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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace Hospodářského obchodního 

družstva Jabloňov - Ruda v letech 2012 – 2016. První část práce obsahuje teoretické 

poznatky, které jsou následně aplikovány při vyhodnocení finančního zdraví analyzované 

organizace za použití vybraných metod strategické a finanční analýzy. Na základě 

celkového posouzení finanční situace družstva jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení 

daného stavu. 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the recognition of the financial situation of „Hospodářské obchodní 

družstvo Jabloňov-Ruda“ in years 2012 – 2016. The first part of the thesis contains 

theoretic findings that are subsequently applied at the evaluation of the financial health 

of the analysed organization during the application of chosen methods of the strategic and 

financial analysis.On the basis of the total recognition of the financial situation of the 

agricultural co-operative, actions leading to improvements of an exist status are brought 

in. 
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bonitní modely 
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ÚVOD 

 Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení finančního zdraví organizace, které je 

podkladem pro finanční řízení. Každá organizace pohybující se na trhu by měla ve 

vlastním zájmu takovouto analýzu provádět v pravidelných intervalech, čímž by získala 

přehled o aktuálním finančním zdraví a vývoji svého hospodaření. Finanční zdraví je totiž 

považováno za jedno ze základních měřítek úspěšnosti organizace. Cílem finanční 

analýzy je identifikace slabých míst, které mohou ohrožovat budoucí vývoj organizace. 

Těmto kritickým bodům je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost, podrobně je 

analyzovat a na základě vyhodnocení navrhnout taková opatření, která povedou k jejich 

zmírnění, případně k jejich úplnému odstranění.  

Tato opatření by měly být jedním z nástrojů, které by měly zajistit prosperitu organizace 

z dlouhodobého hlediska. Taktéž na základě výsledků finanční situace se přistupuje 

k volbě relevantních strategií řízení a obchodování.  

Primárním zdrojem dat vstupujících do finanční analýzy je účetní závěrka zahrnující 

rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu. Sekundárním zdrojem informací může být 

i výroční zpráva. Při zpracování samotné finanční analýzy se využívá různých metod, 

např. průřezové metody zahrnují horizontální a vertikální analýzu, mezi elementární 

metody patří poměrová analýza a soustavy ukazatelů a vyšší metody zaštiťující bankrotní 

a bonitní modely. Výsledné hodnoty finanční analýzy je nutné porovnat s doporučenými 

hodnotami pro jednotlivé ukazatele, avšak musí se brát v úvahu fakt, že tyto doporučené 

hodnoty se mohou lišit v závislosti na autorovi odborné publikace. Taktéž by se výsledné 

hodnoty měly porovnávat v souvislosti s oborovými hodnotami zveřejňovanými 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Rovněž by se neměla opomíjet možnost 

mezipodnikového srovnání, tzn. porovnání vlastních výsledků finanční analýzy 

s výsledky konkurence. Tímto způsobem je organizace schopná zjistit, zda je její situace 

obdobná, lepší či horší než u konkurence.  

Tato předložená diplomová práce hodnotí finanční zdraví Hospodářského obchodního 

družstva Jabloňov – Ruda a na základě zjištěných informací navrhuje taková opatření, 

která by měla družstvu přinést zlepšení současné finanční situace.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Tato diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou.  

Cílem této práce je analýza a následné zhodnocení finanční situace vybrané organizace 

Hospodářského obchodního družstva Jabloňov – Ruda v období 2012 až 2016, které souží 

jako podklad pro navržení nápravných a zefektivňujících řešení současné situace. Taktéž 

bude kladen důraz na posílení silných stránek organizace a zajištění její finanční stability.  

Pro dosažení hlavního cíle byly stanoveny jednotlivé dílčí cíle:  

- prostudování odborné literatury zabývající se strategickou a finanční analýzou, 

- zpracování teoretických východisek zahrnující strategickou a finanční analýzu, 

- představení vybrané organizace, 

- zpracování strategické analýzy organizace, 

- zpracování finanční analýzy organizace,  

- interpretace výsledků finanční analýzy a jejich porovnání s optimálními 

hodnotami, 

- zpracování mezipodnikového srovnání s konkurenční společností, 

- shrnutí získaných údajů z dílčích analýz pomocí SWOT analýzy, 

- zhodnocení finanční situace organizace v období 2012 až 2016 

- mezipodnikové srovnání s obdobnou organizací v období 2012 až 2018, 

- formulace vlastních návrhů řešení vedoucí ke zlepšení současné finanční situace 

organizace. 

Pro zpracování této diplomové práce byly stanoveny tyto dílčí analýzy: 

- Porterův model pěti sil, 

- analýza PESTLE, 

- finanční analýza, 

- SWOT analýza. 
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Taktéž byly stanoveny vhodné metody pro zpracování práce: 

- Analýza – rozložení zkoumaného jevu nebo situace na dílčí části, které se 

postupují dalšímu zkoumání. Toto zkoumání umožňuje lépe poznat zkoumaný jev 

jako celek. V diplomové práci bude tato metoda především využita při analýze 

finanční situace organizace. 

- Syntéza – myšlenkové spojení (sjednocení) dílčích částí v jeden celek. Analýza 

a syntéza se vzájemně prolínají a doplňují. Na základě výsledků analýzy pomocí 

metody syntézy dojde k ucelenému zhodnocení finančního zdraví organizace. 

- Indukce – vyvozuje obecný závěr na základě mnoha poznatků o jednotlivých 

jevech. Pomocí výše zmíněných metod dojde k nastínění základních návrhů 

řešení, kterými se dále budu zabývat podrobněji. 

- Dedukce – od obecných závěrů se přechází k méně obecným.  

- Srovnání – lze srovnávat např. historický vývoj organizace, vývojové trendy aj. 

V této práci bude tato metoda využita při mezipodnikovém srovnání s další 

organizací (Synek, Mikan, 2011). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce je teoreticky zpracovaná strategická analýza, zahrnující 

analýzu PESTLE, Porterův model pěti sil a SWOT analýzu. Teoretické zpracování 

finanční analýzy zahrnuje analýzu stavových a tokových ukazatelů a analýzu poměrových 

ukazatelů. 

Tyto teoretické poznatky budou v další části práce aplikovány na zkoumaný podnik, 

konkrétně na zkoumání jeho okolí a finanční zhodnocení. 

 

1.1 Strategická analýza 

Každou organizaci lze definovat jako otevřený systém, který má různé vztahy ke svému 

okolí. Znalost tohoto podnikového okolí je důležitá pro pochopení vztahů s okolím, 

schopnost adaptace na okolí a využití možností pro ovlivňování okolí. 

Podnikové okolí lze následovně rozdělit: 

a) Vnitřní okolí – zahrnuje síly, které působí uvnitř podniku. Zaměřuje se především 

na skutečnost, jak je podnik schopný produkovat a prodávat své zboží a jak k tomu 

využívá své zdroje. Zkoumá tedy transformaci vstupů na výstupy.  

b) Vnější okolí – zahrnuje síly působící vně podniku. Dále lze rozdělit na mikrookolí 

a makrookolí. 

- Mikrookolí – vystupují zde takové faktory, které podnik může svým 

působením ovlivňovat, např. konkurenti, dodavatelé, zákazníci. Pro analýzu 

mikroprostředí se nejčastěji využívá Porterův model pěti sil. 

- Makrookolí – zde jsou zahrnuty ty faktory, které podnik ovlivňují, ale podnik 

je nemůže nijak ovlivnit, jsou tedy dané, nezávislé na trhu a podniku. 

Nejčastější analýzou, která zpracovává faktory makrookolí je analýza PEST, 

popř. PESTLE (Dvořáček, 2012).  
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1.1.1 Porterův model pěti sil 

Autorem Porterovy analýzy pěti sil (Porter´s Five Forces) je Michael E. Porter. Jak již 

bylo zmíněno výše, jedná se o analýzu vnějšího okolí, konkrétně mikrookolí, a zabývá se 

analýzou odvětví a rizik.  

Jak již název napovídá, model pracuje s pěti prvky – stávající konkurenti, potenciální 

konkurenti, dodavatelé, kupující a substituty. Účelem modelu je prognózování možných 

rizik a dalšího vývoje odvětví, kde vystupuje analyzovaná organizace 

(ManagementMania, 2016).  

 

 

Obr. 1: Porterův model pěti sil (Vlastní zpracování dle ManagementMania, 2016) 

 

Stávající konkurenti – tento faktor zjišťuje množství konkurentů v daném odvětví 

včetně jejich tržních podílů, do jaké míry jsou jejich produkty podobné vůči 

Kokurence 
v odvětví

Potenciální 
konkurenti

Zákazníci

Substituty

Dodavatelé

Vyjednávací síla zákazníků  

Hrozba vstupu nových 

konkurentů na trh  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Hrozba vzniku substitutů  
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analyzované organizaci, jaká je jejich cenová politika, identita značky 

a pravděpodobný růst odvětví.  

Potenciální konkurenti – u tohoto faktoru jsou především zkoumány bariéry vstupu 

na trh, např. kapitálová náročnost vstupu, možné reakce od již existujících 

konkurentů, loajalita zákazníků aj.  

Dodavatelé – vyjednávací silou dodavatelů jsou například jejich jedinečné výrobky, 

pro zákazníka je pak obtížné (a mnohdy i nákladné) změnit dodavatele.  

Zákazníci -  vyjednávací síla odběratelů je velmi významný faktor, který ovlivňuje 

úspěšnost organizace i jeho postavení na trhu při existenci velkého množství 

obdobných dodavatelů poskytujících stejný nebo podobný produkt. Poptávaný 

produkt je tedy standardizovaný a zákazníkovi nevznikají dodatečné náklady při 

změně dodavatele. Také se ale musí brát v potaz množství zákazníků na trhu. 

Substituty – síla hrozby substitutů je ovlivněna obtížností, s jakou může zákazník 

přejít k jinému substitutu nabízenému konkurencí. Faktor sleduje podobnost 

produktů, míru záměny, případně náklady na přechod k jinému substitutu 

(Keřkovský, 2006). 

 

1.1.2 Analýza PESTLE 

Chce-li být organizace na trhu úspěšná, musí zanalyzovat všechny tržní faktory, které ji 

mohou ovlivňovat. Při přípravě dlouhodobých plánů se analyzuje především vnější okolí, 

konkrétně makroprostředí organizace. Každá organizace by si měla klást tyto otázky: 

„Které vnější činitele ovlivňují trh? Jak se jejich vliv bude pravděpodobně vyvíjet? Jaké 

příležitosti či hrozby pro firmu z tohoto poznání vznikají?“ Odpovědi na tyto otázky lze 

najít v PESTLE analýze (Vysekalová, 2006, s. 32). 

PESTLE analýza je zkratka vytvořená z počátečních písmen anglických výrazů Political, 

Economical, Social, Technoligical, Legal a Ecological neboli analýza politických, 

ekonomických, sociálních, technologických, legislativních a ekologických faktorů. Tato 

analytická analýza slouží ke strategické analýze okolního prostředí, identifikuje pro 
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každou skupinu faktorů nejvýznamnější jevy, události, rizika a vlivy, které mohou mít 

vliv na analyzovanou organizaci. Údaje získané PESTLE analýzou mohou taktéž sloužit 

jako vstupní informace pro zpracování SWOT analýzy (ManagementMania, 2015; 

Business Vize, 2010). 

U této analýzy lze sledovat několik jejich odnoží, které jsou spíše dílčími oblastmi 

původní PESTLE analýzy a vznikly kvůli aktuálním marketingovým potřebám. Původně 

analýza zahrnovala první 4 faktory a označovala se jako PEST (tj. škůdce). V zahraničí 

se nejčastěji používá označení SLEPT (z aj. spal). V současnosti je velmi aktuální otázka 

ochrany životního prostředí, a proto jako poslední přibylo písmeno E – Environmental 

a vzniklo označení PESTLE (tlouct). Existuje i označení STEELE (špičatá věž) 

a STEEPLED, která navíc zahrnuje vzdělání (Educanion) a demografické faktory 

(Demographic). Další alternativou je označení STEER, která označuje faktory socio-

kulturní, technologické, ekonomické, ekologické a regulující (legislativa) (Business Vize, 

2010; ManagementMania, 2015). 

K PESTLE analýze se přistupuje tehdy, kdy se organizace zabývá svým dlouhodobým 

plánem a uvažuje o realizaci velkých projektů, např. vstup na daný trh, vybudování 

pobočky, ale také akvizice, investice do podniku či uzavření aliance. Snaží se přitom 

využívat co nejširší základnu vstupních informací, poskytovaných např. vládou, centrální 

bankou, statistickým úřadem, mezinárodními organizacemi atd. 

Zpracování této analýzy může být dosti obsáhlé, proto je důležité stanovit si před 

samotným zpracováním hlavní body postupu výzkumu. Prvním krokem by mělo být 

určení oblasti, která se bude zkoumat vzhledem k působení dané organizace. Takto lze 

eliminovat ty faktory, které na dané odvětví nemají příliš velký vliv, a naopak věnovat 

pozornost těm faktorům, které mají rozhodující vliv. Druhým krokem je určení hloubky 

analýzy, která vede k přípravě a samotnému zpracování analýzy. Posledním krokem je 

výtah nejdůležitějších informací, které by měly shrnout všechny klíčové rizikové faktory 

(Business Vize, 2006).  

P – politické faktory (Political) 

Politické faktory se zabývají stabilitou politické scény, tzn., jak často se mění vláda. Od 

této stability se odvíjí i stabilita legislativy, např. různá omezení v podnikání, ekologická 



19 

 

opatření, dovozní/vývozní kvóty, dopravní předpisy atd. Z dlouhodobého hlediska jsou 

politické faktory svázány s ekonomickým i sociálním vývojem. Jako hrozba zde 

vystupuje válečný konflikt a mezinárodní terorismus (Vysekalová, 2006; Business Vize, 

2010).  

E – ekonomické faktory (Economical) 

Ekonomické faktory lze rozdělit do tří skupin – obecné faktory, faktory ovlivňující 

podnikatelské subjekty a faktory ovlivňující spotřební trh. V dnešní době český trh úzce 

souvisí s ekonomickým vývojem Evropské unie.  

Ke sledovaným měřítkům ekonomické prosperity patří hrubý domácí produkt (HDP), 

vývoj inflace a úrokové míry, daně (daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daně z převodu 

nemovitosti), obchodní bilance, vývoj měnových změn a kurzů, výše úrokových sazeb, 

hospodářský cyklus na daném trhu, vývoj průměrných mezd a minimální mzdy, vývoj 

investic, celní politika, aj. (Vysekalová, 2006).  

S – sociální faktory (Social) 

Veškeré sociální faktory jsou uvedeny a zpracovány národním statistickým úřadem. Do 

této skupiny faktorů patří demografické trendy a struktury ovlivňující vývoj na 

spotřebním trhu. „K demografickým údajům, které je třeba při koncipování šancí na 

spotřebním trhu analyzovat, patří především počet obyvatelstva a jeho struktura podle 

pohlaví, věku, zaměstnání, příjmu, vzdělanosti a společenského postavení, dále hustota 

osídlení, počet domácností a jejich velikost, struktura podle životního cyklu a počtu dětí, 

způsob bydlení a velikost bydliště atd.“ (Vysekalová, 2006, s. 35)  

Mimo demografické faktory se řeší i otázka životního stylu, etnické a náboženské otázky, 

vliv médií, vnímání reklamy, místní etika (korupce, vynutitelnost zákonu atd.) (Business 

Vize, 2010).  

Sociální faktory jsou formovány taktéž historickým vývojem společnosti, vzorce chování 

byly a jsou děděny z generace na generaci, avšak v posledních letech přeci jen došlo 

k proměnám těchto vzorců chování.  

Podle Vysekalové (2016) došlo v posledních desetiletích k ovlivnění sociálních 

a kulturních vzorců chování lidí zejména v těchto směrech: 
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- k základním hodnotám patří zdraví, rodina, pracovní úspěch a seberealizace 

a stále více i materiální úroveň, 

- začíná se rozvíjet orientace na zdravý způsob života, 

- společnost se rychleji informatizuje a je otevřena technickému pokroku, 

- dochází k výrazné diferenciaci společnosti na sociální vrstvy, 

- v souvislosti s uvedenými změnami se mění nároky na způsob bydlení, dopravy 

a trávení volného času (Vysekalová, 2006). 

T – technologické faktory (Technological)  

Technologické faktory zaštitují především infrastrukturu (doprava surovin, elektrická 

energie, telekomunikace), rozvoj průmyslu, vědy a výzkumu. Marketingová strategie 

firmy musí neustále sledovat trendy na poli vývoje, protože technický a technologický 

vývoj spolu se sílící konkurencí zvyšuje úroveň požadavků na komplexní řízení jakosti 

produktů a odráží se ve standardech jakosti, tj. ISO normy (Vysekalová, 2006; Business 

Vize 2010). 

L – legislativní faktory (Legal) 

Legislativní faktory jsou úzce spjaty s politickými faktory a lze na ně nahlížet z pohledu 

národního, evropského i mezinárodního. Patří sem legislativa regulující podnikání, 

zdanění, pracovní právo aj. (ManagementMania, 2015) 

E – ekologické (environmentální) faktory (Ecological) 

Rostoucí produkce, energetická spotřeba a zhoršující se dostupnost přírodních zdrojů 

mají nepříznivý dopad na naše životní prostředí. Z tohoto důvodu v posledních letech sílí 

ekologické požadavky na modernizaci výrobních postupů, ekologickou likvidaci odpadu, 

regulace emisí, recyklaci a dalších kroků, které vedou k ochraně životního prostředí 

(Vysekalová, 2006). 

 

1.2 Finanční analýza 

Finanční analýzu (dále jen FA) lze považovat za nástroj používaný k posouzení 

finančního zdraví zkoumané organizace. Vstupní informace čerpá z běžně dostupných 

dokumentů – účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát), výroční zpráva aj. Tato analýza 
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by měla vést ke zlepšení výkonnosti organizace, maximalizovat hodnotu získaných 

informací a v neposlední řadě fungovat jako diagnostická komponenta finančního řízení. 

