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Anotace 
 
 
Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti 

Zemědělské služby ,a s. v období  2003 –2005 pomocí vybraných metod 

finanční analýzy. Určuje silné a slabé stránky , nedostatky  a příležitosti 

společnosti Zemědělské služby, a.s. a navrhuje možná řešení, která budou 

vést ke zlepšení finanční situace  této společnosti v budoucnu. 
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Annotation 
 
 

Master´s Thesis  describes analysis of the  financial  situation company 

Zemedelske sluzby Inc.in period  2003-2005 throught  the chosen 

methods. It diagnose strong and weak  sides, deficiencies and 

opportunities of the company Zemedelske sluzby Inc. and propose  

possible  solutions, which  will  lead to improvement of the  financial 

situation for this  company in the future. 
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ÚVOD   
 
 
Motto: 
 
„Analýza je první krok k moudrému rozhodování.“1 
 

Účelem diplomové práce je posouzení finančního zdraví vybraného 

podniku pomocí vybraných metod finanční analýzy a následně  doporuči t 

možné alternativy náprav na zlepšení finanční  situace podniku . Tato 

analýza je určena především pro vlastníky a manažery podniku a pro 

jej ich potencionální partnery. Jejím úkolem je především zhodnotit 

komplexně finanční situaci.  
 

České podniky se od devadesátých let pohybují v tržním hospodářství, a to 

pro každý podnik znamená, že se mnohem více než v období centrálně 

řízené ekonomiky musí snažit o to, aby svojí činností vytvoř i l dostatečně 

vysokou př idanou hodnotu, aby dosahoval zisku a přežil. Toto nové 

podnikatelské prostředí vyžaduje velké množství utříděných informací, 

nové pohledy a nová rozhodnutí. 

Sběrem, tříděním a interpretací potřebných informací o finanční situaci 

podniku se zabývá finanční analýza poskytující managementu podklad pro 

přesnější vyhodnocení minulé a současné situace, pro přesnější a na 

datech založené rozhodování. Na kvalitách řídících pracovníků pak záleží, 

jak  budou schopni tyto informace využít k dalšímu rozvoji společnosti. 

Finanční analýza je totiž schopna objevit problémové oblasti, slabá místa 

v hospodaření a příčiny tohoto nepříznivého stavu, ale řešení vzniklého 

problému je vždy na managementu podniku. Každý ekonomický subjekt, 

                                                 
1 BLAHA, Z -  JINDŘ ICHOVSKÁ, I:  Jak posoudit  f inanční zdraví f i rmy, 1.  vydání 
Praha, Management press 1994, 297str. str.  3,ISBN 80-85603-62-4  
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který působí na trhu, musí neustále analyzovat svou č innost a výsledky, 

kterých dosáhl. Tato skutečnost vyplývá především z toho, že veškeré 

rozhodování v podniku je třeba př izpůsobit změnám, aby podnik neztratil 

na trhu své postavení a mohl být dále konkurenceschopný. 

Teoretická část mé práce je zaměřena na shrnutí teoretických poznatků 

z oblasti finanční analýzy, které jsou využity v praktické části, jsou zde 

vysvětleny používané pojmy a vymezena konstrukce a interpretace 

jednotl ivých ukazatelů. 

Klí čovou je praktická část práce, ve které je provedena finanční analýza  

zemědě lského podniku  v letech 2003 – 2005 a v jejím závěru je 

provedeno shrnutí a zhodnocení údajů získaných analýzou a je navržen 

soubor opatření ke zlepšení finanční situace podniku. 

Cílem mé diplomové práce je dospět k urči tým závěrům o celkové 

hospodářské a finanční situaci podniku, identifikovat slabé stránky, které 

by mohly firmě v budoucnu působit menší či  větší problémy a naopak 

stanovit její silné stránky o které by mohla v budoucnu opírat svojí 

č innost. 
 

Proto jsem za téma své diplomové práce zvolila Hodnocení finanční 

situace podniku  a návrhy na její zlepšení. Analyzovanou společností je 

firma Zemědělské služby a.s. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A P ŘÍSTUPY 

     K ŘEŠENÍ  
 

Tato kapitola bude věnována podrobným informacím o hodnocené firmě. 

Aby toto vyhodnocení bylo kvalitní, je třeba seznámit se s finančními 

výkazy, informacemi o nefinančních interních i externích vlivech, dů ležité 

je znát portfolio odběratelů a dodavatelů, zvážit si lné a slabé stránky 

společnosti. Měl i bychom vědět, jaké je majetkové uspořádání 

společnosti. Také bychom mě l i  znát  její perspektivu z hlediska výroby. 

Musíme provést kvalitativní tak i kvantitativní analýzu společnosti. 

 

1.1 Charakteristika analyzovaného podniku 
 

1.1.1 Základní informace 

 

Obchodní jméno: Zemědělské služby , a.s. 

Sídlo:   Světnov 56, 592  01 Žďár nad Sázavou 

Základní kapitál: 106.800.000,- Kč 

Zápis do obch. r.: 21.září 1999 

Č .j.:   oddíl B, vložka 2030 

Statutární orgán: představenstvo 

    

IČO:   15 47 68 01 

DIČ :   CZ2525575805 

Bankovní spojení: KB a.s. 
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1.1.2 Historie firmy, p ředmět č innosti 

 

Firma Zemědělské služby , a.s. byla založena 21.9.1999  a převzala od 

1.1.2000 veškerou zemědě lskou výrobu od společnosti Agros Vysoč ina, 

a.s., IČO: 48557787 a Agria, s.r.o.. Hospodaří na celkové výměře 2890 ha 

zemědě lské půdy, z toho 2117 ha orné půdy, v bramborářské výrobní 

oblasti. Vytvořením systému dlouhodobých pronájmů půdy byl v akciové 

společnosti položen základ stabilní výrobní i majetkové struktury 

zemědě lské velkovýroby. Př i  založení akciové společnosti upsal akcie 

jediný akcionář, a to společnost Agros Vysoč ina, a.s., kapitál ve výši 85 

mil. K č. V lednu 2000 byl základní kapitál zvýšen na celkových 106,8 

mil. Kč.  

 

Akciová společnost Zemědělské služby. začala hospodař it  dnem 1. ledna 

2000. Tímto dnem převzaly do pracovního poměru 121 zaměstnanců ze 

společnosti Agros Vysoč ina , a.s. a 5 zaměstnanců ze společnosti Agria 

s.r.o.. Výhledově se předpokládá, že bude v akciové společnosti pracovat 

kolem 130 stálých zaměstnanců a dalších asi 20 vypomáhajících, 

především důchodců. 

 

Vše v akciové společnosti je podřízeno dosažení co nejvyšší produktivity 

výroby, produktivity práce a tím nízkých nákladů na jednotku produkce. 

Těchto cílů nelze dosáhnout nevyužitím nejmoderně jších strojů, 

technologií a vynikající chovatelské a šlechtitelské práce. 
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1.1.3 Organizační struktura                                                                                 

 

Schéma č. 1-1: Organizační struktura společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 
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1.1.4  

1.1.5 Personální práce 

 

Problémem, který v této oblasti musí firma nově řešit, je dokonalé 

využívání nových vysoce výkonných strojů. Nové stroje svojí výkonností 

přesahují rámce využití pracovní doby jednoho pracovníka a rozlohy 

společnosti. Jejich vyšší využití f irma dosáhne smluvními pracemi pro 

j iné zemědělské výrobce a zvýšením obdělávané plochy  společnosti 

Zemědělské služby ,a .s. 

 

1.1.6 Analýza zákazníků  

 

V ětšina uzavíraných kontraktů je v zemědělské činnosti založena na 

pevných dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztazích, proto lze 

předpokládat, že citlivost zákazníků na malé změny veškerých podmínek 

je minimální. Zákazníků v oblasti zemědě lství je dostatek. Problémem 

však zůstává jejich udržení. Firma si v současné době na trhu nemůže 

diktovat podmínky. Vše se odvíjí od konkurence a dohodnutých podmínek. 

 

Okruh nejdů ležitějších zákazníků tvoří jedny z největších společností 

zároveň dlouholetých partnerů. 

Reference:  

- Agrofarm. a.s. 

- DS Agros, s.r.o. 

- MlékoFarm, a.s. 

- Probinna, a.s. 

- Zeras a.s., a.s. 

- Země AGRO, s.r.o. 

- Jatka Malý, s.r.o. 

- Jatka Veselý, s.r.o. 
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1.1.7 Analýza konkurence 

Veškeré ceny zemědě lských produktů se odvíjí od cen, které jsou 

stanoveny v EU, proto je právě EU největším konkurentem. Mezi stávající 

konkurenci na domácím trhu, zejména pak na jižní Moravě patří řada 

velkých i méně velkých zemědě lských podniků, zejména pak AGRO 

world, Profit Žďár nad Sázavou, ZD Bobrová, AB Měřín. 

Přestože je finančně náročné vstoupit do takového tradičního odvětví jako 

je zemědělství, i  zde se objevuje hrozba nové konkurence. 

 

1.2 Vymezení problému a stanovení cíle diplomové práce 
 

Cílem diplomové práce bude posouzení finančního zdraví podniku, jakým 

způsobem firma využívá svů j  majetek, jak vyrábí, nákladová a výnosová 

složka podnikání, jak dochází k tvorbě zisku a jeho využití.Posouzení 

provedu na základě komplexně vytvořené finanční analýzy, př i které bude 

posouzeno jak je firma finančně stabilní, popřípadě identifikace 

nedostatků ve finanční struktuře. Prostředkem toho se stane využití 

elementárních metod analýzy účetních výkazů společnosti za období 2003 

-2005. 

 

Následně zformuluji současnou finanční situaci podniku a navrhnu 

přístupy ke zlepšení a zkvalitnění veškerých činností ve firmě, především 

finančního hospodaření. 

 

Podnik se v současné době nechystá k žádnému významnému kroku jako je 

převzetí společnosti, sloučení a pod., přesto se  firmě kompletní analýza 

běžně neprovádí a znalost finanční situace by se mě la stát nedílnou 

součástí každého podniku. Mohou být odhaleny případné hrozby a 

následně provedena řádná opatření k jej ich eliminaci a celkovému 

zlepšení finanční situace podniku. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ   
 

V následující části diplomové práce se budu zabývat teoretickými 

hledisky finanční analýzy. K zpracování bylo nutno využít dostupné 

zdroje a informace, které byly získány z pořízením odborné li teratury a 

nastudovány v knihovnách. 

 

Finanční analýza slouží především pro ekonomické rozhodování a 

posouzení úrovně hospodaření podniku, bonity a úvěruschopnosti dlužníka 

a posouzení finanční situace ,  finanční výkonnosti a finanční pozice 

podniku. 

 

Smyslem finanční analýzy je pomocí speciálních metodických prostředků 

provést diagnózu finančního hospodaření podniku. Pravidelná a správně 

stanovená diagnóza umožňuje odhalit případné problémy ve finančním 

zdraví v době, kdy je možné určitými zásahy v řízení tyto problémy 

napravit.1  

 

V podmínkách tržní ekonomiky to prakticky znamená, že je schopen 

dosahovat trvale takové míry zhodnocení vloženého kapitálu (míry zisku), 

která je požadována investory (akcionář i) vzhledem k výši rizika, s jakým 

je příslušný druh podnikání spojen. A zároveň vykazovat dlouhodobou 

schopnost dostát svým závazkům.2 

 

 

 

 

 
1 Zdroj(4): GRÜNWALD, R. - HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: 

VŠE, 1996. 197 s. ISBN 80-7079-257-4. 

 
2 Zdroj: (6)  KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 7. vyd. Brno: MSD, spol. s r. o., 2002. 85 s. 

ISBN 80-86510-30-1 
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Úspěšná firma se př i  svém hospodaření bez rozboru finanční situace firmy 

j iž neobejde. Nejčastě jší rozborová metoda finanční analýza se využívá 

př i vyhodnocování úspěšnosti firemní strategie v návaznosti na 

ekonomické prostředí. 

 

Zjištění finanční situace podniku představuje systematický rozbor 

získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech.  

 

Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. 

 

2.1 Uživatelé finanční analýzy  
 

Finanční analýzu provádí běžně každý z nás na té nejjednodušší úrovni, 

avšak v pozici podniku se musí  počítat se složitější variantou. V rámci 

těchto analýz je finanční analýza dů ležitá pro management, akcionáře 

(vlastníky), věř i tele a další. 

 

Všichni uživatelé finanční analýzy potřebují finanční analýzu, aby mohli 

na základě srovnání a zjištění příč in posoudit dosavadní vývoj, co je 

dobré, co je lepší nebo horší, zajímají se o prognózu, aby mohli na 

základě toho udělat správné rozhodnutí. 

 

Investoři (akcionář i 
a ostatní investoř i,  
např. společníci) 

pro rozhodování o budoucích investicích se zajímají 
především o míru rizika a ziskovost vloženého 
kapitálu, o stabil itu a likviditu podniku, 
disponibilní zisk, tržní hodnotu podniku, zajištění 
trvání a rozvoj podniku, vyžadují zprávy o 
finančním stavu podniku 
 

Manažeři  pro dlouhodobé i operativní finanční řízení (př i 
získávání finančních zdrojů, př i  zajišťování 
optimální majetkové struktury vč. výběru vhodných 
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způsobů jejího financování, př i  alokaci volných 
peněžních prostředků, př i  rozdě lování použitelného 
zisku příp. př i  úhradě ztráty, př i  rozhodování o 
podnikatelských záměrech, př i srovnání 
s konkurenty, výběru dodavatelů, posuzování 
zákazníků apod.) potřebují znát ziskovost provozu, 
efektivnost využití zdrojů, l ikviditu podniku, 
finanční analýza jim umožňuje zdokonalovat řízení 
 

Zaměstnanci pro posouzení jistoty zaměstnání, perspektivy 
mzdové a sociální 

Obchodní partneři  
(dodavatelé, 
zákazníci) 

zajímá je především platební schopnost, likvidita, 
dlouhodobá stabil ita 
 

Banky a jiní 
věř itelé 

určují riziko návratnosti poskytnutých zdrojů, 
požadují co nejvíce informací o finančním stavu ( 
zejména likviditě a zadluženosti) potenciálního 
dlužníka,  o možných negativních důsledcích 
nezaplacení závazku, držitele dluhopisů zajímá 
platební schopnost, l ikvidita, finanční stabilita 3 

 
Konkurenti pro srovnání s jejich výsledky 
Stát a jeho orgány pro statistiku, pro kontrolu daňových povinností 
Burzovní makléři pro rozhodování o obchodech s cennými papíry 

analytici, daňoví 
poradci, účetní znalci, 
ekonomičtí poradci, 
odborové svazy, 
univerzity, novináři, 
nejširší veřejnost 

pro individuální zjištění situace podniku 

 

Tabulka č.2-1:  Uživatelé finanční analýzy 

2.2    Zdroje informací pro finanční analýzu 
Prověř it  finanční zdraví podniku (ex-post analýza) a vytvoř i t  základ pro 

finanční plán (ex-ante analýza) je podstatou finanční analýzy. Prověřením 

finančního zdraví hledáme odpověď  na otázku, jaká je finanční situace 

podniku k urč itému datu – jde o historický vývoj a odhad toho, co lze 

očekávat v nejbližší budoucnosti. U finančního plánu se opíráme o 
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poznatky finanční analýzy, které jsou základem pro plánování hlavních 

finančních velič in. 

 

Pro to, abychom mohli úspěšně začít zpracovávat finanční analýzu, jsou 

dů ležité zejména základní účetní výkazy: 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztráty. 

- výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow). 

 

Finanční účetnictví převádí uskutečnění aktivity podniku (firmy) do řady 

číselných informací, především o stavu jeho majetku, o zdrojích jeho krytí 

(v rozvaze) a o dosažení zisku – ztráty (účet zisku a ztrát). Účetnictví a 

jeho výkazy nám zobrazují především minulost a neobsahují výhled do 

budoucnosti. Poskytuje managementu firmy údaje převážně v stavových 

absolutních veličinách uváděných k urči tému datu, nebo se jedná o takové 

veličiny za urč ité časové období. Tyto veličiny mají jednotl ivě malou 

vypovídací schopnost chce-li management posuzovat finanční situaci 

podniku – tzv. finanční zdraví, je třeba zjistit, zda je podnik schopen 

naplňovat smysl své existence    (zda dosahuje př iměřené míry zhodnocení 

kapitálu, zda nemá problémy se splácením závazků, jaká je materiálová 

náročnost výroby, atd. ). Toto všechno a ještě dalších informací poskytuje 

finanční analýza.. Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení 

podniku, je úzce spjata s finančním účetnictvím, že kterého čerpá potřebná 

data, především z výkazů. Ve finanční analýze se vypočítává řada 

poměrových ukazatelů. Ukazatelé se sdružují do skupin a každá skupina se 

váže k jiné oblasti finančního zdraví. 

 

 

 
 

3 Zdroj: (6)  KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 7. vyd. Brno: MSD, spol. s r. o., 2002. 85 s. 

ISBN 80-86510-30-1 
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Rozvaha 

 

Rozvaha poskytuje přehled o majetkové a finanční struktuře podniku. 

Zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy k urči tému 

datu. Rozvaha se zpravidla sestavuje k poslednímu dni každého roku, 

respektive kratších období. K získání dobrého pohledu na podnik je třeba 

porovnávat a analyzovat rozvahy za více po sobě následujících období. 

 

Výkaz zisků  a ztrát 

 

Konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se podílely na 

tvorbě hospodářského výsledku.Výkaz poskytuje informace o struktuře 

výnosů a nákladů a o hospodářském výsledku, který je rozdělen na 

provozní, finanční, mimořádný a nakonec na výsledek hospodaření celkem 

před zdaněním a po zdanění.  

 
 
Výkaz peněžního toku (Cash-flow) 

 

Význam pojmu Cash-flow ve srovnání se ziskem vyplívá z toho, že 

vyjadřuje reálnou a neskreslenou skutečnost. Cash-flow a zisk představují 

dvě kategorie, se kterými podnikový management denně pracuje.4  

 

Výkaz o peněžních tocích je u nás zavedený nově. Tento výkaz zobrazuje 

pohyby, které se odehrály v aktivech a pasivech během sledovaného 

období. V praxi je Cash-flow kritériem pro rozhodování a nejčastěj i  je 

využíván hlavně oddě lením Controllingu. Cash-flow můžeme zjistit dvěma 

metodami: 

 

Přímou metodou – zj išťujeme celkové sumy všech pří jmů a celkové sumy 

všech výdajů. Údaje čerpá převážně z bankovních nebo pokladních 
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dokladů. Vychází  se zde z čistého zisku, ke kterému př i čteme výdaje a 

odečteme pří jmy, které nevyžadují pohyb peněz. 

 

Nepřímou metodou – vychází ze zisku (ztráty) z běžné č innosti před 

zdaněním 

 

Obě metody rozlišují 3 oblasti podniku: 

 

▪ Provoz (výroba, prodej) – v této oblasti se soustřeďují změny 

dlouhodobého majetku a jeho zdrojů 

▪ Investice – zde se soustřeďují změny dlouhodobého majetku a jeho 

zdrojů 

▪ Finance – tato oblast soustřeďuje fondy plynoucí z použití úvěrů a 

j iných dluhů 

 

 
2.3 Metody finanční analýzy 

 

V rámci finanční analýzy vznikla celá řada metod hodnocení finančního 

zdraví firmy. Č ím lepší metody, tím spolehlivě jší závěry, tím nižší riziko 

chybného rozhodnutí a tím vyšší nadě je na úspěch. Základem různých 

metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Finanční analýza využívá 

v zásadě dvě skupiny metod, a to metody elementární a metody vyšší.5  

 

2.3.1 Vyšší metody analýzy 

Vyšší metody finanční analýzy nepatří k metodám univerzálním. Použití 

těchto metod je závislé na hlubších znalostech matematické statistiky, ale  
 

 

 

 

 

4 Citace: (3) DLUHOŠOVÁ, D., Finanční řízení a rozhodování podniku, 1. vydání, Praha: Ekopress, 
s.r.o., 2006. 192 s. ISBN 80-86119-58-0 (s.56) 
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také hlubších teoretických i praktických ekonomických znalostech. 

K aplikaci těchto metod je zapotřebí zejména kvalitní softwarové 

vybavení. 

 

Tyto metody se č lení na: 

▪ Matematicko-statistické metody 

- bodové odhady 

- statistické testy 

- korelační koeficienty  

- regresní modelování a další 

▪ Nestatistické metody 

- expertní systémy 

- diagnostická teorie neurči tých dat 

- matné množiny    5 

 

2.3.2 Metody elementární analýzy 

 

Př i  těchto metodách pracujeme s ukazateli, kterými jsou buď  položky 

účetních výkazů a údaje z dalších zdrojů, nebo čísla, která jsou z nich 

odvozená. Je dů ležité rozlišování stavových a tokových velič in. Stavové 

veličiny jsou veličiny, které se vztahují k urči tému časovému okamžiku 

(data z rozvahy), tokové veličiny se pak vztahují k urč itému časovému 

intervalu (data z výkazu zisku a ztráty). 

 

 

5 Dle literatury (14) SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press,  

2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8. 
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Mezi metody elementární analýzy patří: 

▪ Analýza absolutních ukazatelů 

  - horizontální analýza 

  - vertikální analýza 

 

▪ Analýza rozdílových ukazatelů 

  - čistý pracovní kapitál 

  - čisté pohotové prostředky 

  - čistý peněžní majetek 

 

▪ Analýza poměrových ukazatelů 

  - ukazatele rentabil ity 

  - ukazatele aktivity 

  - ukazatele zadluženosti 

  - ukazatele likvidity 

  - provozní ukazatele 

 

               ▪  Soustavy poměrových ukazatelů 

   - pyramidové soustavy ukazatelů 

   - účelové skupiny ukazatelů6 

 

2.3.2.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů  

 

Analýza absolutních ukazatelů v sobě zahrnuje horizontální a vertikální 

analýzu 

 

 

 

 

6
Zdroj: (14) SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press,  2001. 

220 s. ISBN 80-7226-562-8. 
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Horizontální analýza (analýza trendů)  

 

Zabývá se časovými změnami absolutních ukazatelů. Zde je zapotřebí 

tvorby dostatečně dlouhých časových řad. Př i  hodnocení firmy by se mělo 

brát v úvahu prostředí, ve které funguje firma (jde tedy o vliv jak 

vnitřních, tak i vně jších faktorů). 

 

Př i  analýze se bere v úvahu jak změny absolutní hodnoty, tak procentní 

změny jednotlivých položek výkazů k výchozímu roku.7  

 

Vztah procentní změny: 

ut , t -1  = [(U t  - Ut -1)*100]  / U t -1        [%] ,  kde 

 

ut , t -1... změna položky výchozí položky v čase t oproti t-1 

U t…..  ukazatel v čase t  

U t -1… ukazatel v čase t-1  

t……. čas 

 

Vzorec absolutní změny: 

U t , t -1  = U t  - Ut -1                     

kde 

U t , t -1… změna absolutního ukazatele 

 

 

 

 

 

 

 
7 

Zdroj: (16) SŮVOVÁ, H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1 vyd. 

Praha: Bankovní institut, 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0   
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Vertikální analýza (procentní rozbor) 

 

Zabývá se vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. jde vlastně o měření 

jednotl ivých položek základních účetních výkazů k celkové sumě aktiv či 

pasiv. Tato  metoda usnadňuje srovnatelnost účetních výkazů 

s předchozím obdobím. 

 

Struktura aktiv má za úkol informovat o tom, do čeho firma investovala 

svěřený kapitál a do jaké míry př i  investičním procesu byla zohledňována 

výnosnost. Struktura pasiv ukazuje, z jakých zdrojů byl majetek pořízen. 

 

Vzorec procentní analýzy: 

us = (Ut  * 100) / St         [%],  kde 

us….je ukazatel struktury 

St .je společný jmenovatel (obvykle celkové tržby, nebo celková aktiva) 8 

 

 

2.3.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů  

 

Tato analýza se zabývá rozborem základních účetních výkazů, zejména se 

jedná o výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, ale také rozvahy. Pomocí 

analýzy rozdílových ukazatelů se zjišťuje čistý pracovní kapitál, č isté 

pohotové prostředky a č istý pracovní majetek. Ukazatelé by mě ly 

vypovídat o solventnosti (likviditě) firmy. 

 

Č istý pracovní capital 

Čistý  pracovní  capital  slouží k  určení  optimální  výše každé  položky oběžných aktiv 

a stanovení jejich celkové přiměřené výše 

 

 
8 Zdroj: (8) KOVANICOVÁ, D. -  KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví I. díl Jak porozumět 

účetním výkazům EU, IAS, US GAAP, ČR. 6. vyd. Praha:  Polygon, 2001. 274 s. ISBN 80-7273-047- 



 24 

. Je však možné tuto analýzu také použít jako jeden z nástrojů př i hledání 

vhodného způsobu financování oběžných aktiv. Jedná se o urči tý finanční 

fond, který vznikne oddělením části oběžných aktiv od krátkodobých 

dluhů. 9 

 

Základní metoda analýzy l ikvidity orientovaná na stavy je posouzení 

vztahu mezi majetkovými a závazkovými položkami rozvahy a v praxi se 

jedná o vztah mezi složkami čistého pracovního kapitálu. Č istý pracovní 

kapitál tvoří rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými závazky.10  

 

č istý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé cizí zdroje 

 

Č istý pracovní kapitál se dá rozčlenit podle dvou hledisek, a to podle 

přístupu manažera a podle přístupu vlastníka firmy (investora). Manažer 

chápe čistý pracovní kapitál jako fond finančních prostředků, který je 

nutné co nejlépe využít. Vlastník jej chápe jako běžně pracující 

dlouhodobý kapitál  a chce o něm sám rozhodovat.Rozdíl mezi oběžnými 

aktivy a krátkodobými cizími zdroji má vliv na solventnost firmy. Pokud 

je firma l ikvidní vznikne přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobým 

cizím kapitálem. 

 

Č isté pohotové prostředky 

Č isté pohotové prostředky představují rozdíl mezi pohotovými peněžními 

prostředky a splatnými závazky. K určování okamžité l ikvidity se používá  

tento ukazatel, protože př i  určování čistého pracovního kapitálu mohou 

oběžná aktiva obsahovat položky málo likvidní nebo nelikvidní. 

 

 

9 Literatura (14) SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press,  2001. 

220 s. ISBN 80-7226-562-8 se přiklání k následujícímu způsobu 

 
10 Citace: (12) LANDA, M., Finanční plánování a likvidit. 1.vydání, Brno: Computer Press, a.s., 
2007. 200 s. ISBN 978-80-251-1492-6 (s.18) 
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Výpočet čistých pohotových prostředků : 

 

Č isté pohotové prostředky = pohotové peněžní prostředky–splatné závazky 

 

 Tento ukazatel vypovídá o okamžité l ikviditě splaných krátkodobých 

závazků, není ovlivněn oceňovacími technikami, avšak může být  

z důvodu časového posunu plateb, kdy se l ikvidita zj išťovala ovlivněn.11  

 

Č istý peněžní majetek 

 

Př i  výpočtu čistého peněžního majetku (č istého peněžně-pohledávkového 

fondu) se z oběžných aktiv vylučují zásoby a nelikvidní pohledávky. 

 

Výpočet čistého peněžního majetku: 

 

Č istý peněžní majetek = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé závazky 12 

 

popřípadě se může vypočítat následovně: 

 

Č istý peněžně-pohledávkové fondy = (pohotové  peněžní prostředky + 

krátkodobé pohledávky) –  krátkodobé závazky  

 

 

2.3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů  

 
Základními   oblastmi   ukazatelů    f inanční  analýzy    jsou    ukazatelé 
zadluženosti,   ukazatelé   rentabil ity,   ukazatelé   likvidity,   ukazatelé 

 
 
 
 
11 Zdroj: (9) KOVANICOVÁ, D. - KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví II. díl  Finanční analýza 
účetních výkazů. 4. vyd. Praha: Polygon, 1999. 288 s. ISBN 80-85967-88-X. 
 
12  Zdroj: (14) SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press,  2001. 
220 s. ISBN 80-7226-562-8. 
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aktivity.13  

 
  

 Hlavní důraz z hlediska využitelnosti i  z hlediska jiných úrovní analýz je 

kladen na vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a 

závislosti a způsob jejich interpretace a hodnocení. Nejpravděpodobně jším 

důvodem je ukazateli vychází výhradně z údajů ze základních účetních 

výkazů. Využívá tedy veřejně dostupné informace a má k nim přístup také 

externí finanční analytik  

 

Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou 

finanční analýzy, neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o 

základních finančních charakteristikách firmy. 14 

 

Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů jako základního 

metodického nástroje finanční analýzy bylo navrženo velké množství, 

řádově desítky ukazatelů, z nichž některé se navzájem liší pouze drobnými 

modifikacemi. Praktickým používáním se však vyč lenila určitá skupina 

ukazatelů všeobecně akceptovaných, které umožňují vytvoř it  si základní 

představu o finanční situaci daného podniku. 

 

Ukazatele rentabili ty 

 

Ukazatelem rentabil ity měříme schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou vytváření 

míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro 

alokaci kapitálu. 

 

 
13 Zdroj:(3) DLUHOŠOVÁ, D., Finanční řízení a rozhodování podniku, 1. vydání, Praha: Ekopress, 
s.r.o.,  
2006. 192 s. ISBN 80-86119-58-0 
 
14 Zdroj: (14) SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press,  2001. 
220 s. ISBN 80-7226-562-8. 
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Ukazatele rentabil ity slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané 

č innosti. Tyto ukazatele budou nejvíce zajímat akcionáře a potenciální 

investory. 

 

U těchto poměrových ukazatelů se nejčastěj i  vychází ze dvou základních 

účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztráty a rozvahy. 

 

 

Rentabilita může být vyjádřena jako: - rentabilita vloženého kapitálu, 

      - rentabilita celkových aktiv, 

      - rentabilita vlastního kapitálu, 

      - rentabilita tržeb, 

      - rentabilita dlouhodobého kapitálu. 

 

Rentabili ta vloženého kapitálu – ROI (return on investments) 

Výpočet rentabil ity vloženého kapitálu: 

ROI = EBIT / celkový kapitál 

 

Celkovým kapitálem rozumíme veškerý vložený kapitál, tzn. krátkodobé i 

dlouhodobé závazky a vlastní jemnění. Tento ukazatel ziskovosti 

vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložný do společnosti, 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů byl financován, odkud tento kapitál 

pochází (vlastníci, banky atd.). 

 

EBIT = zisk před zdaněním a úroky 

Rentabili ta celkových aktiv – ROA (return on assets) 

 

Tímto ukazatelem zkoumáme, jaká je průměrná čistá výnosnost všech 

finančních zdrojů, tedy ziskovost celkových aktiv. Ukazuje míru, jak 

podnik efektivně hospodaří se všemi používanými prostředky –   

s investicemi, platebními prostředky, výrobky, zásobami, hmotným 

majetkem. Vyjadřuje celkovou efektivnost podniku. 
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Výpočet rentabil ity celkových aktiv: 

 ROA = zisk po zdanění / celková aktiva 15 

 
 
 

Rentabili ta vlastního kapitálu – ROE (return on equity) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 

akcionář i.  Tento ukazatel je definován jako poměr č istého zisku a 

vlastního kapitálu. 

 

Výpočet rentabil ity vlastního kapitálu: 

ROE = zisk po zdanění / vlastní kapitál 16 

 

Ukazatel je významný pro akcionáře, resp. pro zájemce o koupi akcií 

auditované organizace. Ukazuje, kolik se vydě lalo hospodařením 

s prostředky vloženými akcionář i . Hodnota by mě la být vyšší než 

výnosnost j iných investorských příležitostí, ale alespoň taková, jaká je 

běžná úroková míra.17 

 

Růst tohoto ukazatele může znamenat např. zlepšení výsledku 

hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu nebo pokles úročení 

cizího kapitálu. Pokud hodnota ukazatele trvale nižší než výnosnost 

cenných papírů garantovaných státem, je podnik téměř odsouzen k zániku. 

Investoř i nebudou do takového investice vkládat své prostředky. 

 
15 Zdroj: (14) SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press,  2001. 220 s. 

ISBN 80-7226-562-8. 

1 6 Vztah  pro rentab i l i tu  v lastn ího kapi tá lu  lze  d le  li tera tury (14)  SEDLÁČEK,  J .  Účetní  data v  rukou 
manažera.  2 .  vyd.  Brno: Computer  Press,   2001.  220 s.  ISBN 80-7226-562-8  

 
17 Zdroj: (17) VALACH J. a kol.Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha : Ekopress, 1999, 202 s. ISBN 80-

86119-21-1 
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Rentabili ta tržeb – ROS (Return on sales) 

 

Ukazatel představuje podíl mezi výsledkem hospodaření a tržbami. 

Tržbami se rozumí ohodnocení výkonů za určité časové období. 

  

Výpočet rentabil ity tržeb: 

ROS = zisk po zdanění / tržby 

 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost firmy dosahovat zisku př i  dané úrovni 

tržeb (kolik dokáže firma vyprodukovat efektu na 1 K č tržeb). Slouží nám 

k vyjádření ziskové marže. V tomto případě do kategorie zisku 

dosazujeme čistý zisk po zdanění. Ziskovou marži můžeme porovnat 

s oborovým průměrem. Pokud jsou hodnoty ukazatele nižší než průměrné 

oborové, pak jsou ceny výrobků poměrně nízké a náklady příl iš vysoké. 

Rostoucí trend je příznivý, i když snížení ukazatele nemusí být negativní, 

pokud rostou tržby. hodnota ukazatele silně závisí také na strategii a 

cílech společnosti (např. společnost může dočasně pracovat bez zisku se 

snahou dosáhnout co nejvyšší podíl na trhu).  

 

Rentabili ta dlouhodobého kapitálu – ROCE (Return on capital 

employed) 

 

Rentabilita dlouhodobého (investovaného) kapitálu poskytuje podniku 

informaci o výnosnosti dlouhodobých zdrojů. 

Výpočet rentabil ity dlouhodobého kapitálu: 18 

 

ROCE = (zisk po zdanění + nákladové úroky) / (dlouhodobé závazky + 

vlastní kapitál)  

 
 

1 8  Zdro j :  (2)  ČERNÁ,  A.  a  ko l .  F inanční  analýza.  1 .  vyd.  Praha:  Bankovní  inst i tu t ,  1997. 89  s.  ISBN 89-
8653125-76-8.  
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Ukazatel se většinou používá pro mezipodnikové srovnání. Vypovídá o 

výnosnosti dlouhodobého kapitálu. Pokud budeme chtít získat informace 

jak odměnit ty, kdo poskytl i  prostředky nebo pro př i lákání nových 

investorů, potom se použije čistý zisk před vyplacením dividend 

prioritním akcionářům a do položky úroků se započítají pouze úroky 

z dlouhodobých úvěrů ( pokud existuje možnost jejich rozdělení).  

 

 

Ukazatele aktivity 

 

Schopnost využití investovaných finančních prostředků a měření vázanosti 

jednotl ivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv je 

předmětem ukazatelů aktivity. Lze pomocí nich urč it, jestli  má č i  nemá 

firma dostatek aktiv. Velký majetek na sebe váže více nákladů a dochází 

ke snižování zisku. Naopak ztráta výnosů i  zisku způsobuje nedostatek 

majetku. 

 

Ukazatele aktivity nejčastěj i  vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek 

zdrojů nebo aktiv nebo dobu obratu. 19 

 

Ukazateli aktivity zj išťujeme: - vázanost celkových aktiv, 

     - obrat celkových aktiv, 

     - obrat zásob, 

     - doba obratu zásob, 

     - doba obratu pohledávek, 

     - doba obratu závazku 

 

 

 
19 Zdroj: (11) KRÁLICEK, P. Základy finančního hospodaření. 1 vyd. Praha: Linde 1993. 110 s. ISBN 
80-856-47-11-7 
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Vázanost celkových aktiv 

 

Pomocí ukazatele vázanosti celkových aktiv měříme celkovou efektivnost 

podniku. Zjišťujeme intenzitu, jakou firma využívá svá aktiva s cílem 

dosáhnutí tržeb. 

 

Vázanost celkových aktiv = aktiva / tržby 

 

Čím je výsledek nižší, tím firma lépe využívá svá aktiva. 

 

Obrat celkových aktiv 

 

Tento ukazatel je vyjádřen jako poměr tržeb k celkovým aktivům. Zjišťuje 

kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval. 20 

 

Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva 

 

Obrat zásob 

Ukazatel vyjadřuje rychlost obratu zásob, což je poměr tržeb a zásob. 

Vyjadřuje využívání zásob. Zjišťuje, kolikrát se v průběhu roku každá 

položka zásob podniku prodá a opět uskladní.20  

 

Obrat zásob = tržby / zásoby 

 

Doba obratu zásob 

 

Ukazatel vyjadřuje poměr dní ku obratovosti zásob. Vypočítáme jak 

dlouho (ve dnech) jsou oběžná aktiva vázáná ve formě zásob. 20  

 

 

 

2 0 Zdro j :  (14 )  SEDLÁČEK,  J .  Účetní  data  v  rukou  manažera.  2 .  vyd.  Brno:  Computer  Press,   2001.  220 
s .  ISBN 80-7226-562-8.  
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Platí, že čím je vyšší obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím 

lepší je situace. Opět však do určité míry. Zásoby materiálu zajišťují 

plynulou výrobu, stejně jako zajištění dostatečné zásoby hotových 

výrobků, aby byl podnik schopen reagovat na poptávku, jinak by mohl 

ztrácet zákazníky. Nesmíme tedy zapomínat na optimální velikost zásob.  

 

V dnešní době je hodně prosazovaná metoda Just-in-time, která je vhodná 

zejména v souvislosti se zakázkovou výrobou. 

 

Doba obratu zásob = zásoby / (tržby / 360) 

 

 

Doba obratu pohledávek 

 

Ukazatel vyjadřuje poměr dní ku obratovosti pohledávek. Výsledek 

vypovídá o tom, jak dlouho (kolik dní) se majetek podniku vyskytuje ve 

formě pohledávek. Tedy za jak dlouho jsou pohledávky v průměru 

splaceny. 

 

Doba obratu pohledávek = pohledávky z obchodního styku / (tržby / 360) 

 

Doba obratu závazků  

 

Ukazatel vyjadřuje poměr dní ku obratovosti závazků. Vypočítáme, jak 

rychle jsou spláceny závazky podniku. Aby nebyla narušena finanční 

rovnováha ve firmě, tak je lepší, aby doba obratu závazků byla delší než 

doba obratu pohledávek.Ukazatel je dů ležitý především pro věř itelé a 

potenciální věř i tele, kteří z ukazatele zjistí, jak firma splácí své 

závazky.21  

 

2 1 Zdro j :  (14 )  SEDLÁČEK,  J .  Účetní  data  v  rukou  manažera.  2 .  vyd.  Brno:  Computer  Press,   2001.  220 
s .  ISBN 80-7226-562-8.  
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Doba obratu závazků = závazky z obchodního styku / (tržby / 360) 

 

Ukazatelé zadluženosti 

 

Pojmem zadluženost vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá 

k financování svých aktiv a č inností cizí zdroje (dluhy). 

Vzájemný poměr cizího kapitálu závisí na nákladech, které s pořízením 

zdrojů souvisejí a také na oboru podnikání. Za cizí zdroje se platí úroky, 

což je cena za jeho poskytnutí, naopak za vlastní zdroje podnik dle právní 

formy podnikání platí podílem na hospodářském výsledku.22 

 

U velkých podniků není možné financovat veškerá svá aktiva jen z 

vlastního, nebo naopak pouze z cizího kapitálu. Použití pouze vlastního 

kapitálu by znamenalo snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Na 

druhé straně f inancování jen z kapitálu cizího by bylo spojeno s obtížemi 

př i  jeho získávání a také musí být dodržena určitá právně stanovená výše 

vlastního kapitálu. 

 

Jedním ze základních problémů finančního řízení podniku je tedy vedle 

stanovení celkové výše potřebného kapitálu i volba správné sklady zdrojů 

f inancování jeho č innosti. Podstatou analýzy zadluženosti je hledání 

optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem. 

 

Př i  zjišťování zadluženosti zkoumáme: - celkovou zadluženost, 

               - koeficient samofinancování, 

               - dobu splácení dluhů 

               - dlouhodobou zadluženost, 

               - úrokové krytí, 

 

       
22 Zdroj: (6) KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 7. vyd. Brno: MSD, spol. s r. o., 2002. 85 s. 
ISBN 80-86510-30-1 
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Celková zadluženost 

 

Ukazatel celkové zadluženosti (věř itelského rizika) je poměr celkových 

závazků k celkovým aktivům. 

 

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva 

 

Obecně platí, že čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší riziko 

věř i telů.Celková zadluženost ukazuje, jak dobře jsou věř i telé společnosti 

chráněni pro případ platební neschopnosti společnosti. Charakterizuje 

finanční úroveň klienta – věř itelské riziko. Udává míru krytí majetku 

klienta cizími zdroji.23 

< 60% - pozit ivní vývoj (svět. průměr 30 – 60%) 

> 60% - negativní vývoj (neměl  by přesáhnout 70%) 

 

Koeficient samofinancování 

 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k ukazateli 

věř i telského rizika a jej ich součet by mě l dát př ibližně 1 nebo 100%. 

 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 

 

M ěřením zjišťujeme dlouhodobou stabil itu firmy. V podstatě jakým 

způsobem podnik financuje svá aktiva. Je považován za jeden 

z nejdů ležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti pro hodnocení 

celkové finanční situace podniku. 

 

 

 

2 3 Zdro j :  (14 )  SEDLÁČEK,  J .  Účetní  data  v  rukou  manažera.  2 .  vyd.  Brno:  Computer  Press,   2001.  220 
s .  ISBN 80-7226-562-8. 
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Doba splácení dluhů 

 

Tento ukazatel značí, po kolika letech by byl podnik schopen splatit 

veškeré svoje dluhy. 24 

 

U finančně zdravých podniků je tato skutečnost na úrovni asi 3 let. 

Doba splácení dluhů = (cizí kapitál – f inanční majetek) / (cash flow 

z provozní č innosti) 

 

Dlouhodobá zadluženost 

 

Dlouhodobou zadlužeností zjišťujeme jaký je optimální poměr 

dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Zkoumáme, jaká část aktiv 

firmy je financována dlouhodobými dluhy.24 

 

Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál / celková aktiva 

 

Úrokové krytí 

 

Tento ukazatel zj išťuje, zda je pro firmu dluhové zatížení ještě únosné. 

Udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Úrokové krytí ukazuje, jak velký 

je bezpečnostní polštář pro věř itele.  

 

Neschopnost platit úrokové platby ze zisku může být znakem blížícího se 

úpadku. 

 

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 

 

 

2 4 Zdro j :  (14 )  SEDLÁČEK,  J .  Účetní  data  v  rukou  manažera.  2 .  vyd.  Brno:  Computer  Press,   2001.  220 
s .  ISBN 80-7226-562-8. 
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Ukazatelé l ikvidity  

 

Tito ukazatelé vypovídají o tom, jakým způsobem je společnost schopna 

uhradit své běžné závazky pomocí oběžných aktiv. Jednotlivé ukazatele se 

l iší mírou pohotovosti, s jakou se mohou jednotlivé zdroje přeměnit na 

hotové peníze. 

 

Zde je dů ležité objasnit si význam pojmů, které vstupují do dané oblasti. 

V souvislosti s platební schopností je možné setkat se s pojmy l ikvidnost, 

l ikvidita a solventnost. 

 

Likvidnost – rychlá a pokud možno málo ztrátová schopnost urč ité složky 

majetku přeměnit se na peněžní hotovost. V rozvaze jsou aktiva seřazena 

podle stupně své likvidnosti, tedy podle toho, jak rychle je možné 

realizovat jejich přeměnu na hotové peníze. Obecně l ikvidnější jsou 

například zásoby než hmotný majetek. 

 

Likvidita – momentální schopnost podniku uhradit své splatné závazky. 

 

Solventnost – schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých 

závazků. 

Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen využít 

ziskových pří ležitostí, které se př i  podnikání objeví, nebo není schopen 

hradit své běžné závazky, což může vyústit v platební neschopnost a vést 

k bankrotu. Existuje tedy přímá závislost mezi pojmy solventnost a 

l ikvidita, ale není možné je zaměňovat. Podmínkou solventnosti je 

l ikvidita. 

Zpravidla se používají tř i  ukazatele likvidity: - okamžitá likvidita, 

                - pohotová likvidita, 

                - běžná l ikvidita. 
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Okamžitá likvidita 

 

Okamžitá l ikvidita představuje to nejužší vymezení likvidity. Vstupují do 

ní jen ty nejlikvidně jší položky z rozvahy. Tato hodnota by mě la 

dosahovat hodnot v rozmezí 0,2 až 0,6.  

 

Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky / krátkodobé dluhy 

 

Pohotová likvidita 

 

Pohotová likvidita značí, jak by byl podnik schopen vyrovnat se se svými 

závazky, aniž by musel prodat své zásoby. Vyšší hodnota bude příznivější 

pro věř i tele, avšak z hlediska akcionářů a vedení podniku je vysoká 

hodnota nepříznivá, protože nadměrná výše oběžných aktiv vede 

k neproduktivnímu využívání prostředků do firmy vložených a nepříznivě 

ovlivňuje celkovou výnosnost vložených prostředků. Značný objem 

pohotových prostředků př ináší jen malý nebo žádný úrok. 

 

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

 

Pro pohotovou likviditu platí, že čitatel by mě l  být stejný jako 

jmenovatel, tedy 1 : 1, případně až 1,5 : 1. 

 

Běžná l ikvidita 

 

Tento ukazatel znamená, kolikrát je podnik schopen uspokojit své 

věř i tele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku 

v hotovost.  

Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování 

platební schopnosti podniku. 

 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
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Pro běžnou l ikviditu platí, že hodnoty č i tatele jsou k hodnotě jmenovatele 

v rozmezí 1,5 až 2,5. 

 

 

Provozní ukazatelé 

 

Těmito ukazateli zkoumáme, jak si firma vede uvnitř.  Hodnota ukazatelů 

je dů ležitá především pro vlastníky podniku a pro pracovníky ve 

vedoucích funkcích. 

 

Provozními ukazateli zkoumáme především: - mzdovou produktivitu, 

       - produktivitu práce z př idané 

         hodnoty, 

       - produktivitu práce z výkonů, 

       - nákladovost výnosů, 

       - materiálovou náročnost 

                                                                   výnosů 

 

Mzdová produktivita 

 

Mzdovou produktivitu zkoumáme, abychom zjistil i, kolik výnosů 

vyprodukujeme za jednu korunu mezd. 

 

Mzdová produktivita = výnosy/ mzdy 

 

Čím je hodnota vyšší, tím je mzdová produktivita lepší. 
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Produktivita práce z př idané hodnoty 

 

Tento ukazatel je podílem př idané hodnoty ku celkovému počtu 

zaměstnanců v podniku. Výsledkem zjistíme, kolik př idané hodnoty 

př ipadne na jednoho pracovníka (za rok). 

 

Produktivita práce z př idané hodnoty = př idaná hodnota / počet 

zaměstnanců 

 

Produktivita práce z výkonů  

 

Ukazatel značí podíl výkonů k počtu zaměstnanců. Výpočtem zjistíme, 

kolik výkonů (v Kč) př ipadne na jednoho pracovníka (za rok). 

 

Produktivita práce z výkonu = výkony / počet zaměstnanců 

 

Nákladovost výnosů 

 

Pomocí tohoto ukazatele zjišťujeme zatížení výnosů firmy celkovými 

náklady. Tato hodnota by mě la mít klesající tendenci a neměla by se 

dostat nad hodnotu 1 Kč. 

 

Nákladovost výnosů = náklady / výnosy 

 

Materiálová náročnost výnosů  

 

Pomocí výpočtu materiálové náročnosti výnosů zkoumáme, jak jsou 

výnosy zatíženy spotřebovaným materiálem. Tento ukazatel by mě l 

vykazovat klesající meziroční tendenci.  

 

Materiálová náročnost výnosů = spotřeba materiálu a energie / výnosy  
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2.3.2.4 Souhrnné indexy hodnocení 

Finanční analýza by mě la hodnotit finanční zdraví podniku a to jak 

z pohledu minulosti tak i předvídání budoucnosti. 

Účelem souhrnných indexů hodnocení je vyjádř i t celkovou finanční 

situaci podniku pomocí jednoho ukazatele, který by zároveň soustřeďoval 

silné a slabé stránky podniku. Vypovídací hodnoty těchto ukazatelů nejsou 

tak přesné a lze je brát pouze orientačně pro rychlé srovnání podniků. 

V ětší počet ukazatelů může ztížit orientaci, avšak umožňuje detailnější 

zobrazení situace. 

Soustavy ukazatelů je možné rozděl it  do dvou skupin: 

- hierarchicky uspořádané ukazatelé, k jejíž typickým výkladům patří 

pyramidové soustavy ukazatelů, 

- účelové skupiny ukazatelů, které předpovídají další vývoj podniku 

na základě jednoho čísla. Mezi tyto skupiny ukazatelů patří 

bankrotní a bonitní modely. 

Pyramidové soustavy ukazatelů  

Ekonomický proces má mnoho vlastností a tudíž i ukazatelů musí být 

použito velké množství. Pro usnadnění komplexní analýzy se vytvářejí 

soustavy ukazatelů. 25 

Úkolem pyramidových soustav je popsání vzájemné závislosti 

jednotl ivých ukazatelů a analyzování vnitřních vazeb v rámci pyramidy. 

Tento pyramidový rozklad poprvé užila chemická společnost Du Pont de 

Nomeurs, který se dodnes se používá. V zásadě existují dva přístupy 

k analýze syntetických finančních ukazatelů pomocí soustav ukazatelů. 

Jedná se o paralelní soustavu ukazatelů, charakterizující vybrané 

ukazatele firmy bez matematické přednosti, pyramidové soustavy 

ukazatelů, která je přesně matematicky stanovená tak, že rozbor 

vrcholového syntetického ukazatele lze vyjádř it  matematickou rovnicí.26  

 

2 5 Zd roj :  (7)  KONEČNÝ,  M.  ,REŽŇÁKOVÁ,  M.  Contro l l ing.  2  vyd.  Brno:  PC-DIR,  2000.  121 s.  ISBN 
80-214-1535-5 

 

 2 6  Ci tace: (3)  DLUHOŠOVÁ, D. ,  Finanční  ř í zení  a  rozhodování  podniku,  1 .  vydání ,  Praha :  Ekopress,  
s . r .o. ,  2006.  192 s.  ISBN 80-86119-58-0 (s.  88) 
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V rámci pyramidového rozkladu jde o rozložení vrcholového ukazatele na 

jednotl ivé dílčí ukazatele př i  čemž vrcholový ukazatel by mě l vyjadřovat 

základní cíl účetní jednotky.27  

  

 

 

 

 

                                                              x 

 

 

 

                                                             / 

 

 

 

                                     /                                                              / 

 

 

Schéma č.2-1:  Du Pontův diagram 28  

 

Účelové skupiny ukazatelů  

 

Mezi  soustavy   účelově   vybraných   ukazatelů   patří   bonitní  a  bankrotní   modely. 

Je třeba upozornit, že př i  interpretaci výsledků u obou modelů musíme být 

opatrní, neboť většina soustav je založená na výzkumech, které nemusí 

být identické s českým ekonomickým prostředím. 

 

 

2 7  Citace :(15 )  STROUHAL,  J . ,  F inanční  ř í zení  f i rmy  v př ík ladech.  1 .  vydání ,  Brno:  Computer  Press,  
a .s . ,  2006.  184 s.  ISBN 80-251-0913-5.  (s.  60 )  

 
28 Zdroj: (6) KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 7. vyd. Brno: MSD, spol. s r. o., 2002. 85 s. 
ISBN 80-86510-30-1 
 

Celková aktiva /vlastní 
kapitál 

ROA 

ROE 

rentabilita tržeb obrat celkových aktiv 

čistý zisk tržby tržby celk.aktiva 
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Bankrotní modely 

 

Bankrotní modely  by mě ly podnik informovat, zda není ohrožen 

bankrotem. Ta firma, která je bankrotem ohrožena, vykazuje znaky k tomu 

vedoucí již po urč itou dobu, než daná situace nastane. 

 

Altmanův model 

 

Altmanův index finančního zdraví podniku (Z-skóre) vychází z propočtu 

indexů celkového hodnocení. Vypočteme ho součtem pěti  poměrových 

ukazatelů a každému ukazateli je př i řazena jiná hladina významnosti.29 

 

Tento model nachází využití především u firem střední velikosti, protože 

malé firmy nemají dostatek informací potřebných pro provedení analýzy a 

naproti tomu velké firmy většinou nebankrotují. 

 

Altmanův model pro firmy veřejně obchodovatelných na burze: 

 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X 2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1 X5  

kde  

X1 podíl č istého pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

X2 podíl nerozděleného HV minulých let k aktivům celkem 

X3 EBIT / celková aktiva 

X4 podíl základního kapitálu k cizím zdrojům 

X5 podíl celkových tržeb k aktivům celkem 

 

Interpretace vypočítaného indexu: 

 

- hodnota vyšší než 2,99 → firma s uspokojivou finanční situací 

 

 

 

2 9 Zdro j :  (14 )  SEDLÁČEK,  J .  Účetní  data  v  rukou  manažera.  2 .  vyd.  Brno:  Computer  Press,   2001.  220 
s .  ISBN 80-7226-562-8  
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- výsledek v rozmezí 1,81 – 2,98 →  f irma u které se nedá jednoznačně 

urči t její f inanční situace, tedy bonitní podniky netvořící hodnotu (tzv. 

šedá zóna) 

 

- hodnota nižší než 1,80 → f irma s finančními problémy (ohrožená 

bankrotem) 

 

Altmanův model pro firmy neveřejně obchodovatelná na burze: 

 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X 2 + 3,107X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5  

 

Interpretace vypočítaného indexu: 

- hodnota vyšší než 2,9 → f irma s uspokojivou finanční situací 

- výsledek v rozmezí 1,2 – 2,9 → šedá zóna 

- hodnota nižší než 1,2 → firma s finančními problémy (ohrožená 

bankrotem) 

 

 

Index IN 01 

 

Tento index slouží k vyhodnocování finančního zdraví českých firem 

v českém prostředí. Obdobně jako u Altmanova modelu byla každému 

ukazateli  př i řazena urči tá váha. Jde o model  praktických zkušeností 

z analýz více než jednoho tisíce českých firem, který má akceptovat 

pohled vlastníka. Podle tohoto modelu bychom měl i  zjistit, jakou tvoří 

f irma hodnotu pro vlastníky a akcionáře. 

 

Jedná se další formu indexu důvěryhodnosti IN 95, jejíž váhy jednotlivých 

poměrových ukazatelů př ihlížely ke specifikům jednotl ivých odvětví. 
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Model IN 01: 

 

IN 01 = (0,13 * A / CZ) + (0,04 * EBIT / U) + (3,92 * EBIT / A) + (0,21 

* T / A) + [0,09 * OA / (KZ + KBU)] 

 

Kde 

 

A  aktiva 

CZ  cizí zdroje 

EBIT  zisk před zdaněním + nákladové úroky 

U  nákladové úroky 

T  tržby 

OA  oběžná aktiva 

KZ  krátkodobé závazky 

KBU  krátkodobé bankový úvěry a výpomoci 

  

Hodnocení vypočítaného indexu: 

 

 

                                          0,75                                            1,77 

 

 

 f irma s finančními      šedá zóna   uspokojivá 

 problémy (netvoří      f inanční   

 hodnotu)       situace 

  

Schéma č.2-2: Stupnice hodnocení indexu  IN 01 

Zdroj: vlastní zpracování 

Bonitní modely 

Tyto modely nám slouží k posouzení, zda se firma řadí mezi dobré či 

špatné podniky. Určují tedy finanční zdraví firmy. Jedná se o srovnávání 

více podniků v jednom podnikatelském oboru. 
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Kralickův Quicktest 

 

Tento Quicktest byl navrhl P. Kralicek v roce 1990. Vybral z jednotlivých 

skupin ukazatelů čtyř i  ukazatele a podle jejich výsledných hodnot 

př iděluje firmě body. 

 

R1 = vlastní kapitál / celková aktiva 

R2 = (cizí zdroje – peníze – bankovní účty) / provozní CF 

R3 =  EBIT / celková aktiva 

R4 = provozní CF / výkony 

 

Bodové výsledky Kralickova Quicktestu 

 

Rovnice \ 
Body

 

0 1 2 3 4 

R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3 – 5 5 - 12 12 - 30 > 30 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 

0,12 

0,12 – 

0,15 

> 0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 

0,08 

0,08 – 0,1 > 0,1 

 

Tabulka č.2-2: Bodové výsledky Kralickova Quicktestu 

 

 

Hodnocení finanční stabil ity: 

FS = (body R1 + body R2) / 2 

 

Hodnocení výnosové situace: 

VS = (body R3 + bory R4) / 2 
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Hodnocení celkové situace: 

CS = (FS + VS) / 2 

 

 

Hodnocení Kralickova Quicktestu: 

 

 

                                            1                                                 3 

 

 

 potíže ve finančním      šedá zóna   firma je 

 hospodaření firmy      bonitní 

        

 

Schéma č.2-3: Stupnice hodnocení Kralickova Quicktestu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3 .ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH P ŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 
 

Tato kapitola je věnována základní strategické analýze, ve které je stručně 

hodnocena současná situace podniku a SWOT analýza. Podrobněj i  pak 

vyhodnocení finanční situace společnosti Zemědě lské služby ,  a.s. 

pomocí metod finanční analýzy. K tomuto účelu jsou k dispozici účetní 

výkazy firmy za rok 2003 – 2005 (výkaz zisků a ztrát, rozvaha a přehled o 

peněžních tocích). Další informace byly získány z informací poskytnutých 

ekonomickým úsekem a ředitelem společnosti. 

 

3.1 Základní strategická analýza 

 

V základní strategické analýze je řešen podnikatelský záměr společnosti, 

investiční strategie, investiční činnost, SWOT analýza, předpoklady 

budoucího vývoje firmy a cenová polit ika. 

 

3.1.1 Podnikatelský záměr v hospodářské č innosti 

 

Základní podnikatelský záměr akciové společnosti je dosažení stabilní 

dlouhodobé ziskovosti zemědě lské výroby, doplněné obchodně 

podnikatelskými aktivitami v jiných odvětvích hospodářství a maximální 

využití dotační politiky ČR a EU. 

 

A)rostl inná výroba  

 

celkem z.p.  2890 ha 

z toho   2117 ha orné půdy              73,25 % 

     773 ha luk a pastvin     26,75 % 

 

zastoupení plodin na orné půdě: 

- pšenice                                  408 ha 
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- ječmen ozimý                         147 ha 

- ječmen jarní                            389 ha 

- kukuř ice zrno                          112 ha 

Obiloviny celkem                    1 056 ha       t j. 49,88 % 

 

- olejniny-řepka                     349 ha         t j. 16,49% 

- mák                                89 ha tj.  4,20 % 

 

- GPS                               124 ha  

- jetel                            165 ha   

- jetelotráva                  242 ha               

- vojtěška                          19 ha    

Pícniny celkem                          332 ha         t j. 15,69 % 

 

- brambory                                100 ha          tj.   4,72% 

- kukuř ice sil.                            157 ha          tj .   7,42% 

- trávy semeno                            34 ha            tj .  1,60% 

 

Celkem                                 2 2117 ha       tj. 100 % 

 

Uvedená současná struktura plodin vychází z potřeb živočišné výroby na 

krytí  krmiv a z potřeby tvorby finančních zdrojů realizací tržních plodin. 

Dominantní postavení v tržních plodinách zaujímají obiloviny, řepka, mák 

a brambory konzumní i sadbové. Tržní obiloviny v rozsahu 200 t 

představují osiva, cca 800 t je pšenice potravinářská, 900 t sladovnického 

ječmene, 1800 t tržního krmného obilí a zbytek tj. 2500 t je obilí ke 

krmným účelům. Produkce brambor se pohybuje okolo 3200 – 3600 t. 

Potřeby živočišné výroby kromě obilovin pokrývají především víceleté 

pícniny na orné půdě, hlavně jetel, jednoleté pícniny a kukuř ice. Jednotný 

osevní postup není uplatněn, každé výrobní středisko má svů j  osevní 

postup, který vyhovuje konkrétním půdním podmínkám. Půdní fond a péče 

o něj je zvláštním problémem. V pásmech ochrany vodních zdrojů je 
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omezeno používání průmyslových i organických  hnojiv, chemických 

ochranných přípravků i  použití některých plodin v osevním postupu. 

Nejdů ležitě jší otázkou u půdního fondu je jeho ucelená dlouhodobá držba. 

Současný půdní fond je stabilizovaný pro období do konce roku 2009 a 

nyní se uzavírají nové smlouvy s výpovědní lhůtou 5 let. Záměrem je 

získat dalších minimálně 500 ha během budoucích 3 až 4 roků. 

 

Pro zpracovávané období a výhledově do roku 2009 bude nutné 

v celkovém zaměření rostlinné výroby uplatnit některé změny. Musí být 

dosaženo výrazného zvýšení produkce tržních plodin, především zvýšit 

prodej potravinářské pšenice a sladovnického ječmene př i zachování 

plnohodnotného krytí potřeb živočišné výroby v objemných a jadrných 

krmivech.  Toto krytí spočívá především v zařazení vlhkého 

konzervovaného kukuř ičného zrna do krmných dávek pro skok, ale i pro 

prasata. Nová dotační politika státu podporuje trvalé travní porosty a 

jej ich údržbu pastvou skotu, dále agroenviromentální opatření, operační 

programy na výstavbu jímek.. Firma byla podle nových pravidel zařazená 

do oblasti méně příznivého hospodaření. Z tohoto důvodu se musí do 

budoucna př izpůsobit i hospodaření v návaznosti na dotační polit iku. 

 

Prodej obilovin a řepky je realizován přes ProudAGRO, a.s., 

potravinářská pšenice SZIF, krmné obiloviny přímo AgroarmuŽďár nad 

Sázavou, mák přes Forex Velké Meziříčí. Osiva obilovin a trav se prodává 

firm ě Edita Brno. Od Edity se nakupujeme většina osiv. Brambory 

konzumní firmě Tábor – 40%, Euro Agras – 40%, odbytové centrum Havl. 

Brod – 10%, drobný prodej – 10%. Sadbu brambor – 60% Agra Havl. Brod 

a zbytek je prodej drobným pěstitelům a stálým zákazníkům. Nákup hnojiv 

a chemických ochranných prostředků je z 90% realizován přes 

ProudAGRO, a.s. a Achem Velké Meziříčí.. 
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B)živočišná výroba 

 

V současné době vlastní akciová společnost tyto stavy zvířat: 

 

Kategorie   ks  užitkovost 

------------------------------------------------------------------- 

krávy dojné   462  26,4 l/den 

krávy masné   164        

telata do tří měsíců 103  0,70 kg/den 

jalovice   405  0,74 kg/den 

býci    551  1,12 kg/den 

vysokobřezí jalovice 41 

prasnice   112  21,8 ks selat/prasnici 

selata do odst.  267  0,38 kg/den 

selata odstavená  331  0,39 kg/den 

chovná prasata  151  0,71 kg/den 

žír prasata   960  0,73 kg/den 

 

Od roku 1994 akciová společnost provedla rekonstrukci staveb pro dojnice 

z vazného ustájení na volné ustájení s celkovou kapacitou 540 ks dojných 

krav. V roce 2000 zakoupila stádo 100 ks masných krav, kterých je 

v součastné době 164 kusů a s dalším rozšířením na 200 ks. Ostatní skot – 

telata, chovné jalovice a býci na výkrmu jsou ustájeny ve stájích, které 

plně odpovídají požadavkům na animal welfare zvířat. Na letní období 

jsou krávy bez tržní produkce mléka a chovné jalovice přemístěny do 

pastevních areálů. Výměra těchto areálů je 215 ha, na kterých se pase 450 

ks skotu. V současné době je výroba mléka nejrentabilnějším odvětvím 

živočišné výroby. Nadbytek produktů, především vepřového masa, 

způsobuje tlak na ceny výrobků, které jsou v mnoha případech pod 

výrobní cenou. 
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Odbyt veškerého množství tržní produkce živoč išné výroby je již dnes 

zajištěn prodejem stálým odběratelům. Nárůst užitkovosti si vyžádá určitá 

chovatelská stavebně-technologická opatření. Mléko se prodává do 

MlékoFarm, a.s. a veškerou výrobu masa hovězího a vepřového přes 

odbytové družstvo Agropork. Splatnost faktur za mléko je stanovena ve 

smlouvě s MlékoFarm, a.s. a termín dodržuje. Veškeré krmné směsi pro 

skot a prasata vyrábí ProudAGRO, a.s.,  který je garantem vysoké kvality 

svých výrobků. Společnost má př idě leny kvóty na mléko 3 765 334 kg a 

103 ks krav bez tržní produkce mléka. Kvóta na mléko je nedostatečná a 

firma v případě penalizace bude nucena kvótu nakoupit. 

 

 

C)ostatní výroba a činnosti 

 

V nezemědělských č innostech akciová společnost vyrábí  svorky pro  

strojírenský průmysl a na náhradní díly. Tyto svorky se používají na 

spojování dílců částí dopravníků na kejdu. Firma Zemědělské služby, a.s. 

je  jedním ze dvou výrobců svorek tohoto typu v ČR. Tato výroba 

umožňuje zaměstnat pracovníky se sníženou pracovní schopností.  

Další činností kterou společnost provádí jsou služby mechanizací a služby 

v opravárenství. Služby mechanizačními prostředky dosahují obratu 6 mil. 

K č, především silážování do vaků stroji AMITY, sklizeň obilovin 

kombajny, sklizeň si lážní kukuř ice řezačkou a mačkání vlhkého 

kukuř i čného zrna.Tyto č innosti jsou ziskové a př ispívají k dobrému 

využití strojů, které a.s. vlastní. 

 

Investiční strategie, obnova strojů  a zařízení 

 

Obecně je v této oblasti akciová společnost vybavena v současnosti lépe 

než většina zemědě lských podniků v naší výrobní oblasti. Př i  rozhodování 

o zakoupení nových strojů management společnosti vychází důsledně 

z těchto ukazatelů: 
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zvýšení produktivity práce, úspora pracovních sil, které jsou drahé 

zlepšení pracovních podmínek a ochrany životního prostředí 

snížení nákladů 

zvýšení kvality produkce 

zlepšení zooveterinárních podmínek a zlepšení zdravotního stavu a 

pohodlí zvířat 

 

Investiční činnost 

Základní stádo zvířat je poř izováno z vlastních zdrojů a ve vlastní režii, 

roční objem    investic i zdrojů činní cca 4 mil. Kč 

V poř izování strojů v r. 2007 se bude firma orientovat na nákup jednoho 

traktoru o síle 200 PS.  Tímto záměrem firma zruší opotřebované a méně 

výkonné staré traktory. Dále by firma chtěla zakoupit sběrací vůz a 

diskový podmítač. V letošním roce má podnik v plánu postavit na 

středisku Martinov sklad. jímku na močůvku a kejdu na 1600 m3, tím by 

se zvětšila kapacita uložení kejdy na 2200 m3, což odpovídá kapacitě asi 

na ½ roku.Pro financování podala firma  žádost na  Program rozvoje 

venkova, kde je možná dotace až 45%. 

 

 

3.1.2 SWOT analýza 

 

Silné stránky 

- dobré jméno firmy 

- velikost podniku 

- prioritní akcionář 1 další firmy 

- akcionář 2 dalších firem 

- stabilní situace 

- včasné a rychlé plnění termínu zakázek 

- odbornost vedoucích pracovníků 

- vedení je schopno pružně reagovat na měnící se situace  
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- dlouhodobé dobré vztahy s odběrateli 

- dobré kontakty 

 

Slabé stránky 

- f inanční náročnost některých zastaralých provozů 

- personální polit ika – pracovníci nejsou příl iš zainteresováni na 

zisku, což vede k nižší motivaci 

 

Příležitosti 

- možnost koupě zemědě lské firmy, jež má vysoké finanční potíže 

- vytvoření objednávkového systému přes Internet 

- možnost strategického spojení s jiným výrobcem 

 

Hrozby 

- některá omezení pro zemědě lskou činnost po vstupu ČR do EU 

- snížení dotací pro oblast zemědělství 

- silně jší konkurence v oblasti prodeje zemědě lských produktů 

- klimatické podmínky 

- vypovězení nájemní smlouvy od dů ležitých pronajímatelů půdy 

- cenová politika 

 

 

3.1.3 Předpoklady budoucího vývoje 

 

Pokud budou poskytovány i nadále dotace do zemědělské č innosti, vývoj 

bude nadále příznivý. Náročnost na firmy působící v zemědělské oblasti 

bude jistě i  v následujících letech vysoká a to nejen z pohledu zákazníků, 

technologií, ale i z pohledu konkurence. Př i  zachování velmi dobrých 

odběratelsko-dodavatelských vztahů se firma nemusí až tak zcela obávat 

této roviny. Jedním dů ležitým problémem je pozvolné zvyšování nákladů 

v kontrastu s cenovou politikou, kdy se cena odvíjí nejen od trhu, ale i od 

konkurence.  
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Technologie se neustále vyvíjí, jsou ovšem finančně velice zatěžující. 

Jednou z možností je právě forma bankovního úvěru. Pokud ovšem firma 

nebude mít potřebný objem finančních prostředků, z kterých bude 

provozní úvěr hrazen, nebude si moci nově jší technologie pořídit. S tím je 

do budoucna spojeno možné riziko ztráty zákazníků. Stroje starší 10 a 

více let jsou přeci jen více poruchové než ty novější. 

Z pohledu konkurence se dá do budoucna očekávat její stagnace. Vznik 

nového zemědělského podniku v střednědobém až dlouhodobém horizontu 

je sice možný, avšak v regionu jižní Moravy je zemědělských podniků 

dost a nově vzniklý podnik by sám měl  těžkou úlohy se na trhu prosadit. 

Důraz bude kladen na kvalitu práce, včasnost, pečl ivost a cenu práce. 

 

 

3.1.4  Cenová polit ika 

 

Jak j iž bylo zmíněno výše, všechny ceny zemědě lských produktů se odvíjí 

od cen stanoveny Evropskou unií. EU je tedy největší konkurent a tlačí na 

snižování cen. Firma si tedy nemůže v současné době diktovat cenu, za 

kterou své produkty bude prodávat. 

 

Akciová společnost má vytvořené dobré předpoklady pro zemědě lskou 

výrobu a obchodní činnost a záměry, které jsou stanoveny dávají záruku 

pro dostatečné krytí závazků společnosti. 
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3.2 Finanční analýza firmy 

 

V následujícím textu se budu zabývat finanční analýzou výše zmiňované 

firmy s použitím účetních výkazů společnosti. 

 

3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů  

V rámci této části finanční analýzy dochází k posouzení stavu, struktury a 

vývoje jednotlivých položek účetních výkazů. Jedná se tedy o zhodnocení 

aktiv, pasiv a položek výkazu zisku a ztráty společnosti. Tyto data budou 

posuzovány dle časového vývoje během tří sledovaných let 2003 až 2005, 

ale také ve vzájemné souvislosti 

 
3.2.1.1 Horizontální analýza 
 
Část finanční analýzy se nazývá horizontální analýza, která spočívá 

v posuzování změn jednotlivých položek aktiv, pasiv, výkazu zisku a ztrát 

a peněžních toků v čase u analyzované firmy. Pro společnost Zemědělské 

služby, a.s. je analyzované období tříleté, konkrétně se jedná o roky 2003 

až 2005. Př i  analýze jsou uváděny nejen meziroční změny jednotlivých 

absolutních hodnot položek, které jsou vyjádřeny v tis. Kč, ale také 

relativní procentní změny daných položek. 

 

Mezi hlavní položky celkových aktiv patří stálá aktiva, oběžná aktiva a 

ostatní aktiva. 

 

 

Stálá aktiva 

 

Struktura stálých aktiv vypovídá o tom, že společnost vlastní dlouhodobý 

hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, a také majetek finanční.  

Stálá aktiva společnosti tvoří největší část celkových aktiv. 
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Horizontální analýza aktiv 

 

Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 2004 2005 

2003-

2004 
% 

2004-

2005 
% 

Aktiva celkem 170.315 176.439 178.024 6.124 3,60 1.585 0,90 

Stálá aktiva 104.895 112.964 109.199 8.069 7,69 -3.765 -3,33 

DNM 48 761 0 713 14,85 -761 -1x 

DHM 74.719 72.308 70.345 -2.411 -3,23 -1.963 -2,70 

Dlouhodobý finanční 

majetek 

30.127 39.895 38.854 9.768 32,42 -1.041 -2,61 

Oběžná aktiva 65.017 61.250 62.625 -3.767 -5,79 1.375 2,24 

Zásoby 44.001 42.959 43.091 -1.042 -2,37 132 0,31 

Materiál 3.369 2.560 2.853 -809 -24,01 293 11,45 

Nedokončená výroba 11.373 9.952 9.478 -1.421 -12,49 -474 -4,76 

Výrobky 15.761 17.026 17.821 1.265 8,03 795 4,67 

Zboží 10 0 204 -10 1x 204 204x 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 - 0 - 

Pohledávky z obch. styku 0 0 0 0 - 0 - 

Krátkodobé pohledávky 19.591 15.221 16.496 -4370 -22,31 1.275 8,38 

Pohledávky z obch. styku 12.913 13.250 11.831 337 2,61 1.419 10,71 

Stát – daňové pohledávky 269 498 3.522 229 85,13 3.024 6,07x 

Krátkodobý finanční 

majetek 

1.426 3.070 3.038 1.644 1,15x 32 1,04 

Peníze 93 93 87 0 - -6 1,08 

Účty v bankách 1.333 2.977 2.951 1.644 1,23 -26 -0,87 

Ostatní aktiva 403 2.225 6.200 1.822 4,52 3.975 1,79x 

 

Tabulka č.3-1 : Horizontální analýza aktiv společnosti Zemědělské služby,a.s. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby , a.s. 
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V roce 2004 se položka stálých aktiv zvýšila o výrazných 8 mil. Tento 

stav byl zapříčiněn poskytnutím zálohy na nákup mléčné kvóty. Tato 

položka zapříčinila nárůst dlouhodobého majetku o 713 tis. Kč, resp. o 

14,85 % oproti roku 2003. Pokles dlouhodobého hmotného majetku ze 

74.719 tis. v roce 2004 na 70.345 tis. v roce 2005 bylo zapříč iněno 

prodejem budovy a snížením stavu skotu. Firma však nakoupila pozemky 

v hodnotě asi 1,4 mil. Kč. Naproti tomu vzrostla položka dlouhodobého 

finančního majetku získáním podílu ve firmě Strážkovan s.r.o. 

 

 

Oběžná aktiva 

 

Oběžná aktiva jsou tvořena zásobami, dlouhodobými a krátkodobými 

pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. 

 

Př i  srovnání oběžných aktiv v roce 2003 došlo oproti roku 2004 ke snížení 

o 5,79 %, tedy ze 65 mil. na 61,25 mil. Kč.  

 

Firma lépe využívá zásob, což umožňuje snížení zde vázaných finančních 

prostředků. Zvýšil se prodej výrobků (obilovin) vlivem dobrého 

hospodářského roku. Tato situace přetrvala téměř v nezměněném stavu. 

 

U krátkodobých pohledávek z obchodního styku lze vysledovat, že 

společnost př istoupila ke změně obchodní politiky, což se promítlo právě 

do výše těchto krátkodobých pohledávek, které se oproti roku 2003 v roce 

2004 razantně snížily o 4.370 tis. Kč. V následujícím roce se tato položka 

zvýšila př ibližně o 1 mil. Kč. Dlouhodobé pohledávky firma nemá. 

U krátkodobého finančního majetku, konkrétně se jedná o účty v bankách, 

se tato hodnota zvedla v roce 2004 oproti roku 2003 o 1.644 tis. Kč., 

obdobný stav zůstal i v roce 2005. 
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Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 

 

Ostatní aktiva společnosti jsou tvořena časovým rozlišením. Vývoj této 

části aktiv je značně ovlivněn vývojem položky pří jmy příštích období. 

Výše ostatních aktiv se meziročně neustále zvyšovala. 

 

Aktiva celkem 

 

Celková aktiva se meziročně zvyšují, což je žádoucí jev. Celkový vývoj 

aktiv společnosti př ibližuje následující graf struktury aktiv firmy v letech 

2003 – 2005. 
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Graf č.3-1 : Struktura aktiv společnosti v letech 2003 – 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby , a.s.. 
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Horizontální analýza pasiv 

 

Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 2004 2005 

2003-

2004 
% 

2004-

2005 
% 

Pasiva celkem 170.315 176.439 178.024 6.124 3,60 1.585 0,90 

Vlastní kapitál 112.594 117.149 122.989 4.555 4,05 5.840 4,91 

Základní kapitál 106.800 106.800 106.800 0 - 0 - 

Kapitálové fondy 11.129 11.758 11.758 629 5,65 0 - 

Rezerv. Fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze 

zisku 

341 634 1.030 293 85,92 396 62,46 

Výsledek hosp. min. let -8.589 -5.979 -2.442 2.610 30,39 3.537 59,16 

Výsledek hosp. běž. úč. 

období 

2.913 3.936 5.843 1.023 35,12 1.907 48,45 

Cizí zdroje 57.519 59.117 54.931 1.598 2,78 -4.186 -7,08 

Rezervy 2.025 4.636 4.636 2.611 1,29 0 - 

Dlouhodobé závazky 23.333 19.906 19.290 -3.427 -14,69 616 3,09 

Krátkodobé závazky 13.649 10.453 12.793 -3.196 -23,42 2.340 22,39 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 

18.511 24.121 18.212 5.610 30,31 5.909 24,50 

Bank. úvěry dlouhodobé 12.621 10.060 12.255 2.561 20,29 2.195 21,81 

Krátkodobé bank. úvěry 5.890 14.061 5.957 -8.171 -1,39x -8.104 -57,63 

Ostatní pasiva 202 174 104 -26 -12,87 -70 -34,65 

 

 

Tabulka č 3-2: Horizontální analýza pasiv společnosti Zemědělské služby, a.s.. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby,a.s.. 

 

Pasiva firmy celkem zahrnují vlastní kapitál a cizí zdroje. Na straně pasiv 

rozvahy společnosti Zemědělské služby , a.s. můžeme za rok 2003 -2005 

vysledovat tyto meziroční změny. 
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Vlastní kapitál 

 

V položce vlastní kapitál meziročně docházelo k neustálému růstu, až bylo 

dosaženo částky 122.989 tis. Kč v roce 2005, což oproti hodnotě 112.594 

tis. v roce 2003 lze považovat za pozitivní z hlediska l ikvidity. Úroveň 

vlastního kapitálu vykazuje ve sledovaných třech letech rostoucí trend. 

Základní kapitál společnosti se nezměnil. 

 

Z horizontální analýzy pasiv lze dále vyčíst kumulaci nerozděleného zisku 

minulých let, který má rostoucí trend z 2.913 tis. K č v roce 2003 na 5.843 

tis. Kč v roce 2005. 

 

 

Cizí zdroje 

 

Cizí zdroje společnosti vzrostli  v roce 2004 oproti roku 2003 o 1.598 tis. 

K č, resp. o 2,78 %. Naproti tomu v roce 2005 poklesly oproti předchozímu 

roku o 4.186 tis. Kč, t j. o 7,08 %. 

 

Rezervy společnosti vzrostli  v roce 2004 o 2.611 tis. Kč. Jednalo se o 

rezervy tvořené na opravu ustájení skotu ve farmě Martinice a Vídeň. Tato 

výše se v roce 2005 nezměnila. 

 

U položek dlouhodobých a krátkodobých závazků nebyl zaznamenán 

výrazný rozdíl. Výrazný rozdíl však vznikl v položce Krátkodobé bankový 

úvěry v roce 2004, a to o 8.171 tis. Kč. Jednalo se o bankovní úvěr na 

provozní prostředky hradící provoz – na nákup hnojiva, osiva a sadby. 

V následujícím období se položka vrátila zpět do původního stavu jako 

tomu bylo v roce 2003. 

 

Ostatní pasiva, resp. výdaje příštích období se meziročně snižovaly. 
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Graf č.3-2: Struktura pasiv společnosti v letech 2003 - 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 

 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Z výkazu zisku a ztráty společnosti Zemědě lské služby, a.s. vyplývá, že 

tato firma je převážně výrobní, ale zároveň obchoduje se zbožím a 

prodává své vlastní produkty. 

 

Tržby za prodej zboží a náklady na to vynaložené v roce 2004 výrazně 

klesly oproti roku 2003. Tato situace je dána ukončením prodeje silážních 

l isů AMITY.  
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Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 2004 2005 

2003-

2004 
% 

2004-

2005 
% 

Tržby za prodej zboží 11.276 725 632 -10.551 -93,57 -93 -12,82 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 

11.237 840 561 -10.397 -92,52 -279 -33,21 

Obchodní marže 39 -115 71 -76 -1,95x 44 38,26 

Výkony 91.602 94.326 94.980 2.724 2,97 654 0,69 

Výkonová spotřeba 58.055 67.717 68.152 9.662 16,64 435 0,64 

Přidaná hodnota 33.586 26.495 26.899 -7.091 -21,11 404 1,52 

Osobní náklady 23.442 24.989 26.825 1.547 6,60 1.836 7,35 

Tržby z prodeje dl. majetku 

a materiálu 

6.608 4.547 4.505 -2.061 -31,19 -42 -0,92 

Provozní výsledek 

hospodaření 

8.512 6.576 9.056 -1.936 -22,74 2.480 37,71 

Finanční výsledek 

hospodaření 

-7.497 -1.666 -3.603 5.831 77,78 -1.937 -1,16x 

Daň z př. za běžnou činnost -1.742 1.023 22 2.756 1,59x -1.001 -0,98 

VH za běžnou činnost 2.757 3.888 5.431 1.131 41,02 1.543 39,69 

Mimořádný výsledek 

hospodaření 

156 48 412 -108 -69,23 364 7,58x 

VH za účetní období 2.913 3.936 5.843 1.023 35,12 1.907 48,45 

 

Tabulka č. 3-3: Horizontální analýza zisků a ztrát společnosti Zemědělské služby ,a s.. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s.. 

 

Na trhu se objevila nová konkurenční firma, jejíž hlavní činností se stala 

právě výroba těchto silopaků AMITY. Proto firma Zemědělské služby, a.s. 

tuto činnost zrušila pro nedostatečnou konkurenceschopnost vůč i této 

nové firmě. 

Meziročně je možnost sledovat nárůst tržeb za prodej vlastních výrobků a 

služeb. 

 

K meziročním pohybům dochází i v osobních nákladech, tyto obsahují 

mzdové náklady. Důvodem růstu však není zvýšení počtu zaměstnanců, 
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tento stav se téměř nemění. Důvodem je meziroční navýšení mzdy na 

pracovníka. Taktéž se zvyšují odměny č lenům orgánů společnosti. S tímto 

stavem souvisí i  náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 

Výše daně z pří jmů za běžnou činnost se odvíjí dle legislativních norem 

platných pro daný hospodářský výsledek běžného roku.  

 

Následující graf znázorňuje vývoj hospodářského výsledku a jeho 

jednotl ivých částí. 
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Graf č.3-3: Struktura výsledku hspodaření Zemědělské služby, a.s. v letech 2003 – 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s 
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Horizontální analýza peněžních toků  

 

Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 2004 2005 

2003-

2004 
% 

2004-

2005 
% 

Čistý peněžní tok 

z provozní činnosti 

15.288 22.891 -9.389 7.603 49,73 32.280 1,41x 

Čistý peněžní tok 

z investiční činnosti 

2.395 -17.586 10.793 19.981 8,34x 28.379 1,61x 

Čistý peněžní tok z finanční 

činnosti 

-16.955 9.660 -24.077 26.615 1,57x 33.734 3,49x 

Čistý peněžní tok celkem 728 14.965 -22.673 14.237 19,56x 37.638 2,52x 

 

Tabulka č. 3-4 :Horizontální analýza peněžních toků společnosti Zemědělské služby, 

a.s..Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělksé služby, a.s.. 

 

Horizontální analýza peněžních toků nám slouží k zhodnocení peněžních 

prostředků neboli Cash-flow a to z provozní, investiční a finanční 

č innosti.Názorný přehled změn v nejdů ležitě jších položkách ve výkazu 

cash-flow společnosti je uveden v následujícím grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.3-4: Cash-flow společnosti v letech 2003 – 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s.. 
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Peněžní tok z provozní činnosti 

 

Peněžní tok z provozní č innosti se v prvních dvou sledovaných letech 

pohybuje v kladných hodnotách, v roce 2005 poklesl do záporné hodnoty. 

Je to ovlivněno především snížením krátkodobých závazků. 

 

Peněžní tok z investiční činnosti 

 

Hodnoty tohoto peněžního toku jsou ovlivňovány investicemi 

realizovanými v jednotlivých letech a zároveň prodejem majetku a 

odpisy.Z grafu je názorně vidět, že firma nejvíce investovala v roce 2004.  

 

Peněžní tok z finanční činnosti 

 

Peněžní tok z finanční činnosti v roce 2003 a 2005 vykazuje záporné 

hodnoty. V roce 2004 byla tato položka plusová. Společnosti se navýšily 

dlouhodobé závazky, tj . dlouhodobý úvěr. 

 

 

3.2.1.2 Vertikální analýzaaktiv 

 

Další část finanční analýzy tvoří vertikální analýza. Analyzovaným 

obdobím firmy Zemědě lksé služby ,a. s. jsou roky 2003 – 2005. Bude 

posuzována skladba aktiv a pasiv společnosti. K celkovým aktivům a 

pasivům jsou poměřovány jednotlivé položky rozvahy.  

 

Stálá aktiva 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nevětší část celkových aktiv tvoří 

stálá aktiva, která zaujímají př ibližně 61% celkových aktiv, v roce 2004 
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až 64%. Nejvyšší podíl na stálých aktivech tvoří dlouhodobý hmotný 

majetek především stavby, budovy a zvířata, který tvoří okolo 40% 

 

 

Vertikální analýza aktiv  

 

Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Aktiva celkem 170.315 176.439 178.024 100,00 100,00 100,00 

Stálá aktiva 104.895 112.964 109.199 61,59 64,02 61,34 

DNM 48 761 0 0,03 0,43 0 

DHM 74.719 72.308 70.345 43,87 40,98 39,51 

Dlouhodobý finanční majetek 30.127 39.895 38.854 17,69 22,61 21,83 

Oběžná aktiva 65.017 61.250 62.625 38,17 34,71 35,18 

Zásoby 44.001 42.959 43.091 25,84 24,35 24,21 

Materiál 3.369 2.560 2.853 1,98 1,45 1,60 

Nedokončená výroba 11.373 9.952 9.478 6,68 5,54 5,32 

Výrobky 15.761 17.026 17.821 9,25 9,65 1,00 

Zboží 10 0 204 0,01 0 0,11 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky z obch. styku 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 19.591 15.221 16.496 11,50 8,63 9,27 

Pohledávky z obch. styku 12.913 13.250 11.831 7,59 7,51 6,65 

Stát – daňové pohledávky 269 498 3.522 0,16 0,28 1,98 

Krátkodobý finanční majetek 1.426 3.070 3.038 0,84 1,74 1,71 

Peníze 93 93 87 0,05 0,05 0,05 

Účty v bankách 1.333 2.977 2.951 0,78 1,69 1,66 

Ostatní aktiva 403 2.225 6.200 0,24 1,27 3,48 

 

Tabulka č. 3-5: Vertikální analýza aktiv společnosti emědělské služby, a.s.. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s.. 

 

celkových aktiv. Další významná část je tvořena podíly na účetních 

jednotkách a dlouhodobých CP, které tvoří kolem 20% celkových aktiv. 
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Oběžná aktiva 

 

Oběžná aktiva zaujímají okolo 36% celkových aktiv. Nejvyšší podíl patří 

zásobám, konkrétněj i výrobkům a zvířatům.  

 

Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 

 

Ostatní aktiva ku aktivům celkem tvoř i ly minimální poměr. V roce 2003 

téměř nulový, meziročně však jeho hodnota stoupla, a to na 3,5% v roce 

2005 položkou příjmy příštích období. 

 

Pro větší názornost slouží následující graf struktury aktiv. 
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Graf č.3-5: Struktura aktiv společnosti v letech 2003 – 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 

 

 

Vertikální analýza pasiv 

Cizí zdroje 

Nejvyšší část cizích zdrojů tvoří dlouhodobé bankovní úvěry, dlouhodobé 

závazky a v roce 2004 také krátkodobé bankovní úvěry. Důvod navýšení 

byl zmiňován u horizontální analýzy pasiv. 
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Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Pasiva celkem 170.315 176.439 178.024 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 112.594 117.149 122.989 66,11 66,40 69,09 

Základní kapitál 106.800 106.800 106.800 62,71 60,53 59,99 

Kapitálové fondy 11.129 11.758 11.758 6,53 6,66 6,60 

Rezerv. Fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
341 634 1.030 0,20 0,36 0,58 

Výsledek hosp. min. let -8.589 -5.979 -2.442 -5,04 -3,39 -1,37 

Výsledek hosp. běž. úč. období 2.913 3.936 5.843 1,71 2,23 3,29 

Cizí zdroje 57.519 59.117 54.931 33,77 33,51 30,86 

Rezervy 2.025 4.636 4.636 1,19 2,63 2,60 

Dlouhodobé závazky 23.333 19.906 19.290 13,70 11,28 10,84 

Krátkodobé závazky 13.649 10.453 12.793 8,01 5,92 7,19 

Bankovní úvěry a výpomoci 18.511 24.121 18.212 10,87 13,67 10,23 

Bank. úvěry dlouhodobé 12.621 10.060 12.255 7,41 5,70 6,88 

Krátkodobé bank. úvěry 5.890 14.061 5.957 3,46 7,97 3,35 

Ostatní pasiva 202 174 104 0,12 0,01 0,06 

Tabulka č. 3-6: Vertikální analýza pasiv společnosti Zemědělské služby, a.s.. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s.. 

 

Pro větší názornost slouží následující graf struktury cizích zdrojů 

společnosti v roce 2005. 
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Graf č. 3-6:  Struktura cizích zdrojů společnosti v roce 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s.. 
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Vlastní kapitál  

 

Vlastní kapitál společnosti je tvořen jednotlivými základními položkami 

uvedené v tabulce. Vlastní kapitál tvoří nejvyšší část pasiv celkem. Jeho 

hodnota se pohybuje kolem 65%, v roce 2005 okolo 69%. Nejvyšší podíl 

vlastního kapitálu tvoří základní kapitál. 

 

Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 

 

 tvoří ve struktuře celkových pasiv minimální procento, a to ve všech 

sledovaných obdobích. 

 

Strukturu celkových pasiv společnosti v letech 2003 – 2005 názorně 

zobrazuje graf č.3-7.  
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Graf č. 3-7:  Struktura pasiv společnosti v letech 2003 -2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 
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3.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů  

Fondy finančních prostředků, tedy rozdílové ukazatelé nám slouží 

k zhodnocení finanční situace podniku, především likvidity. Předpokladem 

je, že část oběžných aktiv firmy je  financována dlouhodobými cizími 

zdroji.  

Analýza rozdílových ukazatelů společnosti  se vypočítá následovně: 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé cizí zdroje 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – splatné závazky 

ČPM = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé cizí zdroje 

 

Č istý pracovní kapitál  

Nejpoužívaně jší ukazatel je právě čistý pracovní kapitál. Jeho výsledky 

musíme hodnotit opatrně. Tato obezřetnost vychází z faktu, že př i výpočtu 

pracujeme s tím, že  veškerá oběžná aktiva můžeme proměnit v hotovost. 

Tato situace je však ve skutečnosti nereálná, tudíž téměř nemůže nastat. 

 
Rok 

Ukazatel 
2003 2004 2005 

Č istý pracovní kapitál 51.368 50.797 49.832 

Č isté pohotové prostředky -12.223 -7.383 -9.755 

Č istý peněžní majetek 7.367 7.838 6.741 

 

Tabulka č. 3-7: Rozdílové ukazatele společnosti Zemědělské služby, a.s.. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby,a .s. 

 

V případě nepříznivého vývoje finanční situace může firma tento kapitál 

využít pro zajištění své podnikatelské č innosti. Č istý pracovní kapitál 

společnosti představuje tzv. „finanční polštář“. 
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Sledovaná firma má tento relativně volný kapitál k dispozici.Hodnoty se 

udržují na celkem vysoké, téměř neměnící se úrovni, vypovídají to o 

pozit ivní situaci ve firmě, neklesly do mínusu.  

Č isté pohotové prostředky 

Hodnoty ukazatele se ve společnosti pohybují v záporných číslech. Tyto 

výsledky poukazují na nedostatek finančních prostředků v hotovosti a na 

běžných účtech ke krytí závazků. Ukazatel č isté pohotové prostředky je 

využíván pro zjištění likvidity z velmi krátkodobého hlediska. 

Č istý peněžní majetek 

Jedná se u ukazatel představující urč itou kombinaci přecházejících dvou. 

Př i  jeho výpočtu jsou oběžná aktiva snížena o hodnotu zásob. U 

společnosti Zemědělské služby , a.s. lze z výše uvedené tabulky 

vypozorovat, že hodnota v roce 2004 mírně stoupla, avšak v roce 2005 

poklesla ještě na nižší úroveň než v roce 2003. Přesto se hodnoty pohybují 

na téměř stejné př i jatelné úrovni. 

Vývoj jednotl ivých rozdílových ukazatelů f irmy za období 2003 -2005 

znázorňuje následující graf . 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.3-8:  Rozdílové ukazatele společnosti v letech 2003 -2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s.. 
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3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů  

Poměrové ukazatele finanční analýzy zahrnují ukazatele likvidity, 

zadluženosti, rentabili ty, aktivity a provozní ukazatele. 

 

 

3.2.3.1 Ukazatele likvidity 

K ukazatelům likvidity patří l ikvidita okamžitá, pohotová a běžná 

l ikvidita.  Představují tedy solventnost společnosti. Tento druh finančních 

ukazatelů slouží k zhodnocení schopnosti firmy dostát svým závazkům 

vůči  vlastním věř itelům.  

 

Ukazatele likvidity se vypočítají podle následujících vztahů: 

 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
 
Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 
 
Okamžitá likvidita = pohotové finanční prostředky / krátkodobé závazky 
 

Rok 
Ukazatel 

2003 2004 2005 

Běžná likvidita 4,76 5,86 4,90 

Pohotová 

l ikvidita 

1,54 1,75 1,53 

Okamžitá 

l ikvidita 

1,10 0,30 0,24 

 
Tabulka č. 3-8: Ukazatele likvidity společnosti Zemědělské služby, a.s. 
Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 
 
 

Běžná l ikvidita  

U společností, jež vykazují f inanční zdraví se požadované hodnoty běžné 

l ikvidity pohybují v intervalu 2-3. Jak je patrno z předchozí tabulky,  
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k razantním změnám v hodnotách běžné l ikvidity společnosti téměř 

nedošlo. Firma Zemědě lské služby, a.s. vykazuje vysokou úroveň běžné 

l ikvidity. V roce 2004 dokonce vystoupala hodnota až na 5,86. Značí to o 

tom, kolikrát je firma schopna uspokojit své věř itele kdyby veškerá svá 

oběžná aktiva proměnila na hotovostní peníze. 

 

Pohotová likvidita 

Tyto hodnoty pohotové l ikvidity se u finančně zdravých společností 

vyžadují v rozmezí 1 – 1,5. Stejně jako u předchozí běžné likvidity i zde 

můžeme vidět v každém sledovaném roce podobné hodnoty. Z těch 

vyplývá, že firma Zemědě lské služby, a.s. má velmi dobrou pohotovu 

l ikviditu. Jde o zjištění, jak je podnik schopen uhradit své závazky aniž by 

musel prodávat své zásoby.  

Okamžitá likvidita  

Požadované hodnoty okamžité l ikvidity by se měly pohybovat v rozmezí 

mezi 0,2 až 0,6. V roce 2003 se firma touto hodnotou dostala nad rámec 

požadované hodnoty. Celkově je možné konstatovat, že  firma Zemědělské 

služby, a.s. je  l ikvidní. 

Vývoj ukazatelů l ikvidity znázorňuje následující graf č. 3-9. 
 
 
 
3.2.3.2 Ukazatele zadluženosti 
 
K zhodnocení vztahu mezi vlastními a cizími zdroji financování slouží 

právě ukazatele zadluženosti. Jedním ze základních problémů f inančního 

řízení podniku je tedy vedle stanovení celkové výše potřebného kapitálu i 

volba správné sklady zdrojů financování jeho činnosti. Podstatou analýzy 

zadluženosti je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem. 
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Graf č.3-9: Ukazatele likvidity společnosti v letech 2003 – 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s.. 

 
 

Ukazatele zadluženosti se vypočítají dle následujících vztahů: 

 

Celková zadluženost = cizí zdroje /celková aktiva 
 
 
Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 
 
 
Doba splácení dluhů = (cizí kapitál – fin. majetek) / CF z provozní  
č innosti 
 
Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 
 
 
EBIT = HV před zdaněním + nákladové úroky 
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Rok 

Ukazatel 
2003 2004 2005 

Celková zadluženost 33,77% 33,51% 30,56% 

Koeficient samofinancování 66,11% 66,4,% 69,09% 

Doba splácení dluhů (rok) 3,41 3,16 -5,53 

Úrokové krytí 1,66 3,95 4,76 

 
Tabulka č.3-9: Ukazatele zadluženosti společnosti Zemědělské služby, a.s. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 

 

Celková zadluženost 

Hodnota tohoto ukazatele je na př i jatelné úrovni ve všech sledovaných 

letech. Pohybují se okolo 32%. Obecně platí, že čím je vyšší hodnota 

tohoto ukazatele, tím je vyšší riziko věř itelů. Tato hodnota by nemě la 

přesáhnout 60%. Mě la by se pohybovat v rozmezí 30% až 60%. Tyto 

výsledky napovídají o tom, že společnost využívá k financování svých 

č inností z větší části vlastních zdrojů, což je v pořádku. Obecně platí, že 

čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší riziko věř itelů.  

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování zjišťujeme dlouhodobou stabil itu podniku. 

Jak již bylo řečeno tato hodnota úzce souvisí s předchozím ukazatelem 

zadluženosti a jejich hodnota by mě la dát součet 100%. Př i  sledování 

vývoje koeficientu samofinancování společnosti Zemědělské služby, a.s. 

se tato hodnota rovná hodnotě požadované, je tedy adekvátní předchozímu 

ukazateli za všechny sledované roky.  

Vztah celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování je znázorněn 

na následujícím grafu. 

 



 76 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
%

2 003 2 004 2 005 Rok

Celková zadluženost a koeficient samofinancování v 
letech 2003 - 2005

Koeficient samofinancování

Celková zadluženost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.3-10: Celková zadluženost a koeficient samofinancování v letech 2003 - 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 

 

Doba splácení dluhů 

Doba splácení dluhů značí, za jak dlouho, resp. po kolika letech by byl 

podnik schopen splatit veškeré svoje dluhy. Požadovaná hodnota u 

finančně zdravých podniků je na úrovni 3 let. Z uvedené tabulky je možné 

vypozorovat, že nejlépe si firma vedla v roce 2003 a 2004. V roce 2005 

tato hodnota výrazně klesla vlivem provozního CF.  

 

 

Úrokové krytí  

 

Bankovní standart je 3. Dobře fungující podniky mají tento ukazatel 

kolem 6 – 8. Ukazuje kolikrát je zisk vyšší než úroky. Tato situace se 

postupně zlepšuje, což je žádoucí jev. 
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3.2.3.3 Ukazatele rentabili ty 
 
Ukazatele ziskovosti,  poměřují dosažený zisk se zdroji, které byly 

vynaloženy  na jeho dosažení. 

 
Do ukazatelů rentabili ty zahrnujeme: 
 
Rentabilita vloženého kapitálu ROI = EBIT / celkový kapitál 
 
Rentabilita celkových aktiv ROA = HV po zdanění / aktiva celkem 
 
Rentabilita vlastního kapitálu ROE = HV po zdanění / vlastní kapitál 
 
Rentabilita tržeb ROS = HV po zdanění / tržby 
          
Rentabilita dl.kapitálu ROCE =  (HV po zdanění + nákl.úroky) / (dl. 
závazky + vl. kapitál) 
 
Finanční páka = aktiva celkem / vlastní kapitál 
 
 
 

Rok 
Ukazatel 

2003 2004 2005 

ROI 1,72% 3,76% 4,17% 

ROA 1,19% 1,60% 2,44% 

ROE 1,79% 2,40% 3,53% 

ROS 2,03% 3,00% 4,61% 

ROCE 2,78% 3,30% 4,15% 

Finanční páka 1,51 1,51 1,45 

 

Tabulka č. 3-10: Ukazatele rentability společnosti Zemědělské služby, a.s.. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 

 

Rentabili ta vloženého kapitálu ROI 

Tento ukazatel ziskovosti vyjadřuje, jak působí celkový kapitál vložný do 

společnosti, bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly financovány, odkud 
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tento kapitál pochází. Hodnoty rentabili ty vloženého kapitálu společnosti 

Zemědělské služby, a.s. se ve všech letech pohybuje pod hodnotou 

finančně zdravých firem, které se pohybují mezi 9 až 15%. Za mírně 

pozit ivní lze označit  stoupající tendenci tohoto ukazatele. 

 

Rentabili ta celkových aktiv ROA 

Rentabilita celkových aktiv ukazuje míru, jak podnik efektivně hospodaří 

se všemi používanými prostředky. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že 

hodnota tohoto ukazatele u společnosti ve sledovaném období roste. 

Z původní hodnoty 1,19% roku 2003 stoupla v roce 2005 na 2,44%. 

Rentabilita celkových aktiv a stejně tak i rentabil ita vloženého kapitálu 

jsou u společnosti nedostačující.  

 

Rentabili ta vlastního kapitálu ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu ukazuje, kolik se vydě lalo hospodařením 

s prostředky vloženými akcionář i,  vlastníky. Vzhledem k riziku, které 

tímto vlastníci podstupují, by mě la být tato hodnota vyšší než rentabilita 

celkových aktiv ROA. Z tabulky hodnot ukazatelů rentability je zřejmé, že 

firma Zemědělské služby, a.s. tuto podmínku splnila, ale pouze o nepatrné 

minimum. Tento ukazatel by se měl  pohybovat okolo 36%. Společnost tuto 

hodnotu za všechny roky nedosáhla. 

 

Rentabili ta tržeb ROS 

Tento ukazatel nám slouží ke stanovení kolik dokáže firma vyprodukovat 

efektu na 1 Kč tržeb. Hodnota tohoto ukazatele by se mě la pohybovat 

v rozmez 2-6%. Jak je vidět z tabulky hodnot ukazatelů rentabil ity těchto 
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doporučených hodnot společnost dosahuje ve všech obdobích. Tato 

hodnota meziročně stoupá. 

 

Rentabili ta dlouhodobého kapitálu ROCE 

Tento ukazatel vypovídá o výnosnosti dlouhodobého kapitálu. Př i  analýze 

tohoto ukazatele rentabili ty vyšlo, že nejpříznivějším rokem ve výnosnosti 

dlouhodobě investovaného kapitálu byl pro společnost rok 2005. Firma 

vykazuje rostoucí trend, což je za daných okolností příznivý jev, přesto 

firma dosahuje nízkých hodnot. 

 
 
Finanční páka 
 
Pokud je finanční páka kladná, je ROE > ROA. Firma vykazuje kladnou 
finanční páku. 
 
 
Přehledně jší vývoj ukazatelů rentabili ty společnosti znázorňuje 
následující graf . 
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Graf č.3-11: Ukazatele rentability společnosti v letech 2003 – 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Z emědělské služby, a.s. 
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3.2.3.4 Ukazatele aktivity 

 

Prostřednictvím ukazatelů aktivity lze zjistit, jestl i má společnost dostatek 

aktiv nebo jich má nedostatek. Soubor těchto poměrových ukazatelů slouží 

k měření efektivního využívání aktiv společnosti k tvorbě zisku. Velký 

majetek na sebe váže více nákladů a tak dochází ke snižování zisku. 

Ztrátu výnosů může zapříč init nedostatek majetku. 

 

Mezi ukazatele aktivity patří: 
 
 
Vázanost celkových aktiv = aktiva / tržby 
 
Obrat celkových aktiv = tržby / aktiva 
 
Obrat zásob = tržby / zásoby 
 
Doba obratu zásob = zásoby / (tržby / 360) 
 
Doba obratu pohledávek = pohledávky z obchodního styku / (tržby / 360) 
 
Doba obratu závazku = závazky z obchodního styku / (tržby / 360) 
 
 
 

Rok 
Ukazatel 

2003 2004 2005 

Vázanost celkových aktiv 1,72 1,88 1,89 

Obrat celkových aktiv 0,58 0,53 0,53 

Obrat zásob 2,25 2,18 2,19 

Doba obratu zásob 160 dnů 165 dnů 165 dnů 

Doba obratu pohledávek  47 dnů 51 dnů 46 dnů 

Doba obratu závazku 45 dnů 27 dnů 41 dnů 

 
Tabulka č.3-11: Ukazatele aktivity společnosti Zemědělské služby, a.s.. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 
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Vázanost celkových aktiv 

 

Pomocí ukazatele vázanosti celkových aktiv měříme celkovou efektivnost 

podniku. Zjišťujeme intenzitu, jakou firma využívá svá aktiva s cílem 

dosáhnutí tržeb. Č ím je hodnota nižší, tím je situace pro podnik 

příznivější.Ve sledovaném období došlo u společnosti k růstu hodnot 

tohoto ukazatele až na hodnotu 1,89 v roce 2005, což napovídá o negativní 

tendenci. 

 

Obrat celkových aktiv  

 

Obrat celkových aktiv zjišťuje kolikrát se aktiva obrátí za daný časový 

interval (za rok). Je potřeba zhodnotit možnost redukce celkových aktiv, 

pokud je hodnota ukazatele nižší než 1,5. Vzhledem k výsledným 

ukazatelů společnosti, vidíme, že se tyto hodnoty pohybují na úrovni 

kolem 0,55, což je opět negativní výsledek.  

 

Obrat zásob 

 

Tento ukazatel zjišťuje, kolikrát se v průběhu roku každá položka zásob 

podniku prodá a opět uskladní, vyjadřuje rychlost obratu zásob, což je 

poměr tržeb a zásob. Ukazuje využívání zásob. Č ím vyšší počet obrátek 

je, tím efektivnější má společnost skladní polit iku. U společnosti 

Zemědělské služby, a.s. lze vysledovat klesající tendenci tohoto 

ukazatele, což je negativní jev znamenající zvyšování zbytečného vázání 

peněžních prostředků v zásobách společnosti.  

 

Doba obratu zásob 



 82 

Tento poměrový ukazatel vyjadřuje počet dnů, za něž se zásoba promění 

v peněžní prostředky č i  pohledávku. U společnosti lze v průběhu let 

vysledovat rostoucí tendenci tohoto ukazatele. Lze vyhodnotit, že hodnota 

tohoto ukazatele nevykazuje dostatečnou úroveň.  

 

Doba obratu pohledávek 

 

Doba obratu pohledávek zjišťuje, jak dlouho se majetek v podniku 

vyskytuje ve formě pohledávek Zkoumá se za jak dlouho jsou pohledávky 

v průměru splaceny. Z toho vyplývá, čím je hodnota obratu nižší, tím 

lépe. Z hodnot společnosti můžeme vyčíst nepatrnou pozitivní tendenci 

snižování doby obratu pohledávek srovnáním v roce 2003 a 2005. V roce 

2004 byla tato hodnota vysoká. Vzhledem k tomu, že společnost 

neobchoduje se zahraničím mohla by se dostačující požadovaná úroveň 

ještě snížit.  

 

 

Doba obratu závazků  

 

Prostřednictvím tohoto ukazatele zjistíme, jak rychle jsou spláceny 

závazky podniku. Je lepší, aby doba obratu závazků byla delší než doba 

obratu pohledávek. Ve společnosti docházelo během sledovaného období 

tří let k výkyvům tohoto ukazatele. V letech 2003 a 2005 byla tato 

hodnota docela srovnatelná s dobou obratu pohledávek, přesto byla doba 

obratu závazků vždy nižší, což je negativní pro společnost. Veliký rozdíl, 

vznikl v roce 2004 kdy doba obratu pohledávek vzrostla až na 51 dnů, 

kdežto doba obratu závazků klesla na 27 dnů. 

 

Srovnání doby obratu pohledávek a doby obratu závazků názorně 

zobrazuje následující graf. 
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Graf č.3-12: Doba obratu pohledávek a závazků společnosti v letech 2003 – 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 

 

 

3.2.3.5 Provozní ukazatele 

Provozními ukazateli zkoumáme, jak si f irma vede uvnitř a k zjištění 

vývoje základních aktiv.  

Vztahy zjišťovaných provozních ukazatelů u společnosti: 

Mzdová produktivita = výnosy/ mzdy 

Produktivita práce z př idané hodnoty = př idaná hodnota / počet 

zaměstnanců 

Produktivita práce z výkonu = výkony / počet zaměstnanců 

Nákladovost výnosů = náklady / výnosy 

Materiálová náročnost výnosů = spotřeba materiálu a energie / výnosy 
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Rok 
Ukazatel 

2003 2004 2005 

Mzdová produktivita 1,943 1,454 1,370 

Produktivita práce z př id. 

hodnoty 

234,87 228,41 228,80 

Produktivita práce z výkonu 640,57 813,16 792 

Nákladovost výnosů 0,978 0,968 0,951 

Materiálová náročnost výnosů 0,349 0,423 0,430 

 

Tabulka č. 3-12: Provozní ukazatele společnosti Zemědělské služby, a.s.. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 

Mzdová produktivita  

Kolik výnosů př ipadne na 1 Kč vyplacených mezd udává tento ukazatel 

mzdové produktivity. Za daných podmínek je zřejmé, že čím vyšší je 

ukazatel, tím pro společnost lépe a měl  by mít rostoucí tendenci. Mzdová 

produktivita u analyzované firmy je ve všech sledovaných obdobích 

kladná, avšak má výrazně klesající tendenci. Z hodnoty 1,943 Kč v roce 

2003 klesla na 1,370 Kč roku 2005. Nejlépe na tom tedy firma byla  

v roce 2003, kdy mzdová produktivita dosáhla téměř hodnoty 2 Kč, tedy, 

že na 1 Kč mezd př ipadalo kolem 2 Kč výnosů.  

Produktivita práce z př idané hodnoty 
 

Produktivita práce z př idané hodnoty zjišťuje, kolik př idané hodnoty 

př ipadne na jednoho pracovníka (za rok). Aby firma vykazovala dobrou 

produktivitu práce měla by tato hodnota vykazovat 350 tis. Kč. U 

společnosti Zemědělské služby, a.s. tento ukazatel nevyhovuje. Dokonce 

měl  v roce 2004 oproti roku 2003 klesající trend. 
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Produktivita práce z výkonů   

Produktivita práce z výkonů stanovuje, kolik t isíc korun výkonů př ináší 

firm ě jeden zaměstnanec za rok. Hodnota by se měla pohybovat alespoň ve 

výši 1 mil. Kč výkonů na jednoho zaměstnance. U společnosti Zemědělské 

služby, a.s., opět nebyla tato hranice překročena. V roce 2004 tato částka 

výrazně stoupla ve srovnání s rokem předchozím, avšak v roce 2005 oproti 

roku 2004 klesla o více než 20 tis. Kč. 

 

Nákladovost výnosů 

Tímto ukazatelem zjišťujeme jak celkové náklady zatěžují celkové výnosy 

firmy. Hodnota nákladovosti výnosů by měla být menší než 1 Kč a měla 

by mít meziroční klesající trend. U firmy Zemědě lské služby, a.s. byly 

výše doporučené podmínky splněny. Firma má nákladovost výnosů menší 

než 1 Kč, př i čemž se tato hodnota meziročně snižuje. 

 

Materiálová náročnost výnosů  

Materiálovou náročností výnosů sledujeme jak spotřebovaný materiál a 

energie zatěžuje celkové výnosy společnosti. Snahou firmy by mě lo být 

aby tato hodnota byla co nejmenší a aby vykazovala klesající tendenci. 

Dle výše uvedené tabulky můžeme vypozorovat, že u společnosti tyto 

hodnoty spíše rostou. Může to být zapříč iněno výnosy, které klesají 

rychleji než spotřeba materiálu a energie, nebo prodejní ceny vrůstají 

pomaleji než ceny materiálu a energie. 

 

 

3.2.4 Analýza vybraných soustav ukazatelů  
 
 
Atlman ův index (z-skóre)  
 
Altmanův index finančního zdraví podniku (Z-skóre) vychází z propočtu 

indexů celkového hodnocení, pomocí ně j  lze odhalit budoucí bankrot 
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společnosti v několikaletém předstihu. Z – scóre znamená, že je ke 

každému z pěti  ukazatelů př i řazena j iná hladina významnosti.Společnost 

Zemědělské služby, a.s. není společností veřejně obchodovatelnou na 

burze, proto má následný tvar: 

 
Z = 0,717 x1  + 0,842 x2  + 3,107 x3  + 0,420 x4  + 0,998 x5 
 
kde  
 
x1  = Čistý pracovní kapitál / celková aktiva 
 
x2  = nerozdělený HV min. let / celková aktiva 
 
x3 = EBIT / aktiva celkem 
 
x4  = účetní hodnota akcií / cizí zdroje 
 
x5  = celkové tržby / aktiva celkem 
 
 

Altmanův index finančního zdraví 

Rok Ukazatel x1 x2 x3 x4 x5 

Výše ukazatele 0,30 0,01 0,02 1,86 0,58 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Vážená hodnota 0,22 0,01 0,06 0,78 0,58 
2003 

Součet váž. hodnot 1,65 

Výše ukazatele 0,29 0,01 0,04 1,81 0,53 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Vážená hodnota 0,21 0,001 0,12 0,76 0,53 
2004 

Součet váž. hodnot 1,63 

Výše ukazatele 0,28 0,01 0,04 1,94 0,53 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Vážená hodnota 0,20 0,01 0,12 0,81 0,53 
2005 

Součet váž. hodnot 1,67 

 

Tabulka3-13: Altmanův index společnosti Zemědělské služby, a.s. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s.    
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Hodnocení Altmanova indexu: 

Z – scóre  > 2,9 → finančně zdravý podnik 

1,2 < Z - scóre < 2,9 → nejistý vývoj podniku (šedá zóna) 

Z - scóre< 1,2 → firma je ohrožená bankrotem 

Z níže uvedeného grafu je názorně vidět jak je na tom společnost 

Zemědělské služby, a.s. finančním zdravím. Podnik se nachází v tzv. 

„šedé zóně“. To znamená, že nelze přesně j i  urči t  vývoj podniku. Hodnoty 

za všechny tř i  zjišťované roky se pohybují na téměř nezměněné úrovni. 

Altmanův index společnosti v letech 2003-2005 

 

 

Graf č. 3-13: Altmanův index společnosti v letech 2003-2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 
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Index IN 01 
 
Index IN 01 slouží k vyhodnocování finančního zdraví podniku v českém 

prostředí. Obdobně jako u Altmanova modelu byla každému ukazateli  

př i řazena určitá váha. Model je orientovaný na investory a vlastníky. 

Vztah indexu se skládá ze čtyř poměrových ukazatelů.  

 

IN 01 =  (0,13 * A / CZ) + (0,04 * EBIT / U) + (3,92 * EBIT / A) + 

(0,21 * T / A)+ [0,09 * OA / (KZ + KBU)] 

Kde 

A  aktiva 

CZ  cizí zdroje 

EBIT  zisk před zdaněním + nákladové úroky 

U  nákladové úroky 

T  tržby 

OA  oběžná aktiva 

KZ  krátkodobé závazky 

KBU  krátkodobé bankový úvěry a výpomoci 

 
 
 

Rok 
Ukazatel 

2003 2004 2005 

Index IN 01 0,86 1,06 1,22 

 
Tabulka č. 3-14:  Index IN 01 společnosti Zemědělské služby, a.s. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti eměděské služby , a.s..     

Hodnocení indexu IN 01: 

IN 01 > 1,77  → podnik tvoří hodnotu, uspokojivá finanční situace 

.0,75 < IN 01 < 1,77  → nelze urči t, zda podnik vytváří hodnotu či  nikoli 

(šedá zóna) 

IN 01 < 0,75  → firma s finančními problémy 
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Index IN 01 spole čnosti v letech 2003 - 2005
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Graf č.3-14: Index IN 01 společnosti  v letech 2003 – 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s.    

 

U firmy Zemědělské služby , a.s. se dle indexu IN 01 nedá přesně urči t 

další vývoj, tedy jestl i společnost vytváří hodnoty pro vlastníky č i  nikoli. 

V roce 2003 firma vykazovala hodnotu 0,86, což se př ibližovalo firmě, 

která má urč ité finanční potíže. Dle předchozího grafu však můžeme 

pozorovat meziroční zvyšování této hodnoty, což je žádoucí jev pro 

vlastníky.  

 

 

3.3 Celkové zhodnocení finanční situace podniku  

Tato kapitola je věnována souhrnnému zhodnocení analyzovaných oblastí. 

Z prováděných výpočtů jsem dospěla k výsledkům týkající se celkové 

finanční situace sledované firmy. Z analýz se celkové hospodaření 

podniku jeví jako dobré, nesmíme zapomínat, že se jedná o podnik, jehož 

předmětem podnikání je zemědělská výroba. Některým zkoumaným 

Firma tvoří 
hodnotu 

šedá zóna 

firma netvoří 
hodnotu 
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Struktura výnos ů společnosti v roce 2005
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3,80%

15,80% 0,90%

Výkony

Prodej dl. majetku a materiálu

Ostatní prov ozní v ýnosy

Prodej zboží,ostatní a mimoř.v ýnosy

oblastem je nutno věnovat větší pozornost, kde výsledky nejsou úplně 

pozit ivní, v j iných oblastech firma vykazuje uspokojivé výsledky. 

 

Vývoj  zisků a ztrát 

  

Výnosy 

Společnost Zemědělské služby, a.s. je výrobním podnikem,  přesto v roce 

2003 vykazovala vysoké tržby za prodané zboží, v následujících letech se 

prodej zboží snížil. Jak j iž bylo výše uvedeno, společnost přestala 

prodávat silážní lisy AMITY z důvodu nastoupení nové konkurenční 

firmy, jejímž hlavním výrobním programem se stala výroba a prodej 

těchto silážních strojů. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

vykazují meziroční žádoucí růst. Tyto tržby tvoří nevyšší podíl na 

celkových výnosech. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.3-15: Struktura výnosů společnosti v roce 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 

 

 

Náklady 

Opakem je však výsledek výkonové spotřeby, jež má negativní rostoucí 

trend. Tato výkonová spotřeba vzrostla  v roce 2005 o př ibližně 10.000 Kč 

oproti roku 2003. Toto vysoké zvýšení mě lo za následek i snížení př idané 

hodnoty. Výkonová spotřeba tvoří nejvyšší složku nákladů. Další  
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Struktura náklad ů spole čnosti
v roce 2005
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Graf č.3-16: Struktura nákladů společnosti v roce 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby, a.s. 

 

významnou složku tvoří osobní náklady, především mzdové, které se 

taktéž rok od roku zvyšují. Příčinou toho je meziroční zvyšování hrubých 

mezd od této výše se samozřejmě odvíjejí náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění. 

 

Vývoj výsledku hospodaření u analyzované firmy má neustále rostoucí 

tendenci. Společnost je zisková a zhodnocuje kapitál vložený do 

podnikatelské činnosti, i  když  z pohledu rentabil ity, která dosahuje 

nízkých hodnot tato situace není na standardní hladině, lze vypozorovat 

taktéž neustálé meziroční se zvyšování ukazatelů rentability, což je 

pozit ivní trend. 

 

Firma vykazuje v cash-flow z provozní činnosti  kladné hodnoty až na rok 

2005, kdy bylo záporné cash-flow z provozní č innosti způsobeno 

především snížením závazků. Záporný č istý peněžní tok z investiční 

č innosti v roce 2004 bylo způsobeno, že firma investovala do 

dlouhodobých aktiv, na druhé straně v roce 2003 a 2005 společnost tyto 

aktiva prodávala. Kladný peněžní tok z finanční činnosti v roce 2004 
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značí o zvýšení dlouhodobých závazků. Nákladovost výnosů se pohybuje 

pod 1 Kč, což je příznivá situace a meziročně se hodnota neustále snižuje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č.3-17:  Vývoj Cash-flow společnosti v letech 2003 - 2005 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Zemědělské služby , a.s.. 

 

Vývoj stavu majetku, jeho využití a financování 

 

Vývoj stavu aktiv má neustálé meziroční hodnotový růst. Největší podíl 

na celkových aktivech tvoří dlouhodobý majetek. Z toho především 

stavby, zemědělská technika a základní stádo zvířat, tedy dlouhodobý 

hmotný majetek. Další taktéž vysokou položkou je dlouhodobý finanční 

majetek a to svými akciemi a podíly v účetních jednotkách. V oběžných 

aktivech, které tvoří menší část celkových aktiv asi 35% hrají významnou 

roli zásoby, především výrobky a zvířata. Krátkodobé pohledávky mě la 

firma v průměru kolem 15 000 tis. Kč, kdežto krátkodobé závazky  
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v průměru asi 12 000 tis. Kč. Pro vlastníky je tento stav ne příl iš příznivý, 

protože lepší situace je když závazky převyšují pohledávky.  

 
 
Vlastní kapitál tvoří nejvyšší část pasiv celkem. Jeho hodnota se pohybuje 

kolem 65%, v roce 2005 okolo 69%. Nejvyšší podíl vlastního kapitálu 

tvoří základní kapitál. Největší část cizích zdrojů tvoří dlouhodobé 

bankovní úvěry, dlouhodobé závazky a v roce 2004 také krátkodobé 

bankovní úvěry (překlenovací úvěr na nákup osiv a hnojiv). Po celé 

sledované období je majetek společnosti financován z převážné části 

vlastními zdroji, které tvoří asi 65 %.  

 

Př i  analýze č istého pracovního kapitálu, firma dosahovala dobrých 

výsledků. Meziročně má tendenci snižování, ale o neparné hodnoty. Tento 

ukazatel je pozit ivní. Firma využívá krátkodobý kapitál především pro 

kolísavou složku oběžných aktiv a pro financování nepředvídaných 

výkyvů v těchto aktivech. 

 

 

Vývoj likvidity a zadluženosti 

Firma Zemědělské služby, a.s. vykazuje vysokou úroveň běžné l ikvidity. 

V roce 2004 je dokonce vystoupala hodnota až na 5,86. Značí to o tom, 

kolikrát je firma schopna uspokojit své věř itele kdyby veškerá svá oběžná 

aktiva proměnila na hotovostní peníze. Stejně jako u likvidity běžné i 

l ikvidita pohotová vykazuje vysoké hodnoty. Podnik je schopen uhradit 

své závazky aniž by musel prodávat své zásoby. Obdobně si firma vedla i 

v okamžité likviditě. Celkový závěr lze formulovat, že firma je likvidní, 

má tedy dostatek likvidních prostředků pro úhradu svých splatných 

závazků. Zadluženost firmy se pohybuje okolo 32%. V trendovém vývoji 

vykazuje klesající tendenci, avšak o nepatrné procento. Většinu svých 

závazků firma hradí převážně z vlastních zdrojů, což je patrno 

z koeficientu samofinancování. 
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Dle vybraných soustav ukazatelů, které by mě ly hodnotit celkové finanční 

zdraví podniku podle výzkumů srovnávání více než tisíce společností se 

firma Zemědělské služby, a.s.nachází v šedé zóně, ať už se jedná o 

Altmanův index nebo o index IN 01, který by mě l  určit , zda podnik tvoří 

hodnotu pro vlastníky, akcionáře, což znamená, že není jistý její budoucí 

vývoj. Přesto společnost vykazuje vzrůstající tendenci vypočítaných 

hodnot, což je dobré. 
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4.  NAVRHY NA OPATŘENÍ 

Na základě výsledků provedené analýzy finančního zdraví společnosti 

Zemědělské služby, a.s. se z celkového pohledu jeví podnikatelská činnost 

jako úspěšná. Provedená finanční analýza zachycuje nejenom vývoj 

hospodaření společnosti, ale umožňuje urč it  příčiny zlepšení č i  zhoršení, 

na jejichž základě pak můžeme urč it  oblasti, ve kterých dochází 

k nežádoucím výsledkům. V některých oblastech firma dosahuje velice 

pozit ivních výsledků, v některých dalších oblastech vykazuje průměrné, 

někdy až negativní hodnoty. Pro další lepší rozvoj podnikatelské č innosti 

by se měla firma zaměř i t na problémové oblasti. V diplomové práce jsem 

se zaměř i la na návrhy ve zlepšení př idané hodnoty, řízení zásob, 

zadluženosti, l ikvidity a produkce v problematických oblastech. 

 

Př idaná hodnota           

Vývoj na PH dosahoval za sledované období nízkých výsledků. Jak již 

bylo zmiňováno, nejlepší hodnotu firma vykazovala v roce 2003. 

V následujících letech bylo zaznamenáno snížení této položky, ačkoli 

tržby za prodej výrobků a služeb se meziročně zvyšovaly. Firma má 

vysokou spotřebu materiálu a energie ve srovnání s výkony. Důvodem 

bylo především zvýšení ceny nafty v roce 2004 (od té doby cena 

stagnuje), ale také náklady spojené s výdaji na vynaloženou energii. Rok 

2004 a 2005 byl považován za dobrý hospodářský rok ve smyslu vysoké 

úrody, a tudíž s tím související vysoké náklady na vydanou energii př i 

sušení obilovin. Firma však vykazuje malé hodnoty za tržby z prodejů 

výrobků a služeb. Důvodem je výrazný tlak konkurenčních výrobců, kteří 

společnosti nedovolí zvyšování ceny vyrobených produktů a 

poskytovaných služeb. Pro firmu je však žádoucí zvýšení a meziroční růst 

př idané hodnoty. Mě ly by být sníženy náklady spojené s pořízením 
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materiálu ve smyslu vybudování dlouhodobých vztahů s dodavateli, 

efektivní vynakládání prostředků souvisejících s pořízením materiálu. 

 

 Dalším krokem by se měla stát větší soustředěnost na zákazníky, tedy 

neustálé zvyšování kvality, především v poskytovaných službách a 

posílení vztahů s těmito zainteresovanými skupinami. Dle mých 

informací, které jsem získala průzkumem trhu by firma mohla navýšit 

cenu služeb za vakování. Posléze si vytipovat potenciální zákazníky 

(popřípadě i  na novém trhu) a soustředit na ně větší pozornost. Zvýšením 

ceny za l isování plodin by mohla být stálým zákazníkům poskytována 

sleva na služby. 

Od PH je v daném podniku odvíjena i produktivita práce a mzdová 

produktivita. Tato oblast vykazuje velice nízkou úroveň. Hlavní problém 

vyvstává v sociální polit ice vůči  místnímu obyvatelstvu. Společnost 

zaměstnává několik nevyužitých pracovníků, jedná se však především o 

osoby v předdůchodovém věku, které ve společnosti působí j iž velkou 

řadu let (od dob vzniku jednotných zemědě lských družstev v 50.letech). 

Tito lidé by velice obtížně sháně l i  nové pracovní místo v tomto 

specializovaném oboru a ještě hůře v oboru odlišném. Jak již bylo řečeno, 

většina zaměstnanců bude v brzké době odcházet do starobního důchodu a 

mladší populace nemá o zaměstnání v tomto oboru téměř žádný zájem 

(celkový stav mezd v zemědělské výrobě se pohybuje pod průměrnou 

hranicí) a zde vyvstává další problém. Ten by mohl být řešen výměnou 

zastaralé technologie za novou, výkonně jší, kde by vznikla úspora 

pracovních míst. Především se jedná o kompletně nové vybavení ustájení 

skotu, ale také nákup efektivnějšího technologického zařízení. 

Řízení zásob 

Dle stavu zásob je možné vypozorovat nadměrné vynaložení finančních 

prostředků na tyto zásoby. Mezi nedokončenou výrobu patří především 
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ozimé obiloviny (náklady na pořízení osiv, orbu, setí, hnojiva a ochranu 

plodin). Zde jsou návrhy na opatření téměř bezpředmětné, stejně jako u 

zvířat, které se prodávají dle jateční zralosti. Nejvyšší část zásob tvoří 

zásoba výrobků. Jedná se především o siláže, senáže, seno, slámu, 

brambory (konzum, sadba) a kukuř i čné zrno. Firma by mohla tyto výrobky 

prodat, ale vzniká zde problém který je spojen s tím,že cena obilí po žních 

se pohybuje okolo 2.800 Kč/1t, kdežto cena obilovin v měsíci březnu 

následujícího roku vzrůstá na hodnotu až 3.400 Kč/1t. Firma má vlastní 

sila, tudíž náklady na skladování jsou téměř nulové. Další problém vzniká 

v tom, že podnik ještě přesně nedovede odhadnout, kolik těchto výrobků 

bude muset spotřebovat pro vlastní hospodářskou potřebu. Zde by bylo 

vhodné zpracovávat kompletní plánovací procesy na zjištění potřebné 

zásoby krmiva s ohledem na plán produkce zvířat. 

Nevětší možnosti ve snížení stavu zásob spatřuji v materiálových 

zásobách. Jedná se především o zásobu nafty, jednotlivé komponenty na 

výrobu hadicových spon (př idružená výroba), ale především dílenské 

náhradní díly na opravu strojů a zařízení. V současné době se čím dál více 

prosazuje metoda v oblasti poř izování zásob. Tato metoda se nazývá just-

in-time a spočívá v odbourávání nebo (konkrétně v případě sledované 

firmy) v částečném odbourávání skladů, tedy jde o snižování zásob 

materiálu. JIT je efektivním konceptem, který se snaží redukovat všechny 

č innosti, které netvoří hodnotu na minimum. Tento zásobovací systém se 

však společnosti nedaří budovat, a to především v nesolidnosti 

dodavatelů, kteří nejsou schopni splnit podmínky této metody. Východisek 

by se měl  stát propracovanější systém př i výběru a hodnocení dodavatelů. 

Partnerský vztah s těmito zainteresovanými skupinami by mě l být založen 

na dosahování nejlepších výkonů v oblasti jakosti, nákladů, vývoje, tedy 

založení tzv. dodavatelského panelu. Výhodou by bylo efektivnější 

vynakládání prostředků souvisejících s pořízením materiálu. Pokud 

nebude výkon dodavatele kvalitní, je na místě uvažovat o jeho vypuštění 

z dodavatelského řetězce a na toto místo dosadit kvalitně jšího prodejce 

s lépe propracovanou dodavatelskou politikou. 
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Zadluženost a likvidita 

Z provedené analýzy je patrné, že firma používá k financování svých aktiv 

ve své činnosti převážně vlastní zdroje (v roce 2005 př ibližně 31%). 

Optimální poměr by mě l  být 50:50. Použití vlastního kapitálu totiž 

s sebou př ináší snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Na druhou 

stranu je tento stav příznivější než-li  vyšší užití cizích zdrojů, což by bylo 

pravděpodobně spojeno s obtížemi př i  jeho získávání. Firma v budoucnu 

uvažuje, v souvislosti s úsporou pracovní síly (jak již bylo zmiňováno) a 

efektivnějším ustájením skotu (konkrétně by se jednalo o ustájení dojnic), 

vybudovat novou technologii. Na vybudování tohoto systému je zapotřebí 

finančních zdrojů ve výši cca 30 mil Kč. Doporučuji získání prostředků 

zafinancováním tohoto projektu cizích zdrojů. Z uváděných analýz 

financování aktiv by firma neměla mít velké problémy se získáním úvěru 

s ohledem na vyšší užitkovost a zvýšení produktivity práce. Dle mých 

získaných informací,  by firmě na vybudování nové dané technologie byla 

poskytnuta dotace z titulu „operační program“. Výše této dotace je  

př ibl ižně 45% (z toho 17,5% dotace z fondu EU). 

Likvidita společnosti se pohybuje nad uváděnou doporučenou hranicí míry 

l ikvidity, což je ve své podstatě žádoucí stav, protože podnik je likvidní. 

Přesto bych doporuči la snížení oběžných aktiv (především materiálových 

zásob), jelikož příl iš vysoká míra likvidity je nepříznivým jevem pro 

vlastníky podniku. Finanční prostředky jsou vázány v aktivech, které 

nepracují ve prospěch zhodnocování finančních prostředků. 

Produkce v problematických oblastech 

Jak j iž bylo uváděno, firma se ve své př idružené výrobě zabývá výrobou 

svorek pro spojování dopravníků na kejdu. Dle podrobnějšího zkoumání 

jsem dospěla k závěru, že tento úsek výroby je ztrátový. Zahrnuje jednak 

příl iš vysoké materiálové zásoby a mzdové náklady. Firma není na tento 

obor specializovaná. Doporučuji od upuštění výroby těchto produktů. 
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Př i  další analýze specializované konkrétně na jednotl ivé oblasti produkce 

firmy, jež nelze dle př i ložených výkazů jednoznačně urč it , jsem zjistila, 

že v současné době se stalo neziskovou oblastí také produkce vepřového 

masa. Hlavní příčinnou tohoto momentálního stavu byl vstup ČR do EU, 

čímž se zvýšil dovoz vepřového masa především z Rakouska za nižší tržní 

ceny. Z uvedených poznatků a provedené finanční analýzy   mohu dle 

mého názoru firmě  doporučit  omezit výrobu vepřového masa a zabývat se 

výrobou hovězího masa. 
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5.    ZÁVĚR 

Finanční analýza je z hlediska klasifikace analýz specifickým typem 

analýzy, neboť jejím smyslem je provést zhodnocení finančního 

hospodaření a finančního zdraví podniku a poskytnout svému uživateli 

veškeré dostupné finanční informace o firmě. Finanční analýza patří 

jednoznačně k nejdů ležitějším nástrojům finančního řízení a z tohoto 

pohledu je užitečná pro prověření dat z minulosti, doplnění vypočítané 

hodnoty podniku př i  koupi takovéhoto podniku, a je také východiskem pro 

sestavování finančního plánu. Úspěšnost a kvalita finanční analýzy do 

značné míry závisí na použitých vstupních informacích. Použité vstupní 

informace by mě ly být nejen kvalitní, ale také komplexní, aby byla 

podchycena pokud možno všechna data, která by mohla jakýmkoliv 

způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví firmy.  

Př i  finanční analýze jsem vycházela z účetních výkazů společnosti 

Zemědělské služby, a.s. z období let 2003-2005. Velmi mi byly také 

nápomocné informace, které jsem získala př i  osobních konzultacích. Také 

jsem pracovala s vhodnou literaturou. Mým úkolem a také zároveň cílem 

bylo zjištění si lných a slabých stránek společnosti, odhalení případných 

problémových oblastí a závěrem navržení kroků vedoucích ke zlepšení 

finanční situace. 

První část práce byla věnována teoretickým poznatkům z oblasti f inanční 

analýzy. Tyto informace představují výchozí postupy pro následně 

prováděnou finanční analýzu. 

Mé závěry byly prováděny na základě využitých ukazatelů, které jsem 

hodnotila nejen ze vzájemných souvislostí, ale také z širšího pohledu na 

danou strukturu podnikatelské č innosti získanou především z informací od 

vedení společnosti. 
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Z finanční analýzy jsem zjistila, že firma využívá pro financování své 

podnikatelské činnosti především vlastní zdroje. Společnost během všech 

sledovaných let dosahovala kladného výsledku hospodaření.  

Z hlediska soustav finančního ukazatelů jsem použila Altmanův index 

finančního zdraví a Index IN 01, z čehož bylo zjištěno, že se firma ani 

v jednom sledovaném roce nedostala do oblasti prosperity. Přesto lze říci, 

že situace se meziročně zlepšuje. 

Urč itá základní doporučení ze kterých je možnost v počátcích návrhů 

vycházet pro zlepšení finanční situace podniku existují. Ale tato 

doporučení mají velmi obecný charakter. Jednotl ivá východiska finanční 

analýzy musí být př izpůsobeny konkrétním charakteristikám a stavům 

konkrétní analyzované společnosti. Hlavním cílem návrhů vyplývajících 

z výsledků finanční analýzy je zvýšení finanční výkonnosti společnosti a 

celkové zlepšení finanční situace. 

Ke zlepšení finanční situace společnosti Zemědělské služby, a.s. jsem 

nastínila návrhy, které by mohly vést ke zlepšení celkového finančního 

zdraví podniku. K detailnějšímu posouzení finanční situace a vytvoření 

dokonalejších kroků př i doporučeních na zlepšení finanční situace 

podniku by bylo potřeba získání informací za delší časové období. 

Cílem mé diplomové práce bylo posouzení finanční situace podniku, 

případné odhalení oblastí vykazující urči té nedostatky a následující 

doporučující přístupy ke zlepšení finančního zdraví společnosti. 

K podrobnému odhalení a rozboru těchto oblastí by však bylo zapotřebí 

hlubšího zkoumání. Přesto věřím, že tato diplomová práce by mohla 

společnosti Zemědělské služby, a.s. pomoci př i budoucím rozhodování o 

využití finančních prostředků. 
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SWOT  Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 
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PŘÍLOHA č.1 

  

Horizontální analýza aktiv 

 

Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 2004 2005 

2003-

2004 
% 

2004-

2005 
% 

Aktiva celkem 170.315 176.439 178.024 6.124 3,60 1.585 0,90 

Stálá aktiva 104.895 112.964 109.199 8.069 7,69 -3.765 -3,33 

DNM 48 761 0 713 14,85 -761 -1x 

DHM 74.719 72.308 70.345 -2.411 -3,23 -1.963 -2,70 

Dlouhodobý finanční 

majetek 

30.127 39.895 38.854 9.768 32,42 -1.041 -2,61 

Oběžná aktiva 65.017 61.250 62.625 -3.767 -5,79 1.375 2,24 

Zásoby 44.001 42.959 43.091 -1.042 -2,37 132 0,31 

Materiál 3.369 2.560 2.853 -809 -24,01 293 11,45 

Nedokončená výroba 11.373 9.952 9.478 -1.421 -12,49 -474 -4,76 

Výrobky 15.761 17.026 17.821 1.265 8,03 795 4,67 

Zboží 10 0 204 -10 1x 204 204x 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 - 0 - 

Pohledávky z obch. styku 0 0 0 0 - 0 - 

Krátkodobé pohledávky 19.591 15.221 16.496 -4370 -22,31 1.275 8,38 

Pohledávky z obch. styku 12.913 13.250 11.831 337 2,61 1.419 10,71 

Stát – daňové pohledávky 269 498 3.522 229 85,13 3.024 6,07x 

Krátkodobý finanční 

majetek 

1.426 3.070 3.038 1.644 1,15x 32 1,04 

Peníze 93 93 87 0 - -6 1,08 

Účty v bankách 1.333 2.977 2.951 1.644 1,23 -26 -0,87 

Ostatní aktiva 403 2.225 6.200 1.822 4,52 3.975 1,79x 
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PŘÍLOHA   č.2 
 
 
 
Horizontální analýza pasiv 

 

Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 2004 2005 

2003-

2004 
% 

2004-

2005 
% 

Pasiva celkem 170.315 176.439 178.024 6.124 3,60 1.585 0,90 

Vlastní kapitál 112.594 117.149 122.989 4.555 4,05 5.840 4,91 

Základní kapitál 106.800 106.800 106.800 0 - 0 - 

Kapitálové fondy 11.129 11.758 11.758 629 5,65 0 - 

Rezerv. Fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze 

zisku 

341 634 1.030 293 85,92 396 62,46 

Výsledek hosp. min. let -8.589 -5.979 -2.442 2.610 30,39 3.537 59,16 

Výsledek hosp. běž. úč. 

období 

2.913 3.936 5.843 1.023 35,12 1.907 48,45 

Cizí zdroje 57.519 59.117 54.931 1.598 2,78 -4.186 -7,08 

Rezervy 2.025 4.636 4.636 2.611 1,29 0 - 

Dlouhodobé závazky 23.333 19.906 19.290 -3.427 -14,69 616 3,09 

Krátkodobé závazky 13.649 10.453 12.793 -3.196 -23,42 2.340 22,39 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 

18.511 24.121 18.212 5.610 30,31 5.909 24,50 

Bank. úvěry dlouhodobé 12.621 10.060 12.255 2.561 20,29 2.195 21,81 

Krátkodobé bank. úvěry 5.890 14.061 5.957 -8.171 -1,39x -8.104 -57,63 

Ostatní pasiva 202 174 104 -26 -12,87 -70 -34,65 
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PŘÍLOHA č. 3 
 
 
 
Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 2004 2005 

2003-

2004 
% 

2004-

2005 
% 

Tržby za prodej zboží 11.276 725 632 -10.551 -93,57 -93 -12,82 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 

11.237 840 561 -10.397 -92,52 -279 -33,21 

Obchodní marže 39 -115 71 -76 -1,95x 44 38,26 

Výkony 91.602 94.326 94.980 2.724 2,97 654 0,69 

Výkonová spotřeba 58.055 67.717 68.152 9.662 16,64 435 0,64 

Přidaná hodnota 33.586 26.495 26.899 -7.091 -21,11 404 1,52 

Osobní náklady 23.442 24.989 26.825 1.547 6,60 1.836 7,35 

Tržby z prodeje dl. majetku 

a materiálu 

6.608 4.547 4.505 -2.061 -31,19 -42 -0,92 

Provozní výsledek 

hospodaření 

8.512 6.576 9.056 -1.936 -22,74 2.480 37,71 

Finanční výsledek 

hospodaření 

-7.497 -1.666 -3.603 5.831 77,78 -1.937 -1,16x 

Daň z př. za běžnou činnost -1.742 1.023 22 2.756 1,59x -1.001 -0,98 

VH za běžnou činnost 2.757 3.888 5.431 1.131 41,02 1.543 39,69 

Mimořádný výsledek 

hospodaření 

156 48 412 -108 -69,23 364 7,58x 

VH za účetní období 2.913 3.936 5.843 1.023 35,12 1.907 48,45 
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PŘÍLOHA č. 4  
 
 
 
Vertikální analýza aktiv  

 

Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Aktiva celkem 170.315 176.439 178.024 100,00 100,00 100,00 

Stálá aktiva 104.895 112.964 109.199 61,59 64,02 61,34 

DNM 48 761 0 0,03 0,43 0 

DHM 74.719 72.308 70.345 43,87 40,98 39,51 

Dlouhodobý finanční majetek 30.127 39.895 38.854 17,69 22,61 21,83 

Oběžná aktiva 65.017 61.250 62.625 38,17 34,71 35,18 

Zásoby 44.001 42.959 43.091 25,84 24,35 24,21 

Materiál 3.369 2.560 2.853 1,98 1,45 1,60 

Nedokončená výroba 11.373 9.952 9.478 6,68 5,54 5,32 

Výrobky 15.761 17.026 17.821 9,25 9,65 1,00 

Zboží 10 0 204 0,01 0 0,11 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky z obch. styku 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 19.591 15.221 16.496 11,50 8,63 9,27 

Pohledávky z obch. styku 12.913 13.250 11.831 7,59 7,51 6,65 

Stát – daňové pohledávky 269 498 3.522 0,16 0,28 1,98 

Krátkodobý finanční majetek 1.426 3.070 3.038 0,84 1,74 1,71 

Peníze 93 93 87 0,05 0,05 0,05 

Účty v bankách 1.333 2.977 2.951 0,78 1,69 1,66 

Ostatní aktiva 403 2.225 6.200 0,24 1,27 3,48 
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PŘÍLOHA č. 5 
 
 
 
 
Vertikální analýza pasiv 

 

Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Pasiva celkem 170.315 176.439 178.024 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 112.594 117.149 122.989 66,11 66,40 69,09 

Základní kapitál 106.800 106.800 106.800 62,71 60,53 59,99 

Kapitálové fondy 11.129 11.758 11.758 6,53 6,66 6,60 

Rezerv. Fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
341 634 1.030 0,20 0,36 0,58 

Výsledek hosp. min. let -8.589 -5.979 -2.442 -5,04 -3,39 -1,37 

Výsledek hosp. běž. úč. období 2.913 3.936 5.843 1,71 2,23 3,29 

Cizí zdroje 57.519 59.117 54.931 33,77 33,51 30,86 

Rezervy 2.025 4.636 4.636 1,19 2,63 2,60 

Dlouhodobé závazky 23.333 19.906 19.290 13,70 11,28 10,84 

Krátkodobé závazky 13.649 10.453 12.793 8,01 5,92 7,19 

Bankovní úvěry a výpomoci 18.511 24.121 18.212 10,87 13,67 10,23 

Bank. úvěry dlouhodobé 12.621 10.060 12.255 7,41 5,70 6,88 

Krátkodobé bank. úvěry 5.890 14.061 5.957 3,46 7,97 3,35 

Ostatní pasiva 202 174 104 0,12 0,01 0,06 
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PŘÍLOHA č. 6 
 
 
 
 
Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 tis. 2003 % 

2004 

tis. 
2004 % 2005 tis. 2005 %  

Tržby celkem 109.486 100 99.598 100 100.117 100  

Tržby za prodej zboží 11.276 10,29 725 0,73 632 0,63  

Náklady vynaložené na 

prodej zboží 

11.237 10,26 840 0,84 561 0,56  

Obchodní marže 39 0,04 -115 -0,12 71 0,07  

Výkony 91.602 83,66 94.326 94,70 94980 94,86  

Výkonová spotřeba 58.055 53,02 67.717 67,99 68.152 68,07  

Přidaná hodnota 33.586 30,67 26.495 26,60 26.899 26,86  

Osobní náklady 

 

23.442 21,41 24.989 25,09 26.825 26, 79  

Tržby z prodeje  dl. majetku 6.608 6,03 4.547 4,56 4.505 4,49  
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PŘÍLOHA č. 7 

 

 

 

Analýza Cash flow 

 

Údaje jsou v tis. Kč. 

Respektive v % 
2003 2004 2005 

2003-

2004 
% 

2004-

2005 
% 

Čistý peněžní tok 

z provozní činnosti 

15.288 22.891 -9.389 7.603 49,73 32.280 1,41x 

Čistý peněžní tok 

z investiční činnosti 

2.395 -17.586 10.793 19.981 8,34x 28.379 1,61x 

Čistý peněžní tok z finanční 

činnosti 

-16.955 9.660 -24.077 26.615 1,57x 33.734 3,49x 

Čistý peněžní tok celkem 728 14.965 -22.673 14.237 19,56x 37.638 2,52x 
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