firmy 

Moreau Agri Vysočina očekávat uspokojivá finanční situace. Hodnoty během 

sledovaného období mají kolísavý charakter. V roce 2009 dosahuje Altmanův model 

nejnižší hodnoty. Tato hodnota se nachází nad hranicí 2,9, což značí, že po celé 

sledované období patří firma do finančně silných podniků a vytváří hodnotu pro 

vlastníky. Za tržby v ukazateli X5 jsou dosazeny veškeré tržby firmy, tudíž tržby 

za prodej zboží, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby z prodeje 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Tržby z prodeje cenných papírů 

a podílů firma během sledovaného období neeviduje, proto se ve výpočtu tohoto 

ukazatele neprojeví. 
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Graf 7: Zhodnocení finančního zdraví podniku pomocí Altmanova modelu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

2.5.2. Index IN05 

Index IN05 patří do bankrotních modelů, které nám dávají informace o tom, zda firmě 

v blízké době hrozí bankrot. Vývoj hodnot je zobrazen v tabulce č. 13 a grafu č. 8. 

 
Tabulka 13: Index IN05 

Ukazatele  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

X1 1,246 1,295 1,338 1,404 1,326 1,375 

X2 4,631 1,889 6,829 9,000 9,000 9,000 

X3 0,109 0,042 0,083 0,109 0,124 0,103 

X4 3,146 2,873 3,275 4,229 3,343 3,545 

X5 2,265 1,996 1,559 1,621 1,337 1,092 

In05 1,644 1,194 1,605 2,009 1,847 1,790 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  
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Kde:  

X1 = celková aktiva/cizí zdroje, X2 = EBIT/nákladové úroky, X3 = EBIT/aktiva,  

X4 = výnosy/aktiva, X5 = oběžná aktiva/krátkodobé závazky 

 

Z tabulky č. 13 lze usoudit, že ve sledovaném období se dá u této firmy předpokládat 

uspokojivá finanční situace. Výsledky indexu IN05 ve sledovaném období kolísají. 

V roce 2009 se podnik dostává do „šedé zóny“. V tomto roce došlo k celosvětové krizi, 

proto hodnota indexu vychází 1,194. V dalších letech se podnik dostává opět nad 

hranici „šedé zóny“, což značí, že podnik je na tom z hlediska finanční situace velmi 

dobře. V letech 2011 až 2013 dosahuje ukazatel X2 = (EBIT/nákladové úroky) 

vysokých hodnot, proto je výsledná hodnota tohoto ukazatele rovna 9. Za výnosy 

v ukazateli X4 jsou dosazeny veškeré výnosy firmy.  

 
Graf 8: Zhodnocení finančního zdraví podniku pomocí indexu IN05 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z obou souhrnných ukazatelů vyplývá, že firma Moreau Agri Vysočina je finančně 

zdraví podnik a nehrozí mu bankrot. 
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2.6. Souhrnné zhodnocení finanční situace podniku  

Po vyhotovení finanční analýzy firmy Moreau Agri Vysočina, spol. s r.o. ve 

sledovaném období byly odhaleny některé nedostatky, které negativně ovlivňují její 

činnost. Také byly odhaleny příznivé hodnoty pozitivně ovlivňující činnost podniku.  

 

První část analýzy současného stavu společnosti se věnovala horizontální a vertikální 

analýze. Z dosažených výsledků lze usoudit, že firma během sledovaného období 

vykazuje rostoucí množství krátkodobých pohledávek. To znamená, že firma Moreau 

Agri Vysočina poskytuje finanční prostředky svým odběratelům tak dlouho, dokud 

nejsou jejich pohledávky proplaceny. Firma během celého sledovaného období 

dosahuje kladného výsledku hospodaření, který se postupně navyšuje. Pouze v roce 

2009 firma dosahovala zisku o výši pouze půl milionu Kč. Tento pokles byl zapříčiněn 

celosvětovou hospodářskou krizí, která ovlivnila výši tržeb. Firma vykazuje 

v posledních letech rostoucí charakter tržeb. Tento charakter je ale nestabilní, proto by 

se měla firma více věnovat marketingu, aby si zajistila větší množství odběratelů, tudíž 

stabilní růst tržeb. Za významnou pozitivní změnu bych označila klesající hodnotu 

krátkodobých bankovních úvěrů. V roce 2013 firma dluží bankám pouze necelé 

4 000 000,- Kč. Vzhledem k rostoucímu výsledku hospodaření by firma neměla mít 

problém tyto dluhy splatit.  

 

Z analýzy rozdílových ukazatelů vyplývá, že firma by byla schopna v případě 

nepříznivých podmínek pokračovat ve své činnosti. Hodnoty ČPP jsou po celé 

sledované období záporné. Toto poukazuje o hrozících problémech s okamžitou 

likviditou.  

 

Další část analýzy byla věnována poměrovým ukazatelům. Ukazatelé aktivity dosahují 

během sledovaného období nepříznivých hodnot. Ukazatel doby obratu zásob vyjadřuje, 

že podnik vzhledem k předmětu podnikání vlastní velké množství zásob. Velmi 

nepříznivých hodnot dosahuje ukazatel doby obratu krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů, kdy hodnoty tohoto ukazatele jsou nižší než u ukazatele doby 

obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Z tohoto vyplývá, že podnik 

nemá finanční prostředky na splácení svých závazků z důvodu velkého množství 

pohledávek, které ještě nebyly splaceny. 
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Z hlediska zadluženosti můžeme pozorovat, že podnik je z větší části financován cizím 

kapitálem. Podnik je financován ze 70 % cizími zdroji, a proto by měl usilovat o snížení 

zadluženosti minimálně o 10 %. Ukazatel úrokového krytí dosahuje během celého 

sledovaného období uspokojivých hodnot, kdy zisk pokrývá nákladové úroky přibližně 

třikrát.  

 

V rámci likvidity má podnik velké problémy. Během celého sledovaného období 

dosahuje velmi nízkých hodnot. Společnost během sledovaného období čerpala 

kontokorentní úvěr, pomocí něhož hradila své závazky. Z tohoto důvodu firma 

nepotřebuje držet velké množství finančních prostředků na svých účtech, a tudíž 

hodnoty likvidity jsou velmi nízké.  

 

Poslední část analýzy byla věnována souhrnným ukazatelům finanční analýzy. Pomocí 

těchto ukazatelů jsem zjistila, že se podnik nachází ve velmi dobré finanční situaci 

a v následujících letech mu nehrozí bankrot.  

 

Společnost Moreau Agri Vysočina patří mezi silné firmy. Nachází se ve velmi dobré 

finanční situaci. Mezi její silné stránky patří snižování dluhů vůči bankám, dosahování 

kladného výsledku hospodaření a velmi dobrá rentabilita. Naopak mezi její slabé 

stránky patří velké množství pohledávek, vysoká zadluženost, nízká likvidita 

a nestabilní růst tržeb zapříčiněn nedokonalým marketingem. Návrhy na vylepšení této 

situace budou rozebrány v následující kapitole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

V předchozí kapitole bylo zjištěno, že společnost Moreau Agri Vysočina, spol. s r.o. má 

velmi dobré finanční zdraví a v budoucích letech jí nehrozí žádné finanční problémy. 

Finanční analýza ale odhalila i některé nedostatky a problémy firmy v oblasti řízení 

pohledávek, zadluženosti, likvidity, rozdílových ukazatelů a nedostatečného 

marketingu. V této kapitole jsou navržena možná řešení pro odstranění nedostatků 

a zlepšení finanční situace podniku. 

 

3.1. Formulace možných návrhů řešení 

Řízení pohledávek a závazků podniku 

Prvním velkým problémem firmy je velmi vysoká hodnota doby obratu pohledávek. 

Do roku 2012 doba obratu pohledávek z obchodních vztahů převyšovala dobu obratu 

závazků z obchodních vztahů. V roce 2013 dochází k mírnému zlepšení a doba obratu 

závazků je delší než doba obratu pohledávek. Skutečnost, že doba obratu pohledávek 

je delší než doba obratu závazků znamená, že pohledávky rostou rychleji než závazky 

a tudíž firma poskytuje odběratelům bezplatný úvěr na delší dobu, než ho sama čerpá 

od svých dodavatelů. Tento problém lze vyřešit řízením pohledávek. 

 

Prvním krokem ke snížení budoucích rizikových pohledávek by byla předběžná 

kontrola insolvenčního rejstříku nebo jiných databází obsahujících informace o finanční 

situaci odběratelů. Pomocí této kontroly zjistíme, zda se odběratel nenachází ve špatné 

finanční situaci. V případě nalezení odběratele v insolvenčním rejstříku, bych firmě 

doporučila neriskovat a odmítnout zakázku. Je velmi vysoké riziko, že tito odběratelé 

nezaplatí své pohledávky a firma by vynaložila náklady spojené se zakázkou zbytečně.  

 

Další možností pro zlepšení situace je odběratelům nabídnout skonto za předčasné 

splacení. Skonto představuje slevu, která je poskytnuta v případě, že odběratel uhradí 

pohledávku před lhůtou splatnosti. Pomocí těchto finančních prostředků by společnost 

Moreau Agri Vysočina mohla uhradit své závazky vůči svým dodavatelům. V roce 2013 

hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti převýšila 1 000 000,- Kč, proto bych stanovila 

dvě hranice skonta pro větší motivaci odběratelů:  

- 4 % při zaplacení pohledávky v rozmezí 30 až 25 dní před lhůtou splatnosti  
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- 2% při zaplacení pohledávky v rozmezí 25 až 15 dní před lhůtou splatnosti  

U nesplacení pohledávek do lhůty splatnosti bych odběratelům rozeslala písemné 

upomínky. V případě nesplacení do deseti dnů po lhůtě splatnosti bych telefonicky 

kontaktovala odběratele a domluvila se na úhradě pohledávky včetně sankce ve výši 3% 

z celkové částky nesplacené pohledávky. Pokud by odběratel neuhradil pohledávku 

do 60 dnů po lhůtě splatnosti, přistoupila bych k soudnímu vymáhání těchto 

pohledávek. 

 

Další možností řízení pohledávek je požadování záloh u pohledávek vyšších než 

50 000,- Kč. V případě nesplacení zbytku pohledávky by společnost disponovala 

alespoň částí pohledávky, kterou by mohla využít ke splacení svých závazků 

z obchodních vztahů a bankovních úvěrů.  Z důvodu oprav strojů, které se obvykle 

pohybují okolo 100 000,- Kč a prodeje strojů, které se pohybují v částkách 

převyšujících 1 000 000,- Kč, bych stanovila dva typy záloh: 

- U pohledávek v rozmezí 50 000,- až 100 000,- zaplacení zálohy ve výši 

1/3 celkové částky pohledávky. 

- U pohledávek nad 100 000,- zaplacení zálohy ve výši 1/2 celkové částky 

pohledávky. 

 

Dalším návrhem na získání finančních prostředků z pohledávek je využití faktoringu 

nebo forfaitingu. Faktoring je činnost zaměřující se na odkup krátkodobých pohledávek 

faktoringovou společností. Forfaiting je činnost zabývající se odkupem střednědobých 

a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou společností. Z důvodu poplatků za tyto 

činnosti bych tuto možnost zvolila pouze u pohledávek, u kterých je velké riziko jejich 

nesplacení, tudíž u pohledávek, které jsou více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti.  

Faktoringový poplatek se pohybuje okolo 1 % z hodnoty pohledávky a úroky 

se obvykle pohybují na úrovni krátkodobých bankovních úvěrů. Nejznámější 

faktoringové a forfaitingové společnosti jsou zobrazeny v tabulce č. 14. 
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Tabulka 14: Faktoringové a forfaitingové společnosti 

Faktoringové společnosti  Forfaitingové společnosti  

ČSOB factoring  Forfaiting České spořitelny  

Factoring KB Transfinance  

Factoring České spořitelny  Investment Group  

Transfinance  První moravská finanční  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z www.penize.cz 

 

Výpočet nákladů faktoringu v případě odkupu všech pohledávek po lhůtě splatnosti 

faktoringovou společností:  

Částka nesplacených pohledávek:   1 029 000,- Kč 

Průměrná doba splatnosti:    90 dní 

Faktoringový limit 80 %:    823 200,- Kč  

Faktoringový poplatek:    3296,- Kč 

Faktoringový úrok:     11 604,- Kč 

Finanční náklady faktoringu:   14 900,- Kč 

Náklady faktoringu jako % z obratu:  1,81  

 

V případě, že by faktoringová společnost odkoupila 100 % pohledávek po lhůtě 

splatnosti, společnost Moreau Agri Vysočina by obdržela zálohu ve výši 823 200,- Kč. 

V okamžiku, kdy odběratelé zaplatí faktoringové společnosti své závazky, faktoringová 

společnost zaplatí společnosti doplatek snížený o finanční náklady faktoringu. 

Společnost celkem obdrží 1 014 100,- Kč.  

 

Snížení zadluženosti 

Z analýzy ukazatelů zadluženosti vyplývá, že společnost Moreau Agri Vysočina 

je financována z větší části cizími zdroji. Během sledovaného období se celková 

zadluženost pohybuje okolo 70 %.  Největší část cizích zdrojů tvoří krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů. Firma vícekrát čerpala během sledovaného období kontokorentní 

úvěr, z důvodu nedostatku finančních prostředků na bankovním účtu. Tyto finanční 

prostředky využila ke splácení svých závazků vůči dodavatelům. Tento zdroj peněžních 

prostředků zatěžuje společnost úrokovou sazbou pohybující se v rozmezí od 2,7 % 

http://www.penize.cz/
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do 5 %. Poměr bankovních úvěrů na celkových pasivech poklesl během sledovaného 

období ze 45 % na 6 %. Naopak poměr krátkodobých závazků se zvýšil z 35 % na 

67 %. Tyto poměry značí, že společnost využila svých finančních prostředků 

ke splacení většiny svých bankovních úvěrů a nezbyly jí prostředky na splacení závazků 

z obchodních vztahů. 

 

Jednou z možností snížení cizího kapitálu je dohoda s dodavateli o prodloužení doby 

splatnosti. Prodloužení lhůty by znamenalo zvýšení doby obratu závazků. Firma by tedy 

měla více času na získání finančních prostředků od svých odběratelů a nemusela 

by využívat nákladné kontokorentní úvěry, které zvyšují zadluženost společnosti.  

 

Rozdílové ukazatele a likvidita  

Během sledovaného období krátkodobé závazky vysoce převyšují krátkodobý finanční 

majetek, proto hodnoty čistých pohotových prostředků vychází záporné. Toto poukazuje 

na problémy s likviditou firmy. Tento problém se ukázal i u výpočtu ukazatelů likvidity. 

Porovnání výsledku ČPP s hodnotami čistého pracovního kapitálu ukazuje, že podnik 

má vázáno velké množství finančních prostředků v zásobách. Během celého 

sledovaného období společnost nedosahuje u ukazatelů likvidity doporučených hodnot. 

Nízké hodnoty těchto ukazatelů vyjadřují neschopnost podniku hradit všechny své 

závazky včas. 

 

Důvodem nízkých hodnot likvidity je tedy vázanost velkého množství finančních 

prostředků v zásobách. Toto je zapříčiněno především předmětem podnikání, kdy firma 

potřebuje mít na skladě velké množství náhradních dílů, aby mohla kdykoliv opravit 

jakýkoliv zemědělský stroj. Vyšší likvidity by mohla firma docílit prodejem zbytečných 

náhradních dílů, které používá pouze výjimečně. Firma by měla najít dodavatele, který 

by jí dodal tento druh zásob během krátkého období. V případě potřeby by měla firma 

zajištěné dodání a během pár dní by mohla provést opravu stroje. Tímto by si firma 

zvýšila likviditu a nepřišla o tržby. Na skladě společnosti se nachází velké množství 

plastových nádrží, hadic, závaží na traktory, žárovek a dalších náhradních dílů. Většina 

z těchto náhradních dílů nebyla téměř rok použita, proto bych doporučila ¾ těchto dílů 

prodat. Prodejem by společnost získala přibližně milion Kč, který by mohla použít pro 
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reklamu, úhradu závazků a rozvoj společnosti. Další možností zvýšení likvidity 

je snížení pohledávek po lhůtě splatnosti. Tato možnost byla rozebrána výše. 

 

Zlepšení marketingu  

Orientace firmy na marketing je v současné době stále důležitější. Na trhu se pohybuje 

velké množství konkurentů, které firmu Moreau Agri Vysočina ohrožují. Aby 

si společnost zajistila stabilní růst tržeb, je velmi důležité zvýšit propagaci 

ke zviditelnění společnosti. Jednou z možností zlepšení je doplnění stávajících 

internetových stránek o ceník často prodejných náhradních dílů a ceny práce za hodinu. 

Dále bych doplnila konkrétní výpis zemědělských strojů, které firma pronajímá. Tímto 

by se firma Moreau Agri Vysočina odlišila od konkurence a mohla by tím získat více 

zákazníků.   

 

Další možností by mohlo být investování na umístění reklamy na billboardech podél 

určitých komunikací v ČR. Investice do reklamy by činila:  

- Pronájem billboardu v okolí Brna – 3000 až 15 000,- Kč dle umístění 

- Pronájem billboardu v Jihlavě – 3500,- Kč 

- Tisk reklamy na billboard (1 ks) – přibližně 700,- Kč 

Dále bych umístila reklamu v Novém Městě na Moravě poblíž vlakového nádraží. 

Reklama by byla formou tabule umístěné na pouličním osvětlení, která by ukazovala 

vzdálenost a směr k této firmě.  V současnosti nelze v Novém Městě na Moravě nalézt 

nic, co by ukazovalo, že firma Moreau Agri Vysočina existuje. Reklama formou tabule 

by firmu zviditelnila a napomohla jí k budoucímu získání velkého množství zákazníků, 

jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.  

 

Dále by si firma Moreau Agri Vysočina mohla zajistit průzkum trhu pomocí dotazníků, 

které si sama vytvoří a rozešle svým stávajícím zákazníkům k vyplnění. Dotazník 

by obsahoval otázky typu:  

- Jaké jsou současné nedostatky společnosti? 

- Co všechno byste chtěli vylepšit a jakým způsobem? 

- Měla by si firma Moreau Agri Vysočina rozšířit předmět podnikání o opravy 

osobních automobilů? 
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Odpovědi na tyto otázky by firmě napomohly vylepšit nedostatky v oblasti poskytování 

služeb a dosažení vyšších tržeb, tudíž i vyššího hospodářského výsledku.  

 

3.2. Časový harmonogram realizace návrhů  

Návrhy ke zlepšení v oblasti řízení pohledávek by společnost mohla realizovat téměř 

okamžitě. Kontrolu insolvenčního rejstříku, požadování záloh, zasílání upomínek 

i nabídnutí skonta lze uskutečnit ze dne na den. Pokud by nedošlo k většímu zlepšení 

během prvních dvou měsíců, doporučila bych přistoupit k vymáhání pohledávek soudní 

cestou nebo postoupení pohledávek faktoringové nebo forfaitingové společnosti.  

 

Upravení internetových stránek a umístění reklamy na billboardy a na pouliční osvětlení 

lze uskutečnit ještě během tohoto roku, nejpozději během prvního čtvrtletí roku 2016. 

Stabilní růst tržeb by mohl být znatelný přibližně v následujících třech letech. 

 

Prodej přebytečných náhradních dílů a nalezení dodavatele, který by byl schopen tyto 

díly dodat za krátkou dobu, by mohl být uskutečněn do konce příštího roku.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace podniku Moreau Agri 

Vysočina, spol. s r.o. pomocí finanční analýzy. Na základě výsledků finanční analýzy 

jsem navrhla řešení pro zlepšení finanční situace podniku.  

 

Nejprve jsem zpracovala teoretickou část bakalářské práce, kde jsou uvedena veškerá 

východiska pro praktické vypracování analýzy. U jednotlivých ukazatelů jsem uvedla 

jejich stručný popis, doporučené hodnoty, postup výpočtu a jejich dopady na finanční 

situaci podniku.  

 

Na základě teoretické části jsem zpracovala finanční analýzu podniku Moreau Agri 

Vysočina, spol. s r.o. Nejprve jsem vypracovala horizontální a vertikální analýzu, která 

poskytla přehled o složení majetku a zdrojů financování podniku a jejich vývoji v čase. 

Z této analýzy vyplývá, že podnik má velké množství pohledávek i závazků. Dále jsem 

využila analýzu rozdílových ukazatelů, pomocí níž jsem zjistila, že podnik je v případě 

nepříznivé situace schopen po určitou dobu pokračovat ve své činnosti. Následně jsem 

se zaměřila na poměrové ukazatele. Slabší stránkou podniku je jeho velmi nízká 

likvidita a vysoká zadluženost. Návrhy na zlepšení těchto problémů jsem uvedla ve své 

návrhové části.  

 

Analýza soustav ukazatelů ukázala, že se podnik nachází ve velmi dobré finanční situaci 

a v následujících letech jí nehrozí bankrot. I v případě nepříznivých situací bude firma 

schopna pokračovat ve své činnosti a dosahovat kladného výsledku hospodaření.  

 

V poslední části mé bakalářské práce jsem navrhla některá opatření, která by mohla 

napomoci ke zlepšení finanční situace firmy. Tyto opatření se týkaly oblasti 

pohledávek, likvidity, zadluženosti a marketingu. 

 

Společnost během sledovaného období nevykazuje příliš velké finanční problémy. 

Je ale velmi důležité v budoucnu sledovat situaci na trhu, aby společnost mohla včas 

zareagovat na případné výkyvy.  
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PŘÍLOHY  

 Příloha 1: Rozvaha za období 2008 - 2013 

AKTIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 49511 38653 40526 46391 64318 70280 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 9917 9218 10404 12599 16219 18662 

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 0 0 0 0 0 0 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 0 

Software 0 0 0 0 0 0 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 

Goodwill  0 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 9486 9016 10236 12063 15846 18387 

Pozemky 277 277 277 277 277 493 

Stavby 3457 3317 3176 3175 3022 7718 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5712 5382 6743 8551 12449 9436 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 0 

Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 40 40 40 60 98 740 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 431 202 168 536 373 275 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 0 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 431 202 168 536 373 275 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

 

 

AKTIVA             2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 39192 29244 30096 33722 47758 51238 

Zásoby (ř. 33 až 38) 10796 10583 7651 12978 8431 10926 

Materiál 155 0 292 344 225 349 

Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 0 

Výrobky 0 0 0 0 0 0 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 

Zboží 10641 10441 7359 12634 8206 10577 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 0 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 25479 16970 21448 19338 38512 39599 

Pohledávky z obchodních vztahů 24763 16087 21120 17212 38110 39342 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 0 0 0 0 0 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 473 650 9 439 20 0 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 152 162 195 1313 373 150 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 91 71 124 374 9 107 

Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 2917 1691 997 1406 815 713 

Peníze 74 290 149 137 105 144 

Účty v bankách 2843 1401 848 1269 710 569 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 402 191 26 70 341 380 

Náklady příštích období 402 191 26 0 21 118 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 0 0 0 70 320 262 



 

 

 

 

 

PASIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119) 49511 38653 40526 46391 64317 70280 

Vlastní kapitál  (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 9723 8743 10192 13226 15702 19030 

Základní kapitál (ř. 70 až 72) 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

Základní kapitál 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 0 

Změny základního kapitálu  0 0 0 0 0 4000 

Kapitálové fondy (ř. 74 až 78) 0 0 0 0 0 0 

Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 0 0 0 0 0 0 

Rozdíly z přeměn společností 0 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  

                                                                      (ř. 80 + 81) 100 100 100 100 100 100 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 100 100 100 100 100 100 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83 + 84) 5322 7123 7143 8592 8592 8592 

Nerozdělený zisk minulých let 5428 7229 7249 8698 8592 8592 

Neuhrazená ztráta minulých let 106 -106 -106 -106 0 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 3301 520 1949 3534 6010 5338 

Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 39741 29845 30282 33051 48514 51113 

Rezervy (ř. 88 až 91) 0 0 0 0 0 0 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 0 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) 197 238 293 287 388 388 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 0 

Jiné závazky 0 0 0 0 0 0 

Odložený daňový závazek 197 238 293 287 388 388 

 



 

 

 

PASIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) 17300 14654 19306 20803 35718 46938 

Závazky z obchodních vztahů 14397 11492 15047 14268 30823 40399 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 938 806 973 1139 1763 2343 

Závazky k zaměstnancům 221 429 175 495 502 721 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 180 347 591 786 338 499 

Stát - daňové závazky a dotace 43 243 884 787 2179 2313 

Krátkodobé přijaté zálohy 624 447 746 2243 50 617 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 0 

Jiné závazky 897 890 890 1085 63 46 

Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) 22244 14953 10683 11961 12408 3787 

Bankovní úvěry dlouhodobé 816 624 275 0 0 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 21428 14329 10408 11961 12408 3787 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení (ř. 120 + 121) 47 65 52 114 102 137 

Výdaje příštích období 47 65 52 114 102 137 

Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty za období 2008 - 2013 

TEXT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 145774 100059 118855 178700 199261 229315 

Náklady vynaložené na prodané zboží 130967 89523 105711 159919 178925 207464 

Obchodní marže (ř. 01 - 02) 14807 10536 13144 18781 20336 21851 

Výkony (ř. 05 až 07) 49835 44573 38731 32492 23126 12569 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5262 5842 6239 9366 10557 12569 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 0 0 0 

Aktivace 0 0 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 8243 7277 8334 10715 11986 14619 

Spotřeba materiálu a energie 1518 1251 1432 1882 2025 2065 

Služby 6725 6026 6902 8832 9961 12554 

Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 56399 47832 43541 17402 18927 19801 

Osobní náklady (ř. 13 až 16) 52023 45829 39023 30815 20018 10611 

Mzdové náklady 4472 4965 6006 7917 6858 7735 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1551 1650 2005 2636 2296 2612 

Sociální náklady 171 191 197 244 253 264 

Daně a poplatky 133 85 86 89 82 79 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1188 1917 1546 2796 3140 3085 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  (ř. 20 + 21) 4265 4729 7175 7733 4856 7060 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 4265 4727 7175 7733 4856 7041 

Tržby z prodeje materiálu 0 2 0 0 0 19 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu   (ř. 

23 + 24) 2963 3238 4852 6312 3187 5573 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2963 3238 4852 6312 3187 5564 

Prodaný materiál 0 0 0 0 0 9 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 103 96 8 23 -253 89 

Ostatní provozní výnosy 9 10 20 119 19 105 

Ostatní provozní náklady 142 81 191 191 282 297 

Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření 

     [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 4121 1325 5030 -14972 -2654 7232 

 

 



 

 

 

TEXT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti          

(+/-) 0 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 170 23 12 29 251 19 

Nákladové úroky 1161 856 491 437 212 235 

Ostatní finanční výnosy 279 377 458 386 20 67 

Ostatní finanční náklady 464 469 799 681 528 468 

Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 

Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření 

 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - 

(- 47)] 
-1176 -925 -820 -703 -469 -617 

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 900 172 584 809 1478 1277 

 - splatná 848 131 529 814 1378 1277 

 - odložená 52 41 55 -5 100 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 3301 520 1949 3534 6010 5338 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 0 0 0 0 0 0 

 - splatná 0 0 0 0 0 0 

 - odložená 0 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) 0 0 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 3301 520 1949 3534 6010 5338 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 4201 692 2533 4343 7488 6615 

 

 