Výsledky FA mají význam především pro vlastní organizaci, ale taktéž pro konkurenty, 

kteří na základě získaných dat mohou zlepšit svoji konkurenceschopnost.  

Prvním krokem postupu FA je definice prostředí a datové základny, kam spadá výběr 

srovnatelných firem, sběr dat a ověření použitelnosti dat. Dalším krokem je volba metod 

FA – výběr vhodné metody, zpracování ukazatelů a relativní postavení firmy. Ve třetím 

kroku dochází k identifikaci modelu dynamiky, který je následován analýzou vztahu mezi 

ukazateli. Posledním krokem je syntetická část FA, která zahrnuje návrhy a doporučení 

a dohady rizikových variant (Kalouda, 2015). 

Přehled metod finanční analýzy: 

1. Průřezové metody 

- Finanční analýza technická a fundamentální 

- Horizontální a vertikální analýza 

2. Elementární metody 

- Poměrová analýza 

- Soustavy ukazatelů 

3. Vyšší metody 

- Bankrotní modely 

- Bonitní modely (Kalouda, 2015) 

 

1.3 Analýza stavových a tokových ukazatelů 

Analýza stavových a tokových ukazatelů patří mezi průřezové metody. Tyto metody mají 

za cíl zvýšit svoji vypovídající schopnost. Za stavové ukazatele považujeme údaje 

z rozvahy, tedy aktiva a pasiva. Do tokových veličin řadíme výkaz zisku a ztrát. 
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1.3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza, taktéž známá jako analýza „po řádcích“, je v podnicích označována 

jako analýza časových řad - zkoumá vývoj finančních ukazatelů v závislosti na čase. 

Výstupem je časový trend, který se využívá pro predikci budoucího vývoje. Z minulého 

vývoje však pro současnost nemusí vyplývat žádné důsledky, záleží na splněných 

požadavcích ceteris paribus a množství dvojic ukazatel hodnoty/čas (Kalouda, 2015). 

Tato analýza využívá 2 indexy – řetězový a bazický index. Řetězový index (Ři) srovnává 

sledovanou položku vůči předchozímu roku. Bazický index (Bi) porovnává údaje 

sledovaného roku vůči roku základnímu (Jiříček, 2008). 

 

1.3.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli analýza „po sloupcích“, pracuje se strukturou zvolených 

ukazatelů, přičemž předpokládá neustále se měnící strukturu ukazatelů v čase. Tato 

analýza se uvádí v procentním vyjádření a jako základ se uvádí celková suma 

analyzovaného ukazatele (např. v případě aktiv je to suma aktiv) (Kalouda, 2015). 

 

1.4 Poměrová analýza 

Poměrová analýza patří mezi elementární metody FA. Zahrnuje ukazatele aktivity, 

rentability, likvidity, zadluženosti a finanční trh. 

 

1.4.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability (Profitability Ratio) patří mezi poměrové ukazatele, které bývají 

označovány také jako ukazatele návratnosti či výkonnosti. Tyto ukazatele poměřují zisk 

se zdroji (vlastními i cizími). Výsledkem je vyhodnocení úspěšnosti dosažení cílů 

organizace při zohlednění vložených prostředků (ManagementMania, 2016). 
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Ukazatele vycházejí ze základního vztahu: Rentabilita = Zisk / Investovaný kapitál 

Taktéž je nutné předem si stanovit, jaký zisk při výpočtu budeme používat. Rozlišujeme 

tyto druhy zisku: 

- EBIT je zisk před úhradou všech úroků a daně z příjmu, odpovídá provoznímu 

výsledku hospodaření, 

- EBT je zisk před zdaněním, 

- EAT je zisk po zdanění (ManagementMania, 2016). 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu ROCE (Return on Capital Employed) je také 

označována jako výnosnost dlouhodobého investovaného kapitálu a měří, kolik 

provozního hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny 

investované akcionáři a věřiteli (ManagementMania, 2016). 

𝐑𝐎𝐂𝐄 =
𝐄𝐁𝐈𝐓

𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥 + 𝐫𝐞𝐳𝐞𝐫𝐯𝐲 + 𝐝𝐥. 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲 + 𝐝𝐥.  ú𝐯ě𝐫𝐲
 

Rovnice 1: ROCE (Kalouda, 2015, s. 58) 

 

Rentabilita vloženého kapitálu ROE (Return on Equity) označuje, kolik čistého zisku 

připadá na jednu korunu investovaného kapitálu (ManagementMania, 2016).  

𝐑𝐎𝐄 =
č𝐢𝐬𝐭ý 𝐳𝐢𝐬𝐤 𝐩𝐨 𝐳𝐝𝐚𝐧ě𝐧í 𝐄𝐀𝐓

𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥
 

Rovnice 2: ROE (Kalouda, 2015, s. 58) 

 

Rentabilita aktiv ROA (Return on Assets) je produkční síla, která poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání. Zodpovídá otázku, zda je organizace 

schopná efektivně využívat svoji majetkovou bázi (ManagementMania, 2016). 

𝐑𝐎𝐀 =
č𝐢𝐬𝐭ý 𝐳𝐢𝐬𝐤 𝐩𝐨 𝐳𝐝𝐚𝐧ě𝐧í 𝐄𝐀𝐓

𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 

Rovnice 3: ROA (Kalouda, 2015, s. 58) 

 



24 

 

Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales) uvádí, kolik korun čistého zisku připadá na 

jednu korunu tržeb. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat nad 10 %, záleží ovšem na 

daném odvětví a obratu organizace. Do čitatele vzorce lze použít EBIT i EAT – EBIT je 

vhodný při porovnávání podniků s proměnlivými podmínkami a EAT odkazuje na 

ziskovou marži. Pokud zisková marže dosahuje nízkých hodnot, popř. několik let klesá, 

měla by se pozornost zaměřit na analýzu nákladů (ManagementMania).  

𝐑𝐎𝐒 =
𝐄𝐁𝐈𝐓

𝐭𝐫ž𝐛𝐲 𝐳 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐞𝐣𝐞 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í𝐜𝐡 𝐯ý𝐫𝐨𝐛𝐤ů 𝐚 𝐬𝐥𝐮ž𝐞𝐛
 

𝐑𝐎𝐒 =
𝐄𝐀𝐓

𝐭𝐫ž𝐛𝐲 𝐳 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐞𝐣𝐞 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í𝐜𝐡 𝐯ý𝐫𝐨𝐛𝐤ů 𝐚 𝐬𝐥𝐮ž𝐞𝐛
 

Rovnice 4: ROS (Kalouda, 2015, s. 58) 

 

Rentabilita celkového vloženého jmění ROI (Return on Investment) neboli rentabilita 

investic označuje celkový zisk z vynaložené investice. Je to základní ukazatel pro měření 

návratnosti a efektivnosti investic (ManagementMania, 2015). 

𝐑𝐎𝐈 =
𝐄𝐁𝐈𝐓 ∗ (𝟏 − 𝐝𝐚ň𝐨𝐯á 𝐬𝐚𝐳𝐛𝐚)

𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 − 𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐜𝐢𝐳í 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐣𝐞
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Rovnice 5: ROI (Kalouda, 2015, s. 58) 

 

1.4.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity (Activity Ratios) sledují schopnost organizace, jak využívá svůj 

majetek, zda disponuje nevyužitými kapacitami nebo naopak zda má dostatek aktiv. Tyto 

ukazatele poměřují položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát.  

Ukazatele měří vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku. Pokud dochází ke 

zrychlování obratu majetku, jedná se o pozitivní trend, pro podnik to znamená vyšší tržby. 

Avšak příliš velké zrychlování obratu může ohrozit plynulost výroby i prodeje 

(ManagementMania, 2015).  
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Doba obratu zásob (Inventory Turnoves) označuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby 

vázány v podniku do doby jejich spotřeby nebo doby prodeje. Pozitivní stav je, pokud se 

rychlost obratu zásob zvyšuje a doba obratu zásob snižuje. Za optimální je považována 

hodnota ukazatele do 30 dní, rozmezí 50 až 100 dní je doba u většiny organizací, doba 

delší než 100 dní představuje negativní vývoj (ManagementMania, 2015; Jiříček, 2008).  

𝐃𝐨𝐛𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭𝐮 𝐳á𝐬𝐨𝐛 =
𝐳á𝐬𝐨𝐛𝐲

𝐭𝐫ž𝐛𝐲/𝟑𝟔𝟓
 

Rovnice 6: Doba obratu zásob (Kalouda, 2015, s. 59) 

 

Rychlost obratu zásob (Inventory Turnover Ratio) říká, kolikrát je každá položka zásob 

během roku prodána a opět naskladněna (ManagementMania, 2016). 

𝐑𝐲𝐜𝐡𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭𝐮 𝐳á𝐬𝐨𝐛 =
𝐭𝐫ž𝐛𝐲 𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐞𝐣 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í𝐜𝐡 𝐯ý𝐫𝐨𝐛𝐤ů 𝐚 𝐬𝐥𝐮ž𝐞𝐛

𝐳á𝐬𝐨𝐛𝐲
 

Rovnice 7: Rychlost obratu zásob (Kalouda, 2015, s. 59) 

 

Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) označuje, kolik dní trvá, než jsou 

pohledávky inkasovány (převedeny na peníze). Ideální výsledkem je nulová hodnota 

pohledávek, popř. menší než 30 dnů (ManagementMania, 2016, Jiříček, 2008). 

𝐃𝐨𝐛𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭𝐮 𝐩𝐨𝐡𝐥𝐞𝐝á𝐯𝐞𝐤 =
𝐤𝐫. 𝐩𝐨𝐡𝐥𝐞𝐝á𝐯𝐤𝐲 

𝐭𝐫ž𝐛𝐲/𝟑𝟔𝟓
 

Rovnice 8: Doba obratu pohledávek (Kalouda, 2015, s. 59) 

 

Rychlost obratu pohledávek označuje, kolikrát jsou pohledávky přeměněny v peněžní 

prostředky (Kalouda, 2015). 

𝐑𝐲𝐜𝐡𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭𝐮 𝐩𝐨𝐡𝐥𝐞𝐝á𝐯𝐞𝐤 =
𝐭𝐫ž𝐛𝐲 𝐳 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐞𝐣𝐞 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í𝐜𝐡 𝐯ý𝐫𝐨𝐛𝐤ů 𝐚 𝐬𝐥𝐮ž𝐞𝐛

𝐤𝐫. 𝐩𝐨𝐡𝐥𝐞𝐝á𝐯𝐤𝐲
 

Rovnice 9: Rychlost obratu pohledávek (Kalouda, 2015, s. 59) 
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Doba obratu závazků (Payables Turnover Ratio) označuje dobu, po kterou zůstávají 

krátkodobé závazky neuhrazené. Je to tedy počet dnů mezi vystavením faktury a jejím 

zaplacením (ManagementMania, 2016). 

𝐃𝐨𝐛𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭𝐮 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤ů =
𝐤𝐫. 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲

𝐭𝐫ž𝐛𝐲/𝟑𝟔𝟓
 

Rovnice 10: Doba obratu závazků (Kalouda, 2015, s. 59) 

 

Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio) označuje efektivnost využívání celkových 

aktiv, tedy kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok. Minimální hodnota ukazatele 

by měla být 1, vysoký obrat je projevem efektivního využívání majetku 

(ManagementMania, 2016; Jiříček, 2008). 

𝐎𝐛𝐫𝐚𝐭 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯 =
𝐭𝐫ž𝐛𝐲 𝐳 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐞𝐣𝐞 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í𝐜𝐡 𝐯ý𝐫𝐨𝐛𝐤ů 𝐚 𝐬𝐥𝐮ž𝐞𝐛

𝐬𝐭á𝐥á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 

Rovnice 11: Obrat aktiv (Kalouda, 2015, s. 59) 

 

1.4.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity (Liquidity Ratio) stanovují míru schopnosti podniku hradit své 

závazky. Je to poměr mezi splatnými závazky (pasivy) a výší likvidních aktiv. Optimální 

hodnota ukazatele by se měla pohybovat od 40 % výše (ManagementMania, 2016). 

Likvidita podniku je předpokladem finanční stability organizace. Je-li organizace trvale 

nelikvidní, nachází se v platební neschopnosti (insolvenci). Na druhou stranu, příliš 

vysoká likvidita snižuje výnosnost podniku. Výnosy zvyšují především nové stroje, 

technologie, nové materiály. Management organizace musí proto usilovat o optimální 

likviditu a současně o co nejvyšší rentabilitu (ManagementMania, 2016). 

S likviditou souvisí i pojem likvidnost, která označuje míru obtížnosti přeměny 

jednotlivých aktiv na peněžní prostředky. Nejlikvidnějším majetkem jsou peníze, 

nejméně likvidním je dlouhodobý majetek (ManagementMania, 2016). 

https://managementmania.com/cs/insolvence
https://managementmania.com/cs/vynosy
https://managementmania.com/cs/ukazatele-rentability
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V rámci této problematiky se často zmiňuje i pojem solventnost, která je chápána jako 

dlouhodobá schopnost uhrazovat závazky, tedy dlouhodobá likvidita (Kalouda, 2015).  

Běžná likvidita (Current Ratio) je poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Tento 

ukazatel vypovídá, kolikrát je podnik schopný uspokojit své věřitele, tedy kolikrát oběžná 

aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Podnik by neměl své krátkodobé závazky hradit 

z jiných složek aktiv, než které jsou k tomu určené.  

Optimální hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,8 až 2,5. Obecně platí, 

že čím vyšší hodnota ukazatele, tím je menší riziko platební neschopnosti podniku. 

Výslednou hodnotu ukazatele taktéž ovlivňuje struktura oběžných aktiv, jejich likvidnost 

a typ odvětví, ve kterém podnik vystupuje (ManagementMania, 2016).  

𝐁ěž𝐧á 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚 =
𝐨𝐛ěž𝐧á 𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛á 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚
 

Rovnice 12: Běžná likvidita (Kalouda, 2015, s. 60) 

 

Pohotová likvidita (Quick Ratio) je poměr oběžných aktiv snížených o hodnotu zásob 

a krátkodobých závazků. Oběžná aktiva bez zásob lze označit jako pohotová oběžná 

aktiva. Optimum ukazatele by se mělo pohybovat v rozmezí 1 až 1,5. Vyšší hodnota je 

příznivá z pohledu věřitelů, pro podnik to ale znamená nižší výnosnost z podnikání. Proto 

je důležité stanovit optimální strukturu oběžných aktiv (ManagementMania, 2016). 

𝐏𝐨𝐡𝐨𝐭𝐨𝐯á 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚 =
𝐝𝐥. 𝐩𝐨𝐡𝐥𝐞𝐝á𝐯𝐤𝐲 + 𝐤𝐫. 𝐩𝐨𝐡𝐥𝐞𝐝á𝐯𝐤𝐲 + 𝐤𝐫. 𝐟𝐢𝐧. 𝐦𝐚𝐣𝐞𝐭𝐞𝐤

𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛á 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚
 

Rovnice 13: Pohotová likvidita (Kalouda, 2015, s. 60) 

 

Okamžitá (peněžní) likvidita (Cash Position Ratio) je poměr finančního majetku 

a krátkodobých závazků. Do finančního majetku patří peníze, účty v bankách 

a krátkodobý finanční majetek. Ke krátkodobým závazkům patří i běžné bankovní úvěry. 

Optimální hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 až 0,5 

(ManagementMania, 2016). 
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𝐎𝐤𝐚𝐦ž𝐢𝐭á 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚 =
𝐤𝐫. 𝐟𝐢𝐧. 𝐦𝐚𝐣𝐞𝐭𝐞𝐤

𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛á 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚
 

Rovnice 14: Okamžitá likvidita (Kalouda, 2015, s. 60) 

 

1.4.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti (Leverage Ratios), známé také jako ukazatele dlouhodobé 

finanční stability, měří využívání cizích zdrojů k financování a jak je podnik schopný 

hradit své závazky.  

Ukazatele zadluženosti lze následně rozdělit na ukazatele rozvahové a ukazatele míry 

finančního krytí. Ukazatele rozvahové jsou sestavovány z položek rozvahy a patří sem 

ukazatel věřitelského rizika, poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv a finanční páka. 

Ukazatele míry finančního krytí jsou sestavovány z položek výkazu zisku a ztrát 

a zahrnují ukazatel úrokového krytí a míru krytí dluhového břemene (ManagementMania, 

2016). 

Ukazatel věřitelského rizika (Debet Ratio) lze označit i jako míru celkové zadluženosti 

podniku. Ukazatel poměřuje výši vlastního kapitálu k závazkům podniku. Věřitelé 

podniku preferují nízké hodnoty ukazatele, čím je hodnota vyšší, tím je vyšší i riziko pro 

věřitele (ManagementMania, 2016). 

𝐔𝐤𝐚𝐳𝐚𝐭𝐞𝐥 𝐯ěř𝐢𝐭𝐞𝐥𝐬𝐤é𝐡𝐨 𝐫𝐢𝐳𝐢𝐤𝐚 =
𝐜𝐢𝐳í 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐣𝐞

𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Rovnice 15: Ukazatel věřitelského rizika (Kalouda, 2015, s. 61) 

 

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv (Equity Ratio), označovaný také jako 

koeficient samofinancování, označuje, jaká část aktiv je financována kapitálem 

akcionářů. Tento ukazatel je doplňkem ukazatele věřitelského rizika a jejich součet by 

měl být roven 1 (ManagementMania, 2016). 
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𝐊𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐚𝐦𝐨𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐨𝐯á𝐧í =
𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥

𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Rovnice 16: Koeficient samofinancování (Kalouda, 2015, s. 61) 

 

Finanční páka (Leverage), známá i jako pákový efekt, je efekt, kdy dochází ke zvyšování 

rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu. Pokud je úroková míra nižší než 

výnosnost aktiv, pak použití cizího kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu 

(Business Center, 2016). 

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧č𝐧í 𝐩á𝐤𝐚 =
𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Rovnice 17: Finanční páka (Kalouda, 2015, s. 61) 

 

Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) udává, kolikrát je celkový zisk 

schopen pokrýt úrokové platby. Tento ukazatel představuje velikost „bezpečnostního 

polštáře“ pro věřitele, banky a akcionáře, které informuje o tom, zda je organizace 

schopna platit své závazky z úroků. Platí, že čím vyšších hodnot ukazatel nabývá, tím je 

vyšší schopnost platit náklady spojené s využíváním cizího kapitálu. Průměrná hodnota 

ukazatele by se měla pohybovat kolem hodnoty 8, za kritické se považují hodnoty 

kolem 3. (Kalouda, 20015; Jiříček, 2008) 

𝐔𝐤𝐚𝐳𝐚𝐭𝐞𝐥 ú𝐫𝐨𝐤𝐨𝐯é𝐡𝐨 𝐤𝐫𝐲𝐭í =
𝐄𝐁𝐈𝐓

𝐧á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐨𝐯é ú𝐫𝐨𝐤𝐲
 

Rovnice 18: Ukazatel úrokového krytí (Kalouda, 2015, s. 61) 

 

Míra krytí dluhového břemene (Debt Coverage Ratio) označuje, kolikrát celkový zisk 

pokryje úrokové platby a splátky jistiny (ManagementMania, 2016). 

𝐌í𝐫𝐚 𝐤𝐫𝐲𝐭í 𝐝𝐥𝐮𝐡𝐨𝐯é𝐡𝐨 𝐛ř𝐞𝐦𝐞𝐧𝐞 =
𝐄𝐁𝐈𝐓

𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐧é ú𝐫𝐨𝐤𝐲 + 𝐬𝐩𝐥á𝐭𝐤𝐲 𝐣𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐲
 

Rovnice 19: Míra krytí dluhového břemene (Kalouda, 2015, s. 61) 
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1.5 Soustavy finančních ukazatelů 

Soustavy finančních ukazatelů využívají hierarchických systémů, především systémy 

pyramidové. Výhodou pyramidových systémů jsou jejich kauzální vazby mezi ukazateli, 

naopak nevýhodou je pracná modifikace při zavádění nových ukazatelů (Kalouda, 2015). 

- Volně řazené soustavy jsou nejpružnější, hierarchie zde téměř neexistuje, vztahy 

jsou neformální. 

- Skupinově řazené soustavy jsou nejčastější, hierarchické vztahy jsou také 

neformální, existují v rámci skupin i mezi skupinami.  

- Pyramidové soustavy jako jediné zachovávají hierarchické vztahy, které lze 

vyjádřit i matematicky. Na jejich vrcholu je základní ukazatel, který je na nižších 

pozicích pyramidy rozkládán na dílčí ukazatele, které vysvětlují jeho změny 

a kvantifikují jeho změny. Nejznámější pyramidovou soustavou je Du Pont 

rozklad (Kalouda, 2015). 

 

1.5.1 Du Pont rozklad 

Du Pont rozklad patří mezi pyramidové soustavy a je zaměřen na rozklad rentability 

vlastního kapitálu ROE pomocí jednotlivých položek, které do rozkladu vstupují. 

Na pravé straně rozkladu je ukazatel pákového efektu (viz kap Ukazatele zadluženosti), 

který je obrácenou hodnotou ke koeficientu samofinancování. Pokud se bude využívat 

cizí kapitál, lze dosáhnout vyšších hodnot rentability vlastního kapitálu.  

Na levé straně lze pokračovat v dalším rozkladu, konkrétně u čistého zisku EAT a aktiv. 

(Růčková, 2015). 
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Obr. 2: Du Pont rozklad (Vlastní zpracování dle Růžičkové, 2015, s. 71) 

 

1.6 Vyšší metody finanční analýzy 

Do vyšších metod finanční analýzy řadíme bankrotní a bonitní modely, které jsou vysoce 

sofistikované. Jsou také označovány jako modely včasné výstrahy, modely identifikace 

symptomů budoucí nesolventnosti či predikční modely. „Tyto modely postihují současný, 

ale zejména budoucí vývoj podniku, a to nejlépe jedinou (komplexní) charakteristikou, i 

když přece jen s omezenou vypovídací schopností (nic není dokonalé).“ (Kalouda, 2015, 

s. 64) 

 

1.6.1 Bankrotní modely 

Bankrotní modely vycházejí ze skutečných údajů a informují o případném ohrožení 

finančního zdraví organizace – zda zbankrotuje či nikoli. Tyto modely jsou schopné 

predikovat pravděpodobnost budoucího vývoje. Modely jsou sestaveny na základě 
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minulých zkušeností u zbankrotovaných, popř. prosperujících organizací, v jejichž vývoji 

byly pozorovány určité typické anomálie. Bankrotní modely lze použít i pro budoucí 

rozhodování, kdy je lze správně rozpoznat a podniknout taková opatření, aby nedošlo 

k žádným vážnějším problémům či bankrotu (Kalouda, 2015; FinAnalysis, 2017).  

Mezi Altmanovy modely patří Altmanovo Z-Score a Z-funkce. Tyto modely byly 

svého času považovány za průlom v předpovídání bankrotu organizace. Altman 

rozlišoval verzi funkce pro akciové společnosti a pro ostatní podniky. Spolehlivost 

predikce je závislá na vybraném vzorku organizací, metodice a časovém horizontu. 

Například pro časový horizont dva roky je určená spolehlivost predikce 94 – 96 %.  

𝐙 = 𝟎, 𝟕𝟏𝟕 ∗ 𝐱𝟏 + 𝟎, 𝟖𝟒𝟕 ∗ 𝐱𝟐 + 𝟑, 𝟏𝟎𝟕 ∗ 𝐱𝟑 + 𝟎, 𝟒𝟐 ∗ 𝐱𝟒 + 𝟎, 𝟗𝟗𝟖 ∗ 𝐱𝟓 

Rovnice 20: Altmanovo Z-Score pro s.r.o. (Kalouda, 2015, s. 67) 

 

X1 = (oběžná aktiva – krátkodobé závazky) / suma aktiv 

X2 = nerozdělený zisk / suma aktiv 

X3 = zisk před zdaněním a úroky / suma aktiv 

X4 = vlastní kapitál / (dlouhodobé závazky + krátkodobé závazky + bankovní úvěry 

a výpomoci) 

X5 = tržby / suma aktiv 

Výsledný index Z se porovná s hodnotami: 

Z > 2,9  situace podniku je dobrá, finanční situace je uspokojivá 

1,2 – 2,9 šedá zóna (neprůkazný výsledek) 

Z ˂ 1,2  bankrot je velmi pravděpodobný (Kalouda, 2015; FinAnalyses, 2017) 

Indexy IN jsou obdobou Z-funkce vytvořené pro naše specifické prostředí České 

republiky manželským párem Neumaierovými. Nejznámějším indexem je IN 95, který je 

vhodný pro podmínky málo likvidního kapitálového trhu. Jeho úspěšnost se pohybuje nad 

hranicí 70 %. Dalšími užívanými indexy je IN 99, IN 01 a IN 05 (Kalouda, 2015; 

FinAnalysis, 2017).  

𝐈𝐍𝟗𝟓 = 𝐕𝟏 ∗ 𝐀 + 𝐕𝟐 ∗ 𝐁 + 𝐕𝟑 ∗ 𝐂 + 𝐕𝟒 ∗ 𝐃 + 𝐕𝟓 ∗ 𝐄 + 𝐕𝟔 ∗ 𝐅 

Rovnice 21: Index 95 (Kalouda, 2015, s. 70) 
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A = aktiva / cizí kapitál 

B = EBIT / nákladové úroky 

C = EBIT / celková aktiva 

D = tržby / celková aktiva 

E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

F = závazky po lhůtě splatnosti / tržby 

V1 – V6 = váhy jednotlivých ukazatelů. Jsou pevně stanoveny v tabulce dle odvětví, za 

účelem zpracování této práce postačí pouze hodnoty vah pro Zemědělství: V1=0,24; 

V3=21,35; V4=0,76; V6=14,57. Váhy V2=0,11 a V5=0,10 jsou stejné pro všechna výrobní 

odvětví. 

Výsledek indexu lze charakterizovat: 

IN > 2  uspokojivá finanční situace 

1 – 2  šedá zóna 

IN ˂ 1  firma je ohrožena vážnými finančními problémy (Kalouda, 2015). 

 

Taflerův bankrotní model udává pravděpodobnost bankrotu a pracuje se čtyřmi 

ukazateli. 

𝐓𝐙 = 𝟎, 𝟓𝟑 ∗ 𝐑𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑 ∗ 𝐑𝟐 + 𝟎, 𝟏𝟖 ∗ 𝐑𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟔 ∗ 𝐑𝟒 

Rovnice 22: Taflerův bankrotní model (FinAnalysis, 2017) 

 

R1 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál 

R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva 

R4 = tržby celkem / celková aktiva 

Výsledný koeficient lze interpretovat:  

TZ > 0,3 nízká pravděpodobnost bankrotu 

0,2 – 0,3 šedá zóna 

TZ ˂ 0,2 zvýšená pravděpodobnost bankrotu (Kalouda, 2015; FinAnalysis, 2017) 

 

Quick test, znám také jako Kralickův Q-test, se používal již v 50. a 60. letech minulého 

století, avšak pro moderní dobu se udává rok vzniku 1990. Při konstrukci se používají 
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4 ukazatelé, kteří nepodléhají rušivým vlivům a reprezentují rozvahu i výkaz zisku a ztrát. 

Z oblasti stability, likvidity, rentability a hospodářského výsledku se vybere po jednom 

ukazateli, kterému se přidělí známka, ty se následně sečtou a výsledek se vydělí čtyřmi. 

(Kalouda, 2015; FinAnalysis, 2017).  

 

1.6.2 Bonitní modely 

Bonitní modely na rozdíl od bankrotních modelů vycházejí z teoretických poznatků 

o organizaci a na základě těchto informací hodnotí, jaké je zdraví účetní jednotky, které 

může být dobré či špatné. Omezují se pouze na definici bonity hodnocených organizací. 

Z časového hlediska se řadí k analýzám ex post, jsou tedy orientovány retrospektivně, 

zkoumají příčiny současné situace. Tyto modely umožňují porovnávat takové účetní 

jednotky, které operují ve stejném odvětví. Do této skupiny patří index bonity, EVA 

a zlatá pravidla financování (Kalouda, 2015; FinAnalysis, 2017). 

Index bonity, označován také jako indikátor bonity, se užívá především v německy 

mluvících zemí. 

𝐼𝐵 = 1,5 ∗ 𝑥1 + 0,08 ∗ 𝑥2 + 10 ∗ 𝑥3 + 5 ∗ 𝑥4 + 0,3 ∗ 𝑥5 + 0,1 ∗ 𝑥6 

Rovnice 23: Index bonity (FinAnalysis, 2017) 

X1 = cash flow / cizí zdroje 

X2 = celková aktiva / cizí zdroje 

X3 = zisk před zdaněním / celková aktiva 

X4 = zisk před zdaněním / celkové výkony 

X5 = zásoby / celkové výkony 

X6 = celkové výkony / celková aktiva 

 

Výsledný index lze interpretovat na základě následujících intervalů: 

-3 < IB < -2  extrémně špatná situace podniku 

-2 < IB < -1  velmi špatná situace podniku 

-1 < IB < 0  špatná situace podniku 

 0 < IB < 1  určité problémy 
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1 < IB < 2  dobrá situace podniku 

2 < IB < 3  velmi dobrá situace podniku 

3 < IB extrémně dobrá situace podniku (Kalouda, 2015; FinAnalysis, 

2017) 

Ekonomická přidaná hodnota EVA (Economic Value Added) se používá mimo jiné 

i ve strategickém řízení podniku. Slouží pro hodnocení výkonnosti podniku, jehož 

východiskem jsou průměrné náklady kapitálu WACC (Weighted Average Cost of 

Capital). Pokud je EVA větší nebo rovna 0, znamená to, že firma vytváří hodnotu. Pokud 

je ale EVA záporná, firma svoji hodnotu znehodnocuje (Kalouda, 2015). 

𝐄𝐕𝐀 = 𝐄𝐁𝐈𝐓 ∗ (𝟏 − 𝐝𝐚ň𝐨𝐯á 𝐬𝐚𝐳𝐛𝐚) − 𝐖𝐀𝐂𝐂 ∗ 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 

𝐖𝐀𝐂𝐂 =
𝐜𝐞𝐧𝐚 𝐜𝐢𝐳í𝐜𝐡 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐣ů ∗ (𝟏 − 𝐝𝐚ň𝐨𝐯á 𝐬𝐚𝐳𝐛𝐚) ∗ 𝐜𝐢𝐳í 𝐳𝐝𝐨𝐣𝐞

𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚

+
𝐜𝐞𝐧𝐚 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í𝐜𝐡 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐣ů ∗ 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐣𝐞

𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 

Rovnice 24: EVA a WACC (Kalouda, 2015, s. 77) 

 

Zlaté pravidlo financování říká, že struktura aktiv a pasiv by měla být časově sladěná, 

tzn., že dlouhodobá aktiva mají být kryta dlouhodobými pasivy a stejně tak aktiva 

a pasiva krátkodobá. Je to z toho důvodu, že krátkodobé zdroje jsou dražší než 

dlouhodobé, a z jejich užití budeme mít větší zisk. Dlouhodobé zdroje jsou vhodnější na 

investice do výroby či budov, kde není třeba požadovat okamžitou návratnost (Synek, 

2006; Scholleová, 2008). 

Pravidlo vyrovnání rizika je důležité pro získání dalších cizích zdrojů financování. 

Říká, že vlastního kapitálu by mělo být stejně jako cizího kapitálu, protože pokud je 

cizího kapitálu více než vlastního, může to vést ke snímání části rizika z majitele, což 

vede k riskování a snížení motivace pro lepší výkon (Synek, 2006; Scholleová, 2008). 

Pari pravidlo uvádí, že vlastní kapitál by měl být maximálně stejný jako stálá aktiva za 

předpokladu, že se nevyužívá dlouhodobý cizí kapitál. Vlastní kapitál nese největší riziko, 

je nejdražší a nemělo by se jím proto plýtvat. Měl by financovat jen část dlouhodobého 
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majetku a zbytek by měl být financován z dlouhodobých cizích zdrojů (Synek, 2006; 

Scholleová, 2008). 

 

1.7 SWOT analýza 

SWOT analýza je komplexní situační analýzou, do které vstupují informace jak 

z makroprostředí, především informace zpracované v PESTLE analýze, tak 

z mikroprostředí, kde využívá informace zpracované v Porterově modelu pěti sil. 

Zahrnuje i údaje vnitřního prostředí, především cíle, systémy, procedury, zdroje, firemní 

kulturu, mezilidské vztahy, organizační strukturu, kvalitu managementu aj. (Jakubíková, 

2013).  

Tato metoda se využívá při analýze silných a slabých stránek organizace a jejích tržních 

příležitostí (šancí) a hrozeb (rizik). Její označení je z počátečních písmen anglických 

výrazů Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) 

a Threats (hrozby). Silné a slabé stránky vycházejí z vnitropodnikových analýz, pro 

příležitosti a hrozby jsou vstupními informacemi analýzy vnějšího prostředí. Podle 

síly/slabosti, příležitostí/hrozeb nebo vnitřních/vnějších podmínek lze volit strategie 

MINI – MAXI (Jakubíková, 2013; Vysekalová, 2006).  

- Strategie MAXI-MAXI = silné stránky/výhodné příležitosti. Tato strategie je 

ofenzivní a útočná, zaměřuje se na posílení postavení na trhu a image firmy.  

- Strategie MAXI-MINI = silné stránky/hrozby. Strategie využívá své silné 

stránky, aby potlačila ohrožení hrozbami. Snaží se chránit dosažené výsledky 

a věnuje pozornost udržení věrnosti zákazníků. Připravuje ofenzivní plán na 

období oslabení hrozeb.  

- Strategie MINI-MAXI = slabé stránky/příležitosti. Identifikace slabin by měla 

vést k jejich odstranění, případně alespoň zmenšení. Příležitostí je vhodná 

kooperace, případně partnerství s jinou organizací. 

- Strategie MINI-MINI = slabé stránky/hrozby. Jedná se o defenzivní strategii, 

tedy ústupovou. Snaží se najít řešení ve vhodné kooperaci/partnerství, snaží se 
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najít nové příležitosti na jiných trzích, popřípadě tržních mezerách (Vysekalová, 

2006). 

 

 

Obr. 3: SWOT matice (Vlastní zpracování dle Jakubíkové, 2013) 

 

K rozluštění silných a slabých stránek pomocí vnitřních faktorů lze využít následující 

metody: 

- Finanční analýza 

- Hodnocení pomocí EFQM 

- Analýza hodnotového řetězce 

- Analýza produktového portfolia, např. Bostonská matice (BusinessMania, 2017). 

Pro určení příležitostí a hrozeb se analyzuje okolí organizace. Vychází se z metod: 

- Analýza trendů vzdáleného prostředí, např. PESTLE analýza 

- Sektorová analýza, např. Porterův model pěti sil 

- Analýza konkurenčního postavení (segmentace trhu, analýza potřeb zákazníků, 

analýza konkurentu aj.) (BusinessMania, 2017). 

Silné stránky

(Strengths)

Slabé stránky

(Weaknesses)

Příležitosti

(Opportunities)

Hrozby 

(Threats)
Vnější vlivy 

Vnitřní vlivy 

Pomocné k dosažení cíle Škodlivé k dosažení cíle 
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Předností této analýzy je, že jednoduše, stručně a přehledně popisuje situaci, ve které se 

organizace nachází. Jedním z výchozích prvků je situační analýza, která je podkladem 

pro změnu či tvorbu firemní strategie. SWOT analýzu lze považovat za univerzální 

nástroj, pro který v zásadě neplatí žádná pravidla, jejímž úkolem je donutit dotyčného 

k přemýšlení Business Vize, 2010). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole se budu zabývat analýzou Hospodářského obchodního družstva Jabloňov 

- Ruda. Prvním krokem bude představení zvolené společnosti, včetně její historie, 

organizační struktury a popisu činnosti. Dalším bodem této kapitoly bude samotné 

zpracování vybraných analýz, konkrétně zpracování analýzy PESTLE, Porterovy 

analýzy, Finanční analýzy a v neposlední řadě taktéž SWOT analýzy.  

Získané výsledky z analýz budou použity v závěrečné kapitole této práce jako platforma 

pro návrhy na zlepšení současné situace. 

 

2.1 Představení analyzované společnosti 

Hospodářské obchodní družstvo (dále jen HOD Jabloňov - Ruda) sídlí v obci Jabloňov, 

7 km východně od Velkého Meziříčí, č. p. 121 a vzniklo v roce 1993.  

 

2.1.1 Základní údaje HOD Jabloňov - Ruda 

Datum vzniku:  11. května 1993 

Obchodní firma:  Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov – Ruda 

Sídlo:    č. p. 121, 594 01 Jabloňov 

Identifikační číslo:  48906298 

DIČ:    CZ48906298 

Právní forma:  Družstvo 

Předmět podnikání:  Zemědělská výroba 

    Opravy silničních vozidel. 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 
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Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních 

strojů. 

Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly 

nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 

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

nebo věcí. 

Kód CZ NACE: 01.30 Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou 

výrobou (smíšené hospodářství) 

Statutární orgán:  Předseda Ing. Josef Dvořák 

    Místopředseda Karel Sladký 

    Člen Lubomír Holík 

    Člen Josef Číhal 

    Člen Jiří Tuček 

Počet členů:   5 

Kontrolní komise:  Předseda Jan Bojanovský 

    Člen Ivan Fňukal 

    Člen Eva Novotná 

Počet členů:   3 

Počet členů družstva:  28 

Počet zaměstnanců:  23 

Základní členský vklad:  20 000 Kč 

Zapisovaný základní kapitál: 580 000 Kč  

Obrat:   29 mil. Kč  

Výměra obdělávané půdy:  630 ha  

Trvalé travnaté porosty: 84 ha (Justice, 2015; Dvořák, 2018; Novotná, 2018) 
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2.1.2 Historie HOD Jabloňov - Ruda 

Samotné družstvo bylo sice založeno v roce 1993, ale jeho kořeny sahají až do roku 1952. 

V tomto roce bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo Jabloňov (dále JZD), které 

nabízelo členství místním soukromím zemědělcům, jejichž výměra pozemků byla menší 

než 20 hektarů.  

Členů postupně přibývalo a s nimi i celková výměra obhospodařovaných pozemků. 

V roce 1954 tato výměra činila 110 hektarů a od roku 1962 JZD obdělávalo 585 hektarů, 

což je více než pětinásobek původně obdělávané půdy. S takovouto výměrou pozemků 

družstvo zaměstnávalo 107 pracovníků a počet členů družstva dosáhl čísla 123. S růstem 

obdělávaných hektarů družstvu vzrostly i jeho tržby, což vedlo k nákupu nové 

zemědělské techniky a investicím do pořízení nových budov (Trojan, 2011).  

V sedmdesátých letech, konkrétně 1973-1978, docházelo k postupnému slučování 

družstev z blízkého okolí. Výsledkem tohoto slučování byl v roce 1981 vznik JZD Dukla 

Dolní Heřmanice, které fungovalo do roku 1993 a bylo přímým předchůdcem HOD 

Jabloňov - Ruda.  

Družstvo se rozvíjelo i po společenské a sociální stránce. Například v osmdesátých letech 

minulého století zřídilo v obci Jabloňov postavení bytového domu pro své pracovníky 

a jejich rodiny, poskytovalo zaměstnancům příspěvky na rekreační pobyty a letní tábory 

pro jejich děti, zajišťovalo organizaci divadelních představení, tanečních zábav či 

sportovních utkání. 

Velkým zásahem do podoby družstva byla sametová revoluce v roce 1989. Kvůli 

vykonaným restitucím pro soukromé zemědělce se družstvo zadlužilo, což vedlo ke konci 

jeho existence v roce 1993. Soukromí zemědělci z Jabloňova a Rudy, kteří měli 

v družstvu vložený svůj majetek, posléze společně založili k datu 1. 7. 1993 Hospodářské 

obchodní družstvo Jabloňov - Ruda, jehož počáteční kapitál byl vyčíslen na 18,3 mil. Kč 

(Trojan, 2011). 
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Tab. 1: Předsedové družstev, jak šel čas (Trojan, 2011, s. 33) 

Období Jméno 

1952 – 1953 Pospíšil Jaroslav 

1953 – 1957 Číhal František 

1957 – 1958 Broža Jaroslav 

1959 – 1961 Dvořák Vilém 

1961 – 1978 Voda Dobroslav 

1978 – 1993 Ing. Večera Václav 

1993 – 2011 Ing. Rous Václav 

Od roku 2011 Ing. Dvořák Josef 

 

2.1.3 Popis činnosti HOD Jabloňov – Ruda 

V současnosti družstvo obdělává 630 ha orné půdy a 84 ha trvalých travních porostů. 

Specializuje se především na zemědělskou výrobu, kterou lze rozdělit na rostlinnou 

výrobu a živočišnou výrobu. Obvyklými pěstovanými plodinami jsou pšenice, ječmen, 

kukuřice, řepka olejka, výjimečně i některá z méně obvyklých plodin, jako je kmín či 

máta peprná.  

Rostlinná výroba 

V následující tabulce jsou uvedené pěstované plodiny včetně výměry pozemků, na 

kterých se daná plodina pěstuje, objemy sklizně, prodeje i vlastní spotřeby.  

 

Tab. 2: Rostlinná výroba HOD Jabloňov - Ruda (Vlastní zpracování dle Novotná, 2018) 

Plodina Výměra Sklizeň Prodej Vlastní spotřeba 

Řepka ozimá 113,55 ha 350 t 350 t - 

Pšenice 186,44 ha 930 t 520 t 410 t  
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Kukuřice 110,05 ha 3 179 t - 3 179 t 

 

Mezi největší odběratele rostlinné výroby patří Agropodnik Velké Meziříčí, který odebírá 

193 tun řepky a 205 tun pšenice, dále ACHP Vysočina Havlíčkův Brod odebírá taktéž 

řepku o objemu 157 tun a 57 tun pšenice, ADW Krahulov odebírá 221 tun pšenice.  

Živočišná výroba 

V následující tabulce jsou shrnuty údaje o chovu prasat a skotu, včetně počtu kusů a ceny 

za 1 kg masa a celkové vyčíslení tržeb z prodeje.  

 

Tab. 3: Živočišná výroba HOD Jabloňov - Ruda (Vlastní zpracování dle Novotná, 2018) 

Druh Počet Prodej Cena za jednotku Tržby 

Prasata 438 ks 61,8 t 32,66 Kč/kg 2 020 tis. Kč 

Dojnice  235 ks 1 225 tis. l 6,80 Kč/l 8 331 tis. Kč 

Skot 309 ks 46,9 t 20,99 Kč/kg 2 390 tis. Kč 

 

Odběratelem veškeré produkce mléka je Morava Vyškov a objem tržeb 8,33 mil Kč za 

mléko tak činí cca 43 % z veškerých tržeb družstva. Odběratelem masa je Alois Stloukal 

z Náměště nad Oslavou, tržba z prodeje masa činí asi 8 % z celkových tržeb. Prodej 

mléka je tedy stěžejním příjmem. 

Služby 

HOD Jabloňov – Ruda taktéž poskytuje služby v podobě pronájmu techniky pro polní 

práce. Konkrétně se jedná o pronájem traktorů, a to ve výši 175 tis. Kč, řezačky 

a kombajny ve výši 288 tis. Kč. Další pronájmy činí 550 tis. Kč, které zahrnují pronájem 

nevyužívaných ploch a budov pro soukromé účely a reklamní plochy (Novotná, 2018).  
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2.1.4 Organizační struktura HOD Jabloňov - Ruda 

V současné době je družstvo složené z 28 členů, kteří do družstva vložili stejný finanční 

podíl, a to 20 000 Kč. Tito členové si mezi sebou volí 5 zástupců do představenstva, které 

oficiálně zastupuje družstvo. Nejvýše postaveným zástupcem je předseda Ing. Josef 

Dvořák, který kontroluje, řídí a rozhoduje o veškeré činnosti družstva. Mimo jiné také 

zodpovídá za rostlinnou výrobu. Místopředseda Karel Sladký vykonává funkci 

zootechnika a mzdového účetního a člen Josef Číhal zodpovídá za opravárenskou dílnu 

(Novotná, 2018).  

 

Tab. 4: Struktura zaměstnanců (Vlastní zpracování dle Novotná, 2018) 

 Muži Ženy Celkem 

Počet zaměstnanců 14 9 23 

Pracovníci ZPS - - - 

Vysokoškolské vzdělání 1 - 1 

Středoškolské vzdělání 3 2 5 

Učňovské vzdělání 10 6 16 

Technicko-hospodářský pracovník 2 1 3 

Pracovník živočišné výroby 4 8 12 

Pracovník mechanizace 8 - 8 

Zaměstnanci 25-34 let 2 1 3 

Zaměstnanci 35-44 let 3 1 4 

Zaměstnanci 45-54 let 6 5 11 

Zaměstnanci 55-64 let 3 2 5 

 

Při stavu 23 zaměstnanců si podnik může dovolit poskytnout svým zaměstnancům mzdu 

22 488 Kč. Podle tabulek národního hospodářství činila průměrná mzda pro rok 2016 

27 589 Kč. (Kurzy, 2017) 
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Organizační strukturu lze znázornit taktéž pomocí grafu hierarchie, kde jsou znázorněná 

i jednotlivá střediska rostlinné a živočišné výroby, mechanizace a správy, včetně 

zodpovědných osob.  

 

Obr. 4: Organizační struktura HOD Jabloňov - Ruda (Vlastní zpracování dle Novotná, 2018) 

 

V následující tabulce je shrnuto, jaké činnosti se vykonávají v jednotlivých střediscích, 

kdo je za tuto činnost odpovědný a kolik zaměstnanců se v tomto středisku pohybuje. 

Celkový počet neodpovídá počtu zaměstnaných osob, a to z velmi prostého důvodu – 

někteří zaměstnanci, především muži, se pohybují ve více střediscích.  

 

Tab. 5: Dělení středisek HOD Jabloňov - Ruda (Vlastní zpracování dle Novotná, 2018) 

Středisko Prováděné činnosti 
Zodpovědný 

pracovník 

Počet 

pracovníků 

Rostlinná výroba 

a mechanizace 

Sušárna obilí, váha, 

sýpka, traktorová 

doprava, polní práce 

Hlavní agronom 

(J. Dvořák) 
9 

Členská schůze

Představenstvo

Předseda

Rostlinná 
výroba

Hlavní 
agronom

Pracovníci RV

Živočišná 
výroba

Hlavní 
zootechnik

Pracovníci ŽV

Mechanizace

Hlavní 
mechanizátor

Správa

Ekonom
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Živočišná výroba 

Péče o dobytek, 

dojení, krmení, 

údržba stájí 

Hlavní zootechnik 

(K. Sladký) 
13 

Mechanizace 

Sklad náhradních 

dílů, dílna, doprava, 

provádění oprav 

Hlavní mechanizátor 

(J. Číhal) 
8 

Správa 
Vedení účetnictví, 

administrativa 

Hlavní účetní  

(E. Novotná) 
1 

 

 

2.2 Analýza okolí HOD Jabloňov – Ruda 

Jak již bylo nastíněno v teoretické části této diplomové práce, analýza okolí zahrnuje 

Porterův model pěti sil a analýzu PESTLE, která má za úkol analyzovat vliv makrookolí 

HOD Jabloňov – Ruda.  

 

2.2.1 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil slouží k analýze mikroprostředí podniku. Tento model zkoumá 

vyjednávací sílu zákazníků a dodavatelů, hrozbu vstupu nových konkurentů, hrozbu 

substitutů na trhu a riziko stávajících konkurentů. 

Stávající konkurenti: 

AGRO Měřín patří mezi největší konkurenty nejen v blízkém okolí, ale i v rámci České 

republiky. Tuto organizace tvoří poměrně velká skupina menších organizací, např. Nové 

vinařství a. s., Zemědělská družstva Nechanice a Světnov, Ústav pro strukturální politiku 

v zemědělství a. s. aj.. Městys Měřín leží asi 25 km západně od HOD Jabloňov – Ruda. 

Skupina AGRO disponuje počtem 1 300 pracovních míst, čímž pomáhá v udržení místní 

zaměstnanosti, obdělává celkem 20 tis. ha zemědělské půdy, vlastní 5,5 tis. dojnic 

s produkcí 120 tis. litrů mléka denně, 2,3 tis. kusů masného skotu, 5,5 tis. chovných 

prasnic a 30 tis. prasat. Taktéž zaštiťuje prodejní koncept Rynek, který vytváří nové 

prostředí pro nakupovaná kvalitních tuzemských potravin, produkovaných skupinou 
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AGRO Měřín. Především se jedná o čerstvé maso a masné výrobky, mléčné výrobky, 

zeleninu, ovoce, med a moravské víno (AGRO Měřín, 2016). 

Hospodářské obchodní družstvo Březejc sídlí ve vesnici Lhotky, vzdálené asi 6 km od 

obce Jabloňov. Družstvo operuje na 673 ha zemědělské půdy a zaměstnává 

20 pracovníků. V rostlinné výrobě se zaměřuje na pěstování ječmene jar na výměře 

134,1 ha, pšenice na výměře 75,46 ha a řepky na 35,3 ha. V živočišné výrobě HOD 

Březejc eviduje 243 dojnic, 121 býků a 79 prasat. Produkce mléka za rok 2016 činila 

1 943 tis. litrů v hodnotě 13 465 tis. Kč (Justice, 2016). 

A. Z. O. Jinošov (název odvozený od slov Agro, Zoo, Obchod) je vzdálené cca 20 km 

východně od Jabloňova. HOD Jabloňov – Ruda s „Azem“ udržuje pravidelné obchodní 

vztahy, především v poskytování služeb v podobě zapůjčení zemědělské techniky. A. Z. 

O. Jinošov zaměstnává 22 pracovníků a obdělává 727 ha zemědělské půdy. Rostlinná 

výroba se zaměřuje na pěstování řepky ozimé ve výměře 156 ha, 246 ha pšenice ozimé 

a 110 ha silážní kukuřice. V živočišné produkci se zaměřuje pouze na skot – dojnice 

v počtu 186 kusů a 85 býků. Produkce mléka se pohybuje kolem 1 280 tis. litrů v hodnotě 

7 887 tis. Kč (Jelínek, 2018).  

Konkurenční síla výše zmíněných organizací spočívá v místě jejich působnosti. 

Nepředpokládám, že například obyvatelé Měřína pojedou do Jabloňova kvůli nižší 

prodejní ceně požadované produkce (např. pšenice) a stejně tak naopak.  

Potenciální konkurenti: 

V současné době stále sílí trend farmářských trhů, na kterém se prodávají čerstvé 

potraviny pocházející od tuzemských farmářů. Velmi často také nesou označení jako BIO 

produkty. Pomineme-li příležitostné trhy v nejbližším okolí, tak pravidelné farmářské 

trhy lze najít v Brně. Tato zelenina je pochopitelně dražší než v supermarketech, ale lze 

předpokládat, že její chuť i vůně bude výraznější, a nebude obsahovat tolik stopových 

prvků z ošetřujících přípravků.  

Dalším soudobým trendem je objednávání tzv. bedýnek, které obsahují mix zeleniny dle 

sezónnosti, popř. si je sami můžeme sestavit dle vlastní chuti. Jejich ceny se pohybují 
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zpravidla od 300 Kč, záleží na druhu zeleniny a množství. Pro mnohé spotřebitele je také 

výhodou, že objednané zboží jim prodejce doveze až do domu. 

V posledních letech se taktéž zvyšuje počet pojízdných prodejních vozů ať už se 

zeleninou, masem, či mléčnými produkty. Jedním z takových prodejců je Farma rodiny 

Němcovy z Netína, která rozváží své produkty téměř po celé republice. Nejčastější jsou 

však rozvozy po Vysočině, na svých stránkách mají podrobný denní harmonogram, kde 

a kdy jejich pojízdná prodejna zastavuje. Nabízejí jogurty, mléko, tvaroh, sýry, masné 

výrobky různých druhů, ovoce a zeleninu, vejce, pečivo a víno. Veškeré produkty lze 

objednat i na e-shopu a při pravidelném rozvozu si objednávku vyzvednout (Farma 

Němcova, 2017).  

Vyjednávací síla zákazníků: 

Vyjednávací sílu zákazníků lze považovat za vysokou, jelikož mohou snadno a rychle 

přejít ke konkurenci. Zákazníci, kteří mají specifické požadavky na produkt, mají 

vyjednávací sílu relativně malou. Aby bylo družstvo pro zákazníky více atraktivní, je 

vhodné využívat různých množstevních slev, skonta, možnosti dopravy a dalších výhod 

pro zákazníky, pružně reagovat na poptávku a zajišťovat produkty v požadované kvalitě 

(správná vlhkost obilí, čistota mléka, čerstvé maso aj.). 

Jediným odběratelem mléka je Morava Vyškov. Za rok produkce mléka v HOD Jabloňov 

– Ruda činí 1 226 tis. litrů mléka, v celkové hodnotě 8 331 tis. Kč. Tato částka tvoří 43 % 

z celkových tržeb družstva. Odběratelem rostlinné výroby je AGROPODNIK, a. s. Velké 

Meziříčí, odebírá 193 tun řepky a 205 tun pšenice. Dalším odběratelem rostlinné výroby 

je ACHP Vysočina Havlíčkův Brod, který odebírá 157 tun řepky a 57 tun pšenice. 

Odběratelem živočišné výroby je Řeznictví a uzenářství Alois Stloukal, Náměšť nad 

Oslavou.  

Vyjednávací síla dodavatelů: 

Výsledná kvalita produkce je ovlivněna kvalitou péče a manipulačních výkonů, proto je 

důležité oslovit vhodné dodavatele. Jedná se především o dodavatele energií (voda, plyn, 

elektřina), pohonných hmot, nářadí a mechanizace, strojů, technologií či kooperace (např. 

jatky).  
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Vyjednávací síla dodavatelů není příliš velká, na trhu je celá řada obdobných organizací. 

HOD Jabloňov – Ruda během minulých pěti let tuto možnost využilo a přestalo odebírat 

osiva z Osevy Brno s. r. o., nyní osiva odebírá od ACHP Vysočina s. r. o., sídlící 

v Havlíčkově Brodě. Ačkoli je ACHP Vysočina vzdálenější než Osiva Brno, bylo 

schopné nabídnout lukrativnější ceny produktů i se zajištěním dopravy. Mimo jiné taktéž 

dodává družstvu hnojiva. Naopak stálým dodavatelem je Agropodnik Velké Meziříčí, 

který zajišťuje dodávky hnojiv a dalších chemických látek.  

Hrozba substitutů: 

Stále aktuálnějším tématem je veganství a vegetariánství. Trh se snaží tomuto životnímu 

stylu přizpůsobit s co nejširší možnou nabídkou potravin. Jako nejčastější alternativa 

živočišného masa je maso sójové. Místo kravského mléka lze koupit mléko rostlinné bez 

podílu laktózy, které může být mandlové, sójové, vanilkové aj. Do této skupiny potravin 

lze dále zařadit tofu, šmakoun (potravina s vysokým obsahem živočišné bílkoviny, bez 

tuků a lepku), různé druhy klíčků, ale taktéž ovoce a zeleninu. Veškeré tyto produkty lze 

zakoupit jak ve specializovaných prodejnách, např. Sklizeno, bioprodukty aj., tak 

i v běžných supermarketech. Boom zažívá i oblast tzv. zdravých snídaní, kdy se jedná se 

o instantní nápoj na bázi hrachového, případně sójového proteinu, který se pouze smíchá 

s vodou. Jedna porce/nápoj je považován za plnohodnotné jídlo. 

Přechod na takovéto substituty od běžných produktů může být finančně náročnější, ale 

taktéž platí, že záleží na značce a kvalitě takových produktů. 

 

2.2.2 Analýza PESTLE  

Tato analýza shrnuje faktory politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní 

a ekologické. Od těchto faktorů, resp. od jejich počátečních písmen, je odvozen i samotný 

název této analýzy. 

Politické faktory 

Zemědělskou politiku v ČR provádí Ministerstvo zemědělství společně se Státním 

zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Velký vliv na zemědělskou politiku má také 
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Evropská unie, konkrétně Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), který 

poskytuje finanční prostředky ke zvýšení konkurenceschopnosti. Z tohoto fondu jsou 

čerpány dotace na základě Programu rozvoje venkova ČR, kterému jsou předkládány 

jednotlivé projekty. Pro udělení dotací, musí žádost splňovat celou řadu administrativních 

záležitostí, počínaje podáním žádosti až po kontrolu dodržování čerpání udělené dotace.  

V současné době je platný dokument Implementační plán strategie resortu Ministerstva 

zemědělství, platný až do roku 2030, který si klade za cíl udržení dlouhodobé perspektivy 

a udržitelný rozvoj v oblasti konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství, 

udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní 

rozvoj hospodaření a komunit včetně vytváření pracovních míst (Ministerstvo 

zemědělství, 2017). 

Ekonomické faktory  

Hlavním zdrojem financování českého zemědělství jsou dotace plynoucí z Evropské unie, 

dalším zdrojem financování jsou dotace od Ministerstva zemědělství. Schválený rozpočet 

pro rok 2017 činil 51,96 mld. Kč, včetně čerpání finančních zdrojů z Evropských fondů, 

které byly ve výši 31,73 mld. Kč. Pro rok 2018 je schválený rozpočet ve výši 50,27 mld. 

Kč, zdroje z EU ve výši 27,57 mld. Kč a z rozpočtu ČR 22,70 mld. Kč. Pro rok 2019 je 

předběžně navržený rozpočet ČR ve výši 20,77 mld. Kč, a pro rok 2020 19,48 mld. Kč 

(Ministerstvo zemědělství, 2017). 

Sociální faktory 

Kraj Vysočina zaujímá v rámci České republiky centrální polohu a dle rozlohy je pátým 

největším krajem ČR, avšak třetím nejméně lidnatým krajem. Na území vysočiny se 

nachází 704 obcí, z toho 34 měst. Dle Krajské zprávy Českého statistického úřadu 

v Jihlavě za rok 2017 činil počet obyvatel na Vysočině 508 tis., z toho 56,6 % obyvatel 

žije ve městě. Průměrná hrubá mzda činila 28,1 tis. Kč, celorepublikový průměr činil 29,3 

tis. Kč.  Nezaměstnanost v kraji byla 3,91 %, což je vyšší hodnota než celorepublikový 

průměr 2,9 %. Vzhledem ke skutečnosti, že výše mezd poskytované družstvem dosahují 

částky 22,5 tis. Kč, lze tuto částku považovat za podprůměrnou (ČSÚ, 2017). 
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Hospodářské a obchodní družstvo Jabloňov – Ruda sídlí v obci Jabloňov a zaměstnává 

pracovníky z obou vesnic – 19 z Jabloňova a 4 z Rudy. K datu 31. 12. 2016 měla obec 

Jabloňov 352 obyvatel (187 mužů a 165 žen), věkový průměr činil 39,4 let a zaujímala 

rozlohu 844,44 ha včetně orné půdy a trvalých travnatých porostů. Ke stejnému datu obec 

Ruda evidovala 375 obyvatel (208 mužů a 167 žen), průměrný věk byl vyšší než 

v Jabloňově a to 40,8 let. Z katastrálního hlediska zaujímá obec rozlohu 1303 ha včetně 

orné půdy a trvalých travnatých porostů (Kurzy.cz, 2016).  

Technologické faktory 

Trendem současné doby je neustálá modernizace a automatizace technologické platformy 

napříč všemi výrobními sektory, které mají za následek nahrazení lidské práce za práci 

strojů a počítačů. V odvětví zemědělství se jedná především o automatické dojící linky, 

kdy systém hlídá množství nadojeného mléka, teplotu, čistotu, čas dojení a automatické 

ukončení dojícího procesu. Pozadu s vývojem není ani zemědělská technika, především 

traktory naváděné pomocí GPS, která hlídá trasu např. při aplikaci chemického postřiku, 

a tak zaručuje efektivnější a rychlejší práci. Běžnou záležitostí jsou také systémy hlídající 

dávkování chemie. Práci usnadňuje i moderní manipulační technika, ať už se jedná 

o efektivnější sběr a balné rostlinné výroby do manipulačních jednotek na poli, a další 

manipulaci s těmito jednotkami.  

Mezi technologické faktory lze zařadit i vývoj v technologii procesů zpracování rostlinné 

výroby, např. uskladňování silážní směsi do silážních jam nebo vaků za účelem vzniku 

mikroflóry. Taktéž je důležitý výzkum v chemickém sektoru, konkrétně přípravky na 

hubení škůdců a plísní, pro podporu růstu aj. (ČTPZ, 2016). 

Legislativní faktory 

Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov – Ruda, stejně jako ostatní subjekty vystupující 

na českém trhu, je povinno dodržovat legislativu České republiky. Zejména se jedná 

o následující zákony: 

- zákon č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích, 

- zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 

- zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 
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- zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 

- zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, 

- zákon č. 16/1 993 Sb. o dani silniční, 

- zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (Zákony pro lidi, 2018).  

Tyto zákony platí obecně pro všechny subjekty na trhu. Dále je ale družstvo povinno 

dodržovat i zákony týkající se jeho oboru podnikání. Mezi tyto zákony patří: 

- zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství, 

- zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon, 

- zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, 

- zákon č. 166/1999 Sb. Veterinární zákon, 

- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

- zákon č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře a ČR a Agrární komoře ČR, 

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

- zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, 

- zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (Ministerstvo 

zemědělství, 2017). 

Ekologické faktory 

Současné trendy směřují k ekologickému zemědělství. ČR si drží 18. pozici ve světovém 

žebříčku ve výměře zemědělské půdy, v rámci EU je na 9. místě. Na našem území je asi 

4 tis. ekofarem a tento počet neustále roste. Avšak co se týče trhu s biopotravinami, jedná 

se spíše o vývoz. Na českém trhu tyto potraviny platí za poměrně luxusní drahé zboží, 

a proto není divu, že průměrně se za rok za tyto potraviny utratí 7 EUR na osobu, cca 

175 Kč (Hrabalová, 2014). 

Z ekologického hlediska je nutné hlídat množství spotřebovaných průmyslových hnojiv 

a chemických látek, které bohužel každoročně vzrůstá. Při výměře obdělávané půdy 

630 ha družstvo spotřebuje 222 tun hnojiv v hodnotě 1 857 tis. Kč, chemické látky 

v hodnotě 1 483 tis. Kč (pozn.: množství není uvedeno z důvodu rozdílných jednotek – 

litry, kg) a 88 505 litrů pohonných hmot v hodnotě 1 882 tis. Kč.  
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2.3 Finanční analýza stavových a tokových veličin HOD 

Jabloňov – Ruda 

Do skupiny stavových analýz patří horizontální a vertikální analýza rozvahy. 

Horizontální analýza je prováděna po řádcích rozvahy a vertikální analýza je procentním 

rozborem struktury rozvahových položek. Mezi tokové analýzy patří horizontální 

a vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát. Jejich princip je stejný jako u stavové analýzy.  

 

2.3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza neboli analýza trendů, se provádí po řádcích rozvahy pomocí tzv. 

řetězového a bazického indexu, které zobrazují absolutní a procentní změny 

u jednotlivých rozvahových položek. Řetězový index (Ři) srovnává sledovanou položku 

vůči předchozímu roku. Bazický index (Bi) porovnává údaje sledovaného roku vůči roku 

základnímu. U této analýzy platí, že čím více časových období bude zkoumáno, tím 

přesnější jsou výsledky, které jsou důležité pro predikci budoucího vývoje (Jiříček, 2008).  

Matematicky lze tyto vztahy vyjádřit následovně: 

𝐵𝑖 =
𝑡

2011
; 𝑘𝑑𝑒 𝑡 ∈  {2012, 2013, 2014, 2015, 2016} 

Rovnice 25: Bazický index (Vlastní zpracování) 

Ř𝑖 =
𝑡 + 1

𝑡
, 𝑘𝑑𝑒 𝑡 ∈  {2011, 2012, 2013, 2014, 2015} 

Rovnice 26:  Řetězový index (Vlastní zpracování) 

 

Číselné údaje 2011 - 2016 označují období, které se bude pomocí těchto indexů 

analyzovat a za t se tedy budou dosazovat hodnoty z rozvahy a výkazu zisku a ztrát HOD 

Jabloňov – Ruda vázané k danému roku. Veškeré absolutní hodnoty v tabulkách jsou 

v tisících Kč. Hodnoty u Bi a Ři rovné 1 znamenají, že jejich hodnota se nezměnila a lze 

ji považovat za 100 %. Pokud jsou tyto hodnoty větší než 1, znamená to, že došlo k růstu 

analyzované položky, který lze vyjádřit v procentech (hodnota za desetinnou čárkou). 
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V opačném případě pokud jsou hodnoty menší než 1, došlo k poklesu hodnoty položky 

a údaj za desetinnou čárkou značí, kolik procent z původní hodnoty činí současná hodnota 

položky.  

Horizontální analýza aktiv 

Tab. 6: Horizontální analýza aktiv - Bazický index (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD 

Jabloňov – Ruda, 2018) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Bi 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Bi 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Bi 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Bi 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Bi 

AKTIVA 30 840 0,99 35 262 1,13 39 254 1,25 41 609 1,33 82 398 2,63 

Dlouhodobý majetek 16 003 1,03 20 308 1,31 20 308 1,31 22 416 1,44 60 590 3,90 

DNH 101 0,30 28 0,08 4 0,01 334 1 0 0 

DHM 17 871 1,18 20 249 1,34 22 768 1,50 22 385 1,48 60559 4,00 

DFM 31 1 31 1 31 1 31 1 31 1 

Oběžná aktiva 12 359 0,79 14 099 0,90 16 305 1,04 18 980 1,22 21658 1,39 

Zásoby 9 702 0,95 10 198 1 11 120 1,09 13 408 1,31 15417 1,51 

Kr. pohledávky 1 883 0,53 1 744 0,49 3 474 0,97 4 904 1,37 5 138 1,44 

Kr. finanční majetek 774 0,43 2 157 1,20 1 711 0,95 668 0,37 0 0 

Časové rozlišení 578 3,83 855 5,66 146 0,97 213 1,41 150 0,99 

 

Bazický index aktiv se stanovuje dle výše uvedeného vztahu, tedy vůči roku 2011. 

Z tabulky je patrné, že je vykazována u většiny položek aktiv stále rostoucí hodnota 

bazického indexu, což lze považovat za pozitivní a žádoucí jev – zvyšuje se hodnota všech 

aktiv. Klesající trend vůči roku 2011 vykazují položky dlouhodobého nehmotného 

majetku, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek.  

 

Tab. 7: Horizontální analýza aktiv - Řetězový index (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD 

Jabloňov – Ruda, 2018) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

AKTIVA 30 840 0,98 35 262 1,14 39 254 1,11 41 609 1,06 82 398 1,98 

Dlouhodobý majetek 16 003 1,03 20 308 1,27 20 308 1 22 416 1,10 60 590 2,70 

DNM 101 0,30 28 0,28 4 0,14 334 83,50 0 0 
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DHM 17 871 1,18 20 249 1,13 22 768 1,12 22 385 0,98 60559 2,70 

DFM 31 1 31 1 31 1 31 1 31 1 

Oběžná aktiva 12 359 0,79 14 099 1,14 16 305 1,16 18 980 1,16 21658 1,14 

Zásoby 9 702 0,94 10 198 1,05 11 120 1,09 13 408 1,21 15417 1,14 

Kr. pohledávky 1 883 0,52 1 744 0,93 3 474 1,99 4 904 1,41 5 138 1,04 

Kr. finanční majetek 774 0,42 2 157 2,79 1 711 0,79 668 0,39 0 0 

Časové rozlišení 578 3,83 855 1,49 146 0,17 213 1,46 150 0,70 

 

Z uvedené tabulky je patrné, že celková aktiva v roce 2012 oproti předchozímu roku 

2011 poklesla o 2 %, konkrétně o 455 tis. Kč. V dalších letech jsou zaznamenány již jen 

kladné přírůstky pohybující se kolem 4 000 tis. Kč. Největší růst o 98 %, tj. 40 789 tis. 

Kč, v celkových aktivech je zaznamenána u roku 2016, kdy došlo ke zvýšení 

dlouhodobého majetku -  výstavba nového kravína.  

U dlouhodobého majetku jsou zaznamenány kladné změny absolutních hodnot 

pohybující se kolem 10 %, výjimkou je rok 2014, kdy změna absolutních hodnot byla 

nulová. Naopak v roce 2016 byl zaznamenán nejvyšší růst, a to o 170 %, tj. 38 174 tis. 

Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje záporné změny v období 2012 až 2014. 

V roce 2012 poklesl na pouhých 30 % původní výše z roku 2011, snížil se tedy o 233 tis. 

Kč. V roce 2013 tento pokles činil dalších 30 % oproti předchozímu období, tj. 73 tis. Kč, 

a v roce 2014 poklesl o dalších 14 %, tj. o 24 tis. Kč. V roce 2015 DNM narostl o 83,5 %, 

tj. o 330 tis. Kč. V roce 2016 patrně došlo k prodeji DNM, který vykazuje nulovou 

absolutní hodnotu. Změna oproti předchozímu období je stoprocentní ve výši 334 tis. Kč. 

Dlouhodobý hmotný majetek za období 2012 až 2014 vykazuje pozitivní růst ve výši 

12 - 17 %. V roce 2015 došlo k jeho poklesu o 2 %, tj. o 383 tis. Kč. Naopak v dalším 

roce došlo k jeho růstu o 170 %, tj. 38 174 tis. Kč. Jak již bylo řečeno výše, v tomto roce 

družstvo investovalo do vybudování nového kravína. Dlouhodobý finanční majetek si 

zachovává stejnou výši po všechna sledovaná období, tj. 31 tis. Kč a je tedy beze změny.  

Oběžná aktiva zaznamenala pokles pouze v roce 2012 o 21 %, tj. o 3 260 tis. Kč. 

V dalších letech vykazují stabilní kladný růst bez větších výkyvů pohybující se kolem 

15 %. Vývoj zásob téměř kopíruje vývoj oběžných aktiv. Největší vliv na položku zásob 

mají položky „Materiál“, „Výrobky“ a „Zvířata“. V roce 2012 byl zaznamenán pokles 
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o 6 %, tj. 536 tis. Kč. V roce 2013 zásoby vzrostly o 5 %, tj. 496 tis. Kč, v roce 2014 

o 9 %, tj. 922 tis. Kč. Největšího růstu zásoby dosáhly v roce 2015, kdy vzrostly o 20 %, 

tj. 2 288 tis. Kč. V roce 2016 další přírůstek již nebyl tak velký, dosáhl 14 %, tj. 2 009 tis. 

Kč. Krátkodobé pohledávky nejvíce ovlivňuje položka „Pohledávky z obchodních 

vztahů“ a „Stát - daňové pohledávky“. V roce 2012 krátkodobé pohledávky poklesly 

o 48 %, tj. 1 697 tis. Kč a klesaly i v následujícím roce 2013 a to o dalších 8 %, 

tj. 139 tis. Kč. Klesající stav krátkodobých pohledávek je pro družstvo žádoucí, jelikož 

dochází k úhradám faktur od zákazníků. Bohužel od roku 2014 opět dochází k růstu výše 

pohledávek. V roce 2014 tento růst činil 99 %, tj. 3 474 tis. Kč. Tuto skutečnost lze 

vysvětlit velkou úrodou a následným velkým objemem prodeje. V roce 2015 již další růst 

nebyl tak velký, dosáhl 41 %, tj. 1 430 tis. Kč. V roce 2016 byl další přírůstek již jen 4 %, 

tj. 234 tis. Kč. Rostoucí hodnota krátkodobých pohledávek nemusí být chápána pouze 

negativně, ale také pozitivně. Růst absolutních hodnot může taktéž znamenat, že se 

organizaci na trhu daří a má mnoho zákazníků. Vývoj krátkodobého finančního majetku 

je po celé sledované období 2012 – 2016 značně kolísavý. Ten jev je způsoben kolísavou 

hladinou položky „Účty v bankách“. 

Časové rozlišení ovlivňuje položka nákladů i příjmů a vykazuje rostoucí tendenci, 

výjimkou je rok 2014, kdy došlo k poklesu o 83 %, tj. 709 tis. Kč.  

Vývoj aktiv během analyzovaného období 2012 – 2016 je znázorněn v následujícím 

grafu. Kompletní horizontální analýza aktiv pro bazický a řetězový index je uvedena 

v příloze č. 4. 
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Graf 1: Vývoj aktiv v období 2012 - 2016 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov - 

Ruda, 2018) 

 

Horizontální analýza pasiv 

Tab. 8: Horizontální analýza pasiv - Bazický index (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD 

Jabloňov – Ruda, 2018) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Absol. 

hodnot 

(tis. Kč) 

Bi 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Bi 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Bi 

Absol. 

hodnot 

(tis. Kč) 

Bi 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Bi 

PASIVA 30 940 1,00 35 262 1,13 39 254 1,25 41 609 1,33 82 398 2,63 

Vl. kapitál 7 065 0,91 9 430 1,21 12 759 1,63 13 674 1,75 16 044 2,05 

Zákl. kapitál 560 1 580 1,04 580 1,04 580 1,04 580 1,04 

Kap. fondy 323 1 323 1 323 1 323 1 323 1 

Rezervní fondy  717 1,03 725 1,04 2171 3,12 5501 7,92 6561 9,44 

VH min. let 6 210 1,07 6 211 1,07 6 211 1,07 6 210 1,07 6211 1,07 

VH běžného 

ÚO 
155 0,35 1591 3,58 3474 7,81 1060 2,38 2369 5,32 

Cizí zdroje 22 757 0,98 25 606 1,11 26 286 1,14 27 747 1,20 66279 2,86 

Dl. závazky 15 090 1,13 14 257 1,07 13 454 1,01 12 641 0,95 55388 4,14 

Kr. závazky 3 700 0,82 5 441 1,21 7 042 1,56 9 519 2,11 10 891 2,41 

Bankovní úvěry  3 967 0,75 5 908 1,12 5 790 1,10 5 587 1,06 1000 0,19 

Čas. rozlišení 218 0,67 226 0,70 209 0,64 188 0,58 75 0,23 
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Tak jako aktiva, i pasiva vykazují růstový trend. V roce 2012 bylo sice zaznamenáno 

snížení celkových pasiv o 2 %, to však lze odůvodnit doznívající celosvětovou krizí. 

Navíc tento rok je považován za neúrodný, i z tohoto důvodu má největší podíl na tomto 

snížení položka „Stát – daňové závazky a dotace“, kdy poklesla o 30 % vůči základnímu 

období z důvodu snížení stavu zaměstnanců, a „VH běžného období“, který poklesl 

o 65 %.  Od roku 2013 již pasiva rostou a v roce 2016 dosáhl jejich růst 163 % vůči 

základní hodnotě z roku 2011. Největší podíl na tomto růstu nese položka „Rezervní 

fondy“ – růst o 844 % oproti základnímu období, tj. 5,86 tis. Kč a „Dlouhodobé závazky“ 

– růst o 314 %. Naopak růst v tomto roce snižovala položka „Bankovních úvěrů“ – pokles 

o 82 %. 

 

Tab. 9: Horizontální analýza pasiv - Řetězový index (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD 

Jabloňov – Ruda, 2018) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

PASIVA 30 940 0,99 35 262 1,14 39 254 1,11 41 609 1,06 82 398 1,98 

Vlastní kapitál 7 065 0,91 9 430 1,34 12 759 1,35 13 674 1,07 16 044 1,17 

Základní kapitál 560 1 580 1,04 580 1 580 1 580 1 

Kapitálové 

fondy 
323 1 323 1 323 1 323 1 323 1 

Rezervní fondy 717 1,03 725 1,01 2171 3,00 5501 2,53 6561 1,19 

VH minulých 

let 
6 210 1,07 6 211 1 6 211 1 6 211 1 6211 1 

VH běžného 

účetního období  
155 0,35 1591 

10,2

7 
3474 2,18 1060 0,31 2369 2,24 

Cizí zdroje 22 757 0,98 25 606 1,13 26 286 1,03 27 747 1,06 66279 2,39 

Dl. závazky 15 090 1,13 14 257 0,95 13 454 0,94 12 641 0,94 55388 4,39 

Kr. závazky 3 700 0,82 5 441 1,47 7 042 1,30 9 519 1,35 10 891 1,14 

Bankovní úvěry 3 967 0,75 5 908 1,49 5 790 0,98 5 587 0,97 1000 0,18 

Čas. rozlišení 218 0,61 226 1,04 209 0,93 188 0,90 75 0,40 

 

Celková pasiva v roce 2012 zaznamenala pokles o 2 %, tj. o 355 tis. Kč. V dalších 

obdobích se jejich růst zvyšoval v průměru o 10 % vůči předchozímu období. 

Nejvýraznější růst byl zaznamenán v roce 2016 o 98 %, tj. 40 489 tis. Kč, konkrétně se 

jedná o položku „Dlouhodobé závazky“, která odkazuje na vybudování nového kravína.  
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Vlastní kapitál vykazoval poměrně velký růst v roce 2013 a 2014, kdy se jednalo o 33 % 

a 35 %, tj. 2 365 tis. Kč a 3 329 tis. Kč. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, vlastní 

kapitál je nejvíce ovlivňován položkami „Rezervní fondy“ a „VH běžného období“. 

Ačkoli v roce 2013 „Rezervní fondy“ vzrostly pouze o 1 %, tj. 8 tis. Kč, „VH běžného 

období“ vzrostlo o 926 %, tj. 1 436 tis. Kč. V roce 2014 rapidně vzrostla položka 

„Rezervní fondy“ a to o 199 %, tj. 1 446 tis. Kč. „VH běžného období“ vzrostlo o 118 %, 

tj. 1 883 tis. Kč. V roce 2015 „Rezervní fondy“ dosáhly růstu 153 %, tj. 3 330 tis. Kč, 

a „VH běžného období“ poklesl o 70 %, tj. 2 414 tis. Kč, tento rok je považován za méně 

úrodný. V roce 2016 „Rezervní fondy“ vzrostly o 19 %, tj. 1 060 tis. Kč, a „VH běžného 

období“ vzrostl o 123 %, tj. 1 309 tis. Kč.  

Největší výkyvy u cizích zdrojů jsou zaznamenány v roce 2012 a 2016, v dalších 

obdobích je vývoj relativně stabilní. V roce 2012 došlo k jejich poklesu o 2 %, 

tj. 403 tis. Kč, a naopak k jejich největšímu růstu v roce 2016 a to o 138 %, tj. 38 532 tis. 

Kč, což bylo zapříčiněné růstem položky „Dlouhodobé závazky“. Ty v tomto roce 

dosáhly růstu 338 %, tj. 42 747 tis. Kč z důvodu pořízení úvěru na výstavbu nového 

kravína. Krátkodobé závazky vykazují fluktuační trend, který nejvíce ovlivňuje položka 

„Stát – daňové závazky a dotace“ a proměnlivá výše položky „Jiné závazky“. Největšího 

růstu krátkodobých závazků bylo dosaženo v roce 2013, kdy vzrostly o 47 %, tj. 

1 741 tis. Kč. V tomto roce byl taktéž maximální růst u položky „Stát – daňové závazky 

a dotace“ a to ve výši 128 %, tj. 411 tis. Kč z důvodu přijmutí nových zaměstnanců. 

Naopak největší pokles byl zaznamenán v roce 2012 a to o 29 %, tj. 814 tis. Kč. V tomto 

roce byl také největší pokles za celé sledované období zaznamenán u „Jiné závazky“ a to 

o 65 %, tj. 20 tis. Kč. Bankovní úvěry vykazují taktéž proměnlivý trend. Maximálního 

růstu bylo dosaženo v roce 2013 a to 48 %, tj. 1 941 tis. Kč, kdy byly tyto prostředky 

použity na investiční činnost do dlouhodobého majetku. Naopak největší pokles o 83 % 

byl zaznamenán v roce 2016, tj. 4 587 tis. Kč. Tato skutečnost je výsledkem sjednaného 

úvěru v roce 2015 na pořízení kravínu a následným splácením od roku 2016.  

Časové rozlišení lze považovat za zanedbatelné vzhledem k celkové bilanční sumě pasiv. 

V následujícím grafu je znázorněný vývoj pasiv za analyzované období 2012 – 2016. 

Kompletní tabulka včetně základního období 2011 horizontální analýzu pasiv pro bazický 

a řetězový index je v příloze č. 5. 
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Graf 2: Vývoj pasiv v období 2012 - 2016 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov – 

Ruda, 2018) 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tab. 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát - Bazický index (Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů HOD Jabloňov - Ruda, 2018) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

VÝKAZ ZISKU 

A ZTRÁT 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Bi 

Absol. 

hod. 

(tis. Kč) 

Bi 

Absol. 

hod. 

(tis. Kč) 

Bi 

Absol. 

hod. 

(tis. Kč) 

Bi 

Absol. 

hod. 

(tis.Kč) 

Bi 

Výkony 17 766 0,92 20 174 1,05 25 388 1,32 22 684 1,18 14826 0,77 

Výkonová 

spotřeba 
13 107 1,08 13 366 1,10 15 122 1,24 15 292 1,26 16085 1,32 

Přidaná hodnota 4 659 0,66 6 808 0,96 10 266 1,45 7 392 1,04 30911 4,36 

Osobní náklady 7 589 1 5 968 0,79 7 481 0,99 7 421 0,98 7681 1,01 

Odpisy DNM a 

DHM  
2 897 0,92 2 774 0,88 3 651 1,16 3724 1,19 3757 1,20 

Tržby z prodeje DM 

a materiálu 
1203 1,63 1 205 1,64 1 662 2,26 1019 1,38 7928 10,76 

Ostatní provozní 

výnosy 
5 926 1,19 4 792 0,97 5 180 1,04 5578 1,12 6401 1,29 

Ostatní provozní 

náklady 
717 0,86 647 0,77 695 0,83 726 0,87 702 0,84 

Provozní VH 58 0,08 1677 2,42 4 102 5,92 1418 2,05 2793 4,03 

Výnosy z DFM  486 1,28 505 1,33 543 1,43 0 0 0 0 

Výnosové úroky 1 0,50 1 0,50 0 0 0 1 1 1 

Nákladové úroky 351 1,10 316 0,99 323 1,01 277 0,87 543 1,70 

Finanční VH 107 0,43 152 0,61 178 0,72 -111 0,45 0 0 

Daň z příjmů za 

běžnou činnost    
10 - 289 - 806 - 247 - 69 - 

VH za běžnou 

činnost   
155 0,35 1550 3,48 3474 7,81 1060 2,38 2438 5,48 
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VH za účetní 

období  
155 0,35 1591 3,58 3474 7,81 1060 2,38 2369 5,32 

VH před 

zdaněním  
165 0,37 1880 4,23 4280 9,62 1307 2,94 2438 5,48 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že výkony dosáhly nevyššího růstu vůči základnímu 

období 2011 v roce 2014 o 31 %, a největšího poklesu v roce 2016 o 23 %. V roce 2014 

taktéž provozní výsledek hospodaření zaznamenal maximální růst a to o 491 % z důvodu 

velké úrody, naopak největší pokles v roce 2012 o 92 %, kdy byl tento rok považován za 

neúrodný. Přírůstek VH za účetní období byl maximální v roce 2014, kdy se zvýšil 

o 680%. Největší pokles byl zaznamenán v roce 2012, kdy poklesl o 66 %.  

 

Tab. 11: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát - Řetězový index (Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů HOD Jabloňov - Ruda) 

VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁT 

2012 2013 2014 2015 2016 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

Ři 

Absol. 

hodnot 

(tis.Kč) 

Ři 

Absol. 

hodnot 

(tis. Kč 

Ři 

Výkony 17 766 0,92 20 174 1,136 25 388 1,26 22 684 0,89 14826 0,65 

Výkonová spotřeba 13 107 1,08 13 366 1,02 15 122 1,13 15 292 1,01 16085 1,05 

Přidaná hodnota 4 659 0,66 6 808 1,46 10 266 1,51 7 392 0,72 30911 4,18 

Osobní náklady 7 589 1 5 968 0,79 7 481 1,25 7 421 0,99 7681 1,04 

Odpisy DNM a 

DHM 
2 897 0,92 2 774 0,96 3 651 1,32 3724 1,02 3757 1,01 

Tržby z prodeje DM 

a materiálu 
1203 1,63 1 205 1,00 1 662 1,38 1019 0,61 7928 7,78 

Ostatní provozní 

výnosy 
5 926 1,19 4 792 0,81 5 180 1,08 5578 1,08 6401 1,15 

Ostatní provozní 

náklady 
717 0,86 647 0,90 695 1,07 726 1,05 702 0,97 

Provozní VH 58 0,08 1677 28,91 4 102 2,45 1418 0,35 2793 1,97 

Výnosy z DFM  486 1,28 505 1,04 543 1,08 0 0 0 - 

Výnosové úroky 1 0,50 1 1 0 0 0 1 1 - 

Nákladové úroky 351 1,10 316 0,90 323 1,02 277 0,86 543 1,96 

Finanční VH 107 0,43 152 1,42 178 1,17 -111 0,62 0 0 

Daň z příjmů za 

běžnou činnost  
10 - 289 28,90 806 2,79 247 0,31 69 0,28 

VH za běžnou 

činnost   
155 0,35 1550 10,00 3474 2,24 1060 0,31 2438 2,30 

VH za účetní 

období  
155 0,35 1591 10,27 3474 2,18 1060 0,31 2369 2,24 

VH před zdaněním 165 0,37 1880 11,39 4280 2,28 1307 0,31 2438 1,87 
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Stěžejní složkou výkonů je položka „Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb“. Tato 

položka dosáhla největšího růstu v roce 2014 a to o 16 %, tj. 3 284 tis. Kč, stejně tak 

v tomto roce i výkony dosáhly svého maximálního růstu a to o 25 %, tj. 5 214 tis. Kč. 

Naopak výkony zaznamenaly největší pokles v roce 2016, kdy se snížily o 35 %, 

tj. 7 858 tis. Kč.  

Provozní VH zaznamenal největší růst v roce 2013, kdy dosáhl 2 890 %, tj. 1 619 tis. Kč. 

Tak vysoké procento lze vysvětlit tím, že v předchozím roce byl provozní VH záporný, 

tj. – 635 tis. Kč. Největší pokles o 92 % byl zaznamenán v roce 2012, tj. o 635 tis. Kč, 

který je považován za neúrodný. Taktéž finanční VH zaznamenal v témže roce největší 

pokles ve výši 57 %, tj. 355 tis. Kč. Naopak nejvyšší růst 17 % nastal v roce 2014, tj. 

26 tis. Kč, tento rok je naopak považován za velmi úrodný. Z těchto údajů lze soudit, že 

meziroční nárůst finanční VH je minimální. VH za běžnou činnost zaznamenal nejvyšší 

růst 900 % v roce 2013, tj. 1 395 tis. Kč. Naopak nejvyšší pokles o 70 %, tj. 2 414 tis. Kč, 

byl zaznamenán v roce 2015. Tento pokles je způsobený poklesem hodnoty výkonů 

a tržeb z prodeje DM a materiálu. VH za účetní období, stejně jako VH za běžnou 

činnost, dosáhl maximálního nárůstu 926 %, tj. 1 436 tis. Kč, v roce 2013. Největšího 

poklesu bylo dosaženo v roce 2015, stejně jako u předchozího VH, a to o 70 %, 

tj. 2 414 tis. Kč. VH před zdaněním má extrémy ve stejných obdobích jako obě 

předchozí položky. Jeho maximální růst je o 1 039 %, tj. 1 715 tis. Kč, a maximální pokles 

o 70 %, tj. 2 973 tis. Kč. 

V následujícím grafu je zaznamenán vývoj výsledku hospodaření za období 2012 – 2016. 

Kompletní tabulku horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát pro bazický a řetězový index 

lze najít v příloze č. 6. 
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Graf 3: Vývoj výsledku hospodaření v období 2012 – 2016 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

HOD Jabloňov – Ruda, 2018) 

 

2.3.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli procentní rozbor, převádí položky výkazů na procentní 

vyjádření vůči zvolené základně. Tato analýza rozkrývá procentní strukturu aktiv a pasiv 

organizace a složení výsledku hospodaření z pohledu celkových výnosů a nákladů 

v jednotlivých zkoumaných letech (Jiříček, 2008). 

Vertikální analýza aktiv 

Tab. 12: Vertikální analýza aktiv (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov - Ruda, 2018) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

AKTIVA  30 840 100 35 262 100 39 254 100 41 609 100 82 398 100 

Dlouhodobý majetek 16 003 51,89 20 308 57,59 20 308 51,74 22 416 53,87 60 590 73,53 

DNM 101 0,33 28 0,08 4 0,01 334 0,80 0 0 

DHM 17 871 57,95 20 249 57,42 22 768 58,00 22 385 53,80 60559 73,50 

DFM 31 0,10 31 0,09 31 0,08 31 0,08 31 0,04 

Oběžná aktiva 12 359 40,08 14 099 39,98 16 305 41,54 18 980 45,62 21658 26,29 

Zásoby 9 702 31,46 10 198 28,92 11 120 28,33 13 408 32,22 15417 18,71 

Kr. pohledávky 1 883 6,11 1 744 4,95 3 474 8,85 4 904 11,79 5 138 6,24 

Kr. finanční majetek  774 2,51 2 157 6,12 1 711 4,36 668 1,61 0 0 
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Časové rozlišení 578 1,87 855 2,43 146 0,37 213 0,51 150 0,12 

 

Vertikální analýza aktiv přiřazuje celkovým aktivům hodnotu 100 %. V uvedené tabulce 

jsou uvedeny základní položky aktiv s procentním podílem na celkových aktivech za 

období pěti let. Kompletní tabulka vertikální analýzy aktiv je uvedena v příloze č. 7.  

Z číselných údajů vyplývá, že dlouhodobý majetek má na celkových aktivech 

nadpoloviční podíl. Nejnižší podíl DM na celkových aktivech byl zaznamenán v roce 

2014, kdy tento podíl činil 51,73 %. Naopak největší podíl na celkových aktivech byl 

v roce 2016 a to 73,53 %. Tato hodnota je výsledkem souboru dlouhodobého hmotného 

majetku, konkrétně položky „Stavby“ – došlo k výstavbě nového kravína v hodnotě 

40 mil. Kč. Procentní podíly DNM a DFM jsou ve všech obdobích nižší než 1 %, proto 

je lze považovat za zanedbatelné. Oběžná aktiva se pohybují kolem 40 %. Jelikož je 

podíl DM v roce 2016 nejvyšší, je logické, že podíl oběžných aktiv v tomto roce bude 

nejmenší a to pouhých 26,28 %. Největšího podílu tato položka dosáhla v roce 2015 – 

45,61 %. Na výši tohoto podílu se nejvýrazněji podílí položka zásoby – 32,22 %, 

konkrétně „Výrobky“ s 11,75 % a „Zvířata“ s 9,34 %. Další výraznou položkou jsou 

krátkodobé pohledávky, které v tomto roce činily 11,78 %, „Dohadné účty aktivní“ 4,78 

% a „Pohledávky z obchodních vztahů“ 3,62 %.  Časové rozlišení dosáhlo nejvyššího 

podílu v roce 2012, tj. 2,42 %, konkrétně se jedná o položku „Příjmy příštích období“ ve 

výši 2,19 %. Od následujícího období je podíl časového rozlišení menší než 1 % a lze ho 

považovat za zanedbatelný. 

Vertikální analýza pasiv 

Tab. 13: Vertikální analýza pasiv (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov - Ruda, 2018) 

 

2012  2013 2014 2015 2016 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnot 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnot 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

PASIVA 

CELKEM 
30 940 100 35 262 100 39 254 100 41 609 100 82 398 100 

Vlastní kapitál 7 065 22,84 9 430 26,74 12 759 32,50 13 674 32,86 16 044 19,47 

Základní kapitál 560 1,81 580 1,65 580 1,48 580 1,39 580 0,70 

Kapitálové 

fondy 
323 1,04 323 0,92 323 0,82 323 0,78 323 0,39 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond  
717 2,32 725 2,06 2171 5,53 5501 13,22 6561 7,96 
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VH minulých 

let 
6 210 20,07 6 211 17,61 6 211 15,82 6 210 14,93 6211 7,54 

VH běžného 

účetního období 
155 0,50 1591 4,51 3474 8,85 1 060 2,55 2 369 2,88 

Cizí zdroje 22 757 73,55 25 606 72,62 26 286 66,96 27 747 66,69 66 279 80,44 

Dl. závazky 15 090 48,77 14 257 40,43 13 454 34,27 12 641 30,38 55 388 67,22 

Kr. závazky 3 700 11,96 5 441 15,43 7 042 17,94 9 519 22,88 10 891 13,22 

Bankovní úvěry 

a výpomoci 
3 967 12,82 5 908 16,76 5 790 14,75 5 587 13,43 1 000 1,21 

Časové 

rozlišení 
218 0,71 226 0,64 209 0,53 188 0,45 75 0,09 

 

Vertikální analýza pasiv přiřazuje celkovým pasivům hodnotu 100 %. V tabulce jsou 

uvedeny základní položky pasiv s procentním podílem na celkových pasivech za období 

pěti let. Kompletní tabulka vertikální analýzy pasiv je uvedena v příloze č. 8. 

Vlastní kapitál má téměř třetinový podíl na celkových pasivech. Nejnižší podíl je 

zaznamenán pro rok 2016, tj. 19,47 %. Tento pokles oproti předchozímu období je 

způsobem nárůstem cizích zdrojů. Položky vlastního kapitálu ve většině případů měly 

stejnou hodnotu jako v předešlém období, případně pouze mírně vzrostly. Největší podíl 

vlastního kapitálu na celkových pasivech zaznamenal rok 2015, kdy tento podíl činil 

32,86 %. Největší vliv na tento výsledek měly položky „Statutární a ostatní fondy“ – 

10,87 % a „Nerozdělený zisk minulých let“ ve výši 14,92 %. Ostatní položky vlastního 

kapitálu jsou zanedbatelné, kromě „Zákonného rezervního fondu“ a „Výsledku 

hospodaření za účetní období“ se pohybují pod hranicí 1 %. Průměr cizích zdrojů se 

pohybuje kolem 70 % celkových pasiv. Největšího podílu dosáhly v roce 2016, 

tj. 80,43 %, kdy došlo k růstu dlouhodobých závazků z důvodu výstavby nového kravína. 

Nejnižšího podílu bylo dosaženo v roce 2015, kdy cizí zdroje činily 66,68 % celkových 

pasiv z důvodu snížení dlouhodobých závazků. Výše krátkodobých závazků je nejvíce 

ovlivňována položkou „Závazky z obchodních vztahů“, které v roce 2015 dosáhly 

nejvyšší hodnoty 17,70 %, nejnižší v roce 2014 a to 9,52 %. Bankovní úvěry jsou pouze 

dlouhodobého charakteru, nejvyšší podíl 16,75 % dosáhly v roce 2013. Časové rozlišení 

operuje pouze s položkou „Výdaje příštích období“, ale taktéž jako u aktiv, hodnoty 

nepřesahují hodnotu 1 %.  
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tab. 14: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát dle tržeb (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD 

Jabloňov - Ruda, 2018) 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnot 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Tržby 19 007 100 20 614 100 24 355 100 21 070 100 22 173 100 

Tržby za prodej 

výrobků a 

služeb 

17 804 93,67 19 409 94,16 22 693 93,18 20 051 95,16 20 646 93,11 

Tržby za prodej 

DM 
1152 6,06 1012 4,91 1177 4,83 834 3,96 1352 6,10 

Tržby za prodej 

materiálu 
51 0,27 193 0,94 485 1,99 185 0,88 175 0,79 

 

Pro vertikální analýzu výkazu zisku a ztrát jsem přiřadila nejdříve hodnotu 100 % 

tržbám. Dle uvedené tabulky největší podíl na tržbách má položka „Tržby za prodej 

výrobků a služeb“. Ve všech sledovaných obdobích se tato hodnota pohybuje nad úrovní 

90 %, nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2015 a to 95,16 %. Prodej výrobků a služeb 

je tedy pro HOD Jabloňov – Ruda stěžejním příjmem. Zanedbatelnou položkou jsou 

„Tržby za prodej materiálu“, kdy se výsledné hodnoty pohybují pod 1 %.  

 

Tab. 15: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát dle nákladů (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

HOD Jabloňov - Ruda, 2018) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Absol. 

hodnota 

(tis. Kč) 

% 

Náklady 24 310 100 22 755 100 26 949 100 27 163 100 28 225 100 

Výkonová 

spotřeba 
13 107 53,92 13 366 58,74 15 122 56,11 15 292 56,30 16 085 56,99 

Osobní 

náklady 
7 589 31,22 5 968 26,23 7 481 27,76 7 421 27,32 7 681 27,21 

Odpisy DM 2 897 11,92 2 774 12,19 3 651 13,55 3 724 13,71 3 757 13,31 

Ostatní 

náklady 
717 2,95 647 2,84 695 2,58 726 2,67 702 2,49 

 

V druhém případě jsem přiřadila hodnotu 100 % nákladům. Z tabulky jednoznačně 

vyplývá, že nadpoloviční podíl zaujímá výkonová spotřeba. Nejvyššího podílu bylo 

dosaženo roku 2013, kdy tento podíl činil 58,73 %. Tuto hodnotu nejvýrazněji ovlivnila 
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položka „Spotřeba materiálu a energie“. Další výraznou položkou jsou osobní náklady. 

Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2012, tj. 31,21 %, díky vysokému podílu položky 

„Mzdové náklady“. Nejnižší hodnoty osobních nákladů bylo dosaženo v následujícím 

roce 2013, kdy dosáhly výše 26,27 %. Došlo totiž ke snížení položek „Mzdové náklady“ 

a „Náklady na sociální a zdravotní pojištění“. Ostatní náklady se pohybují ve výši 2,8 % 

z celkových nákladů. Nejvyšší podíl tvořily v roce 2012 a to 2,84 %, nejnižší v roce 2016, 

tj. 2,48 %. 

 

2.4 Finanční analýza poměrových ukazatelů HOD Jabloňov – 

Ruda 

Tato kapitola je věnována ukazatelům rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti 

a Du Pontova rozkladu. Vypočítané hodnoty jednotlivých ukazatelů budou mít 

vypovídající hodnotu pro zhodnocení současné situace HOD Jabloňov – Ruda a budou 

důležitými vstupními informacemi návrhů řešení pro zlepšení této situace.  

 

2.4.1 Ukazatele rentability 

Mezi ukazatele rentability patří rentabilita celkového vloženého kapitálu ROCE, 

rentabilita vloženého kapitálu ROE, rentabilita aktiv ROA, rentabilita tržeb ROS 

a rentabilita celkového vloženého jmění ROI. Veškeré matematické vztahy pro výpočet 

jsou uvedeny v teoretické části této práce.  

Tab. 16: Ukazatele rentability (Vlastní zpracování dle výkazů HOD Jabloňov – Ruda, 2018) 

Ukazatele rentability 2012 2013 2014 2015 2016 

ROCE 0,22 % 5,53 % 12,00 % 3,79 % 3,58 % 

ROE 2,19 % 16,87 % 27,23 % 7,75 % 14,77 % 

ROA 0,50 % 4,51 % 8,85 % 2,55 % 2,88 % 

ROS 0,31 % 8,14 % 16,84 % 6,73 % 9,77 % 

ROI 0,20 % 5,65 % 12,58 % 4,33 % 3,16 % 
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Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROCE) udává, jakého provozního výsledku 

hospodaření podnik dosáhl z 1 Kč investované věřiteli. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo 

v roce 2012, kdy připadalo na 1 investovanou korunu pouhých 0,22 haléřů. Příčinou této 

hodnoty byl velmi nízký provozní výsledek hospodaření. Nejvyšší rentability vložené 

koruny věřiteli bylo dosaženo v roce 2014, kdy ROCE činila 12,0 haléřů na 

1 investovanou korunu. Největší vliv na tento výsledek měl růst položky „Výkony“ 

a „Ostatní provozní výnosy“, pravděpodobně se jednalo o úrodný rok. V roce 2016 tvoří 

ROCE pouze 3,58 haléřů na investovanou korunu. Příčinou je čtyřnásobné navýšení 

dlouhodobých závazků z důvodu pořízení dlouhodobého úvěru na výstavbu nového 

kravína. Do budoucna lze předpokládat postupné zvyšování ukazatele, jelikož družstvo 

bude splácet své dlouhodobého závazky a tím bude snižovat hodnotu jmenovatele tohoto 

ukazatele. 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROE) měří, kolik zisku po zdanění (EAT) připadá na 

1 Kč investovaného kapitálu. Stejně jako u předchozího ukazatele, nejnižší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2012 a to 2,19 haléřů zisku na 1 investovanou korunu. Příčinou této nízké 

hodnoty je zanedbatelná hodnota provozního výsledku hospodaření, který následně 

ovlivnil výši čistého zisku po zdanění. Nejvyšší hodnoty 27,23 haléřů na 1 investovanou 

korunu bylo dosaženo v roce 2014. Jak již bylo uvedeno výše, tento rok je považován za 

úrodný, proto došlo k navýšení hodnot u položek tržeb a výkonů, ale také osobních 

nákladů. I přes zvýšení nákladů bylo dosaženo provozního VH přes 4 mil. Kč a čistého 

zisku 3,5 mil. Kč. V roce 2016 došlo k tvoření rezervních fondů, což vedlo k růstu 

vlastního kapitálu. Hodnota ROCE dosáhla 14,77 haléřů na 1 investovanou korunu.  

Rentabilita aktiv (ROA) měří efektivní využívání majetkové struktury. Nejnižší 

rentability 0,50 haléřů připadající na 1 Kč aktiv bylo dosaženo v roce 2012, kdy EAT byl 

pouze 150 tis. Kč. Nejvyšší rentabilita 8,85 haléřů na 1 Kč aktiv byla zaznamenána v roce 

2014, kdy EAT dosáhl 3,5 mil. Kč, což je nejvíce za sledované období - došlo k navýšení 

hodnot u položek tržeb, výkonů, ale také osobních nákladů. V roce 2016 bylo dosaženo 

rentability 2,88 haléřů z důvodu růstu jmenovatele ukazatele, tj. celkových aktiv na 

dvojnásobnou hodnotu oproti předchozímu období. Konkrétně se jedná o přírůstek 

položky dlouhodobého hmotného majetku – výstavba nového kravína.  
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Rentabilita tržeb (ROS) uvádí, kolik korun čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb. Hodnota 

tohoto ukazatele by se měla pohybovat nad 10 %, avšak i na základě výsledků lze 

předpokládat, že odvětví zemědělství není tak rentabilní, jako například odvětví 

strojírenství. Tento ukazatel lze určit buď pomocí EBIT nebo EAT, který odkazuje 

k ziskové marži. Družstvo však s marží ve výkazech neoperuje, tedy pro výpočet 

ukazatele ROS bude použit zisk před zdaněním a úroky (EBIT). Nejnižší hodnoty 

ukazatele 0,13 haléřů bylo dosaženo v roce 2012, kdy byla hodnota EBIT zanedbatelná, 

tj. 58 tis. Kč. Naopak nejvyšší rentability 16,84 haléřů na 1 Kč tržeb bylo dosaženo v roce 

2014, kdy byla překročena i minimální doporučená hodnota ukazatele. Vyšší hodnota 

ukazatele je způsobena navýšením hodnoty tržeb o 4 mil. Kč oproti předchozímu období. 

V roce 2016 bylo dosaženo rentability 9,77 haléřů, což je druhá nejvyšší hodnota za 

sledované období. Došlo k navýšení položek EAT i tržeb, konkrétně u položky „Tržby 

z prodeje DM a materiálu“, kde rozdíl oproti předchozímu období činil 6,8 mil. Kč. Tímto 

výsledkem se rentabilita přibližuje k hranici 10 %, což už lze považovat za pozitivní 

výsledek. 

Rentabilita celkového vloženého jmění (ROI), neboli rentabilita investic, měří 

návratnost a efektivnost plynoucí z investice. Daňová sazba pro výpočet je uvažována ve 

výši 19 %. Nejvyšší rentability investic 12,58 % bylo dosaženo v roce 2014. V tomto roce 

došlo k výraznému zvýšení zisku před zdaněním a úroky - navýšení hodnot u položek 

tržeb, výkonů, ale také osobních nákladů. Nejnižší hodnoty 0,2 % bylo dosaženo v roce 

2012. Tato hodnota je v podstatě zanedbatelná vůči ostatním sledovaným obdobím. Jak 

již bylo uvedeno výše, v tomto roce dosahoval EBIT pouze 58 tis. Kč. V následujících 

letech se jeho hodnota již pohybovala v milionových částkách a ukazatel ROI se 

průměrně pohyboval kolem 4 %. Vzhledem k velké investici v roce 2016 předpokládám, 

že v dalších letech bude tento ukazatel vykazovat vyšší hodnoty – díky investici se zvýší 

tržby, což zvýší i zisk před zdaněním a úroky.  

V následujícím grafu je názorně shrnutý vývoj jednotlivých rentabilit pro každý rok 

analyzovaného období. Jak bylo patrné již z výše uvedeného rozboru jednotlivých 

ukazatelů rentability, nejnižších hodnot jednotlivé ukazatele dosahovaly v roce 2012 

a nejlépe si družstvo vedlo v roce 2014. 
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Graf 4: Ukazatele rentability (Vlastní zpracování dle výkazů HOD Jabloňov – Ruda, 2018) 
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Mezi ukazatele aktivity patří doba obratu zásob měřená ve dnech, rychlost obratu zásob 

sledovaná v počtu obrátek za rok, doba obratu pohledávek sledovaná ve dnech, rychlost 

obratu pohledávek v počtu obrátek za rok, doba obratu závazků měřená ve dnech a obrat 

aktiv sledovaný v počtu obrátek za rok.  

 

Tab. 17: Ukazatele aktivity (Vlastní zpracování dle výkazů HOD Jabloňov – Ruda, 2018) 

Ukazatele aktivity 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu zásob (dny) 186,31 180,57 166,65 232,27 196,93 

Rychlost obratu zásob (obrátky) 1,96 2,02 2,19 1,57 1,85 

Doba obratu pohledávek (dny) 36,16 30,88 52,06 84,95 65,63 

Rychlost obratu pohledávek (obrátky) 10,09 11,82 7,01 4,30 5,56 
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Optimální doba obratu zásob by měla být 30 dní, avšak u většiny organizací se také za 

přijatelné považuje rozmezí 50 až 100 dní. Hodnoty ukazatele nad 100 dnů představují 

negativní vývoj. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že družstvo vykazuje negativní vývoj 

doby obratu zásob, jelikož všechny hodnoty sledovaného období převyšují mez 100 dnů. 

Největší výkyv je zaznamenán v roce 2015, kdy doba obratu zásob činila 232 dnů. Tento 

stav byl zapříčiněn poměrně vysokými zásobami a nižšími tržbami oproti předchozímu 

období.  

Rychlost obratu zásob udává, kolikrát jsou zásoby během roku přeměněny na tržby. 

Žádoucím stavem je zvyšující se rychlost obratu, a naopak snižující se doba obratu zásob. 

Za sledované období ukazatel vykazuje fluktuaci kolem hodnoty 2. Nejnižší obrátky 

zásob 1,57krát za rok bylo dosaženo v roce 2015. V tomto období došlo k poklesu tržeb 

a růstu zásob u položky „Materiál“ a „Mladá a ostatní zvířata“. Nejvyšší obrátky zásob 

2,19krát za rok bylo dosaženo v roce 2014, kdy došlo k růstu tržeb za vlastní výrobky 

o 4 mil. Kč. 

Doba obratu pohledávek udává průměrnou dobu, kdy očekává úhradu od odběratelů. 

Tato doba by měla být nižší než 30 dnů. Ideálním stavem je, pokud se tento ukazatel 

rovná 0. Nejblíže žádané hodnotě je 30,88 dnů v roce 2013, protože samotné pohledávky 

vykazovaly nejnižší stav za sledované období. Naopak nejvyšší hodnoty 84,95 dnů bylo 

dosaženo v roce 2015, kdy poklesly tržby o 2,6 mil. Kč a pohledávky se zvýšily 

o 1,5 mil. Kč oproti předchozímu období. Rok 2016 již vykazuje klesající trend doby 

obratu pohledávek, tj. 65,63 dnů, díky růstu tržeb z prodaného DM a menšímu přírůstku 

pohledávek. 

Rychlost obratu pohledávek označuje, kolikrát za rok jsou pohledávky přeměněny 

v peněžní prostředky. Žádoucí je co nejvyšší koeficient. Pokud je doba obratu pohledávek 

vysoká, bude rychlost obratu pohledávek nízká a naopak. Nejnižší obrátky 4,3krát za rok 

bylo dosaženo v roce 2015, což koresponduje s výsledkem předchozího ukazatele pro 

tento rok. Nejvyšší obrátky 11,82krát za rok bylo dosaženo v roce 2013, jelikož doba 

obratu pohledávek byla nízká.  

Doba obratu závazků je doba, za kterou organizace uhradí své krátkodobé závazky. 

Z hodnot uvedených v tabulce doby obratu pohledávek a doby obratu závazků vyplývá, 
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že družstvo inkasovala platby vždy dříve, než splácelo svoje krátkodobé závazky. 

Nejnižší hodnoty 71,05 dnů bylo dosaženo v roce 2012, kdy byla výše krátkodobých 

závazků na nejnižší hodnotě za sledované období. Od tohoto roku však jejich hodnota 

vykazuje stále rostoucí trend. Nejvyšší hodnoty 164,9 bylo dosaženo v roce 2015, kdy při 

stále rostoucích závazcích došlo k poklesu tržeb.  

Obrat aktiv zkoumá efektivnost využívání celkových aktiv, tj. kolikrát se stálá aktiva 

obrátí za 1 rok. Žádoucí jsou vyšší hodnoty než 1 – toto kritérium je splněno v období 

2012–2014. Nejvyšší hodnoty 1,19 bylo dosaženo v roce 2012, což značí nejlepší možné 

využití aktiv. V roce 2016 obrat aktiv dosáhl hodnoty pouze 0,47, jehož příčinou je 

zvýšení stálých aktiv o 40 mil. Kč z důvodu investice do výstavby nového kravína. Pokud 

se předpokládá budoucí růst tržeb, bude mít tento ukazatel růstový potenciál. 

Výše popsaný rozbor doby obratu zásob, pohledávek a závazků je graficky znázorněn 

v následujícím grafu. Zde je jasné viditelné, že inkaso pohledávek probíhá v kratší době 

než hrazení závazků, což je pro družstvo žádoucí stav. 

 

Graf 5: Doba obratu zásob, pohledávek a závazků (Vlastní zpracování dle výkazů HOD Jabloňov – 

Ruda, 2018) 
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2.4.3 Ukazatele likvidity 

Rozlišujeme 3 ukazatele likvidity – běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá 

likvidita. Tyto ukazatele stanovují míru schopnosti podniku hradit své závazky. 

 

Tab. 18: Ukazatele likvidity (Vlastní zpracování dle výkazů HOD Jabloňov – Ruda, 2018) 

Ukazatele likvidity 2012 2013 2014 2015 2016 

 Běžná likvidita 3,34 2,59 2,32 1,99 1,99 

Pohotová likvidita 0,72 0,72 0,74 0,59 0,57 

Okamžitá likvidita 0,21 0,40 0,24 0,07 0,10 

 

Běžná likvidita určuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Optimální 

hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,8 až 2,5. Čím vyšší hodnota 

ukazatele, tím menší riziko platební neschopnosti. Z výše uvedené tabulky je zřetelné, že 

v optimálních hodnotách ukazatele se HOD Jabloňov – Ruda pohybuje až od roku 2014. 

Nejvyšší hodnoty 3,34 překračující doporučený interval bylo dosaženo v roce 2012. 

Důvodem jsou vysoké zásoby, konkrétně položka „Mladá a ostatní zvířata“ a poměrně 

nízká hodnota krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Nejnižší hodnoty 1,99, která 

se ale stále pohybuje v optimálním rozmezí, dosáhlo družstvo v roce 2015 a 2016. 

Důvodem stejné hodnoty je stejné tempo růstu jak u oběžných aktiv, tak u krátkodobých 

pasiv.  

Pohotová likvidita se liší od předchozího ukazatele tím, že oběžná aktiva se sníží 

o hodnotu zásob, které jsou obtížně přeměnitelné na peněžní prostředky. Optimální 

hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1 až 1,5. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že 

hodnoty ukazatele ve všech období jsou pod hranicí hodnoty 1. Pro družstvo to znamená 

vyšší výnosnost, avšak pro věřitele nízká hodnota není příliš příznivá. Nejnižší hodnoty 

0,57 bylo dosaženo v roce 2016, důvodem je rostoucí hodnota zásob, která snížila 
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hodnotu oběžných krátkodobých aktiv a rostoucí hodnota položky závazků z obchodních 

vztahů. 

Okamžitá likvidita operuje pouze s finančním majetkem a krátkodobými pasivy. 

Optimální hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 0,2 až 0,5. Z tabulky je zřetelné, že 

těchto optimálních hodnot bylo dosaženo v období 2012–2014. Nejvyšší hodnota 0,4 byla 

zaznamenána v roce 2013, kdy finanční majetek dosáhl nejvyšší hodnoty za celé 

sledované období, tj. 2,1 mil. Kč. Největší podíl na této hodnotě měla položka „Účty 

v bankách“. Nejnižší hodnoty 0,07 bylo dosaženo v roce 2015, kdy finanční majetek 

dosáhl výše pouze 660 tis. Kč.  

V níže uvedeném grafu je názorně zobrazena výše jednotlivých likvidit pro konkrétní 

analyzované roky 2012–2016.  

 

Graf 6: Ukazatele likvidity (Vlastní zpracování dle výkazů HOD Jabloňov – Ruda, 2018) 
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míry finančního krytí, kam patří ukazatel úrokového krytí a míra krytí dluhového 

břemene. 

 

Tab. 19: Ukazatele zadluženosti (Vlastní zpracování dle výkazů HOD Jabloňov – Ruda, 2018) 

Ukazatele zadluženosti 2012 2013 2014 2015 2016 

Ukazatel věřitelského 

rizika 
73,79 % 72,62 % 67,50 % 67,14 % 80,44 % 

Koeficient 

samofinancování 
22,91 % 26,74 % 32,50 % 32,86 % 19,47 % 

Finanční páka 135,52 % 137,71 % 149,33 % 149,96 % 124,32 % 

Ukazatel úrokového 

krytí 
0,17 5,31 12,70 5,12 5,14 

Ukazatel věřitelského rizika, resp. tzv. míra celkové zadluženosti s vyšší hodnotou 

přináší vyšší riziko pro věřitele. Pokud se vychází ze zlatého pravidla financování, měla 

by se optimální hodnota tohoto ukazatele pohybovat kolem 50 %. Z výše uvedené tabulky 

vyplývá, že v žádném období nebylo pravidlo 50 % dodrženo. Nejvyššího rizika 80,44 % 

bylo dosaženo v roce 2016, kdy se díky investiční činnosti zvýšila položka dlouhodobého 

majetku o 40 mil. Kč a stejně tak se zvýšila i položka cizích zdrojů „Dlouhodobé 

závazky“. Nejnižší hodnoty 67,14 % bylo dosaženo v roce 2015, která je výsledem 

nízkého růstu jak cizích zdrojů, tak celkových aktiv.  

Koeficient samofinancování neboli poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv, je 

doplňkem ukazatele věřitelského rizika. Je tedy logické, že kde byl ukazatel věřitelského 

rizika maximální, koeficient samofinancování bude na svém minimu a naopak. Minimální 

hodnoty 19,4 % bylo dosaženo v roce 2016, kdy došlo k nárůstu celkových aktiv 

o 40 mil. Kč z důvodu investiční činnosti. Nejvyšší hodnoty 32,50 % bylo dosaženo 

v roce 2014, kdy došlo k růstu vlastního kapitálu i celkových aktiv.  

Finanční páka zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu.  Z tabulky 

je zřetelné, že hodnoty ve všech sledovaných letech jsou velmi vysoké, z čehož vyplývá, 

že hodnota vlastního kapitálu vůči cizím zdrojům je nízká, konkrétně více než o polovinu 
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a vliv finanční páky je velký. Výjimkou je rok 2016, kdy se hodnota celkových aktiv 

zvýšila více než o 40 mil. Kč, a z tohoto důvodu je ukazatel nejnižší za celé sledované 

období 124,32 %. Nejvyšší hodnoty 149,33 % bylo dosaženo v roce 2015, kdy došlo 

pouze k mírnému růstu celkových aktiv i vlastního kapitálu.  

Ukazatel úrokového krytí zjišťuje, kolikrát je družstvo schopno pokrýt své úrokové 

platby. Optimální hodnota se pohybuje kolem 8, kritická hodnota kolem 3. Pro družstvo 

je žádoucí dosahovat vyšších hodnot ukazatele. Nejnižší hodnoty 0,17 bylo dosaženo 

v roce 2012, kdy družstvo bylo schopné krýt nákladové úroky ze zisku před zdaněním 

a úroky (EBIT v tomto roce dosáhl pouze 58 tis. Kč a úroky 350 tis. Kč) ve výši 17 %. 

Nejvyšší hodnoty úrokového krytí 12,7krát za rok bylo dosaženo v roce 2014, kdy EBIT 

dosáhl 4,1 mil. Kč. V ostatních letech se ukazatel pohyboval kolem hodnoty 5, která 

značí, že družstvo je schopno rychlostí 5krát za rok pokrýt své úrokové platby ziskem 

před zdaněním a úroky, což lze stále považovat za uspokojivou hodnotu.  

V níže uvedeném grafu je graficky znázorněna výše ukazatele celkové zadluženosti 

a koeficientu samofinancování, které se navzájem doplňují, a tudíž součet jejich hodnot 

se rovná 100 %. Podrobné okomentování jednotlivých hodnot viz výše. 

 

 

Graf 7: Ukazatele zadluženosti (Vlastní zpracování dle výkazů HOD Jabloňov – Ruda, 2018) 
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2.4.5 Du Pont rozklad 

Du Pont rozklad má charakter pyramidové soustavy a je zaměřen na rozklad rentability 

vlastního kapitálu ROE. Rozklad je zpracovaný pro všechna analyzovaná období, 

tj. 2012–2016. Pokud není uvedeno jinak, údaje jsou v tisících Kč. 
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2012 2,19

2013 16,87

2014 27,23

2015 7,75

2016 14,77

2012 0,5 2012 4,36

2013 4,51 2013 3,74

2014 8,85 2014 3,08

2015 2,55 2015 3,04

2016 2,88 2016 5,14

2012 0,82 2012 1,19

2013 7,72 2013 1,02

2014 14,26 2014 1,2

2015 5,03 2015 0,94

2016 8,29 2016 0,47

2012 15 461 2012 19 007 2012 19 007 2012 28 362

2013 17 234 2013 20 614 2013 20 614 2013 34 407

2014 20 061 2014 24 355 2014 24 355 2014 36 613

2015 16 765 2015 21 070 2015 21 070 2015 41 396

2016 23 935 2016 28 574 2016 28 574 2016 82 248

2012 19 007 2012 3 546 2012 16 003 2012 12 359

2013 20 614 2013 3 380 2013 20 308 2013 14 099

2014 24 355 2014 4 294 2014 20 308 2014 16 305

2015 21 070 2015 4 305 2015 22 416 2015 18 980

2016 28 574 2016 4 639 2016 60 590 2016 21 658

Čistý zisk EAT Tržby Tržby Aktiva celkem 

Tržby Náklady DM O běžná aktiva 

O brat celkových 

aktiv (za rok)

Rentabilita tržeb 

RO S (v %)

Rentabilita 

vlastního kapitálu 

RO E (v %)

Rentabilita 

vloženého kapitálu 

RO A (v %)

Aktiva celkem / 

vlastní kapitál

*

/

/ /

- +

Obr. 5: Du Pont rozklad (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov – Ruda 2012 - 2016) 
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Rentabilita vlastního kapitálu ROE vykazuje stejné hodnoty jako u výše zpracované 

kapitoly ukazatelů rentability, tudíž byly dosazeny správné hodnoty. V rozkladu by bylo 

možné dále pokračovat, a to rozkladem nákladů, které jsou součtem odpisů, daní, úroků 

a ostatních nákladů. Dále lze rozložit oběžná aktiva, a to na součet zásob, pohledávek 

a krátkodobého finančního majetku.  

 

2.5 Vyšší metody finanční analýzy HOD Jabloňov – Ruda 

Vyšší metody zaštiťují bankrotní a bonitní modely finanční analýzy. Jejich účelem je 

vystihnout současný i budoucí vývoj organizace. 

 

2.5.1 Bankrotní modely 

 Mezi bankrotní modely patří Altmanovo Z-Score, indexy IN a Taflerův model. Tyto 

modely informují o případném ohrožení finančního zdraví organizace a jsou schopné 

predikovat budoucí vývoj.  

Altmanovo Z-Score 

V teoretické části je uveden základní vztah pro výpočet Z-skóre, vztahy pro určení 

jednotlivých X1-X5 a určení kritických hodnot ukazatele. 

Tab. 20: Altmanovo Z-Score (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov – Ruda, 2018) 

 

Váha 2012 2013 2014 2015 2016 

X1  0,717 0,281 0,246 0,236 0,227 0,131 

X2 0,847 0,201 0,176 0,158 0,149 0,075 

X3 3,107 0,005 0,044 0,089 0,025 0,030 

X4 0,42 0,310 0,368 0,485 0,493 0,238 

X5 0,998 0,616 0,585 0,620 0,506 0,347 

Z-Score - 1,133 1,200 1,401 1,081 0,696 



80 

 

Hodnocení ukazatele vychází ze stanovených intervalů. Pokud Z-Score dosahuje vyšších 

hodnot než 2,9 finanční situaci organizace lze považovat za stabilní a uspokojivou. 

Hodnoty z intervalu 1,2 – 2,9 se označují jako hodnoty šedé zóny, kdy není jednoznačně 

možné určit budoucí vývoj organizace. Hodnoty nižší než 1,2 predikují pravděpodobný 

bankrot.  

Z výsledných hodnot vyplývá, že finanční situace družstva má tendenci spíše 

k bankrotnímu výsledku. V roce 2013 a 2014 se výsledek Z-Score pohybuje nad hranicí 

1,2, který spadá do tzv. šedé zóny a budoucí vývoj je tedy neprůkazný. Za kritický lze 

považovat rok 2016, jehož hodnota Z-Score je nejnižší za celé sledované období. Tento 

negativní výsledek je zapříčiněn 40 mil. investicí a lze předpokládat, že v dalším roce po 

zpětném obdržení dotací k investici se tento ukazatel zvýší a již nebude predikovat 

bankrot.  

Index IN 95 

V teoretické části této práce je stanoven základní vztah pro určení IN 95 a vztahy pro 

určení jednotlivých A – F. Hodnota vah pro zemědělství je pevně stanovena, pouze váha 

2 a 5 je pro všechna odvětví stejná. 

 

Tab. 21: Index IN 95 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov – Ruda, 2018) 

 

Váha 2012 2013 2014 2015 2016 

A 0,24 1,355 1,377 1,493 1,500 1,243 

B 0,11 0,165 5,307 12,700 5,119 5,144 

C 21,35 0,002 0,048 0,104 0,034 0,034 

D 0,76 0,616 0,585 0,620 0,506 0,347 

E 0,1 3,340 2,591 2,315 1,994 1,989 

F 14,57 0 0 0 0 0 

IN 95 - 1,186 2,633 4,689 2,235 2,050 
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Pokud je výsledný index vyšší než 2, finanční situace organizace je uspokojivá. Hodnoty 

z intervalu 1–2 se označují jako hodnoty šedé zóny a hodnoty nižší než 1 značí vážné 

finanční problémy organizace. 

Z výsledných hodnot je zřejmé, že finanční situace družstva je uspokojivá, jelikož index 

95 je v období 2013-2016 vyšší než hodnota 2. Družstvo se ocitlo v šedé zóně pouze 

v roce 2012, kdy hodnota indexu klesla pod hranici 2.  

Použití tohoto bankrotního modelu je pro družstvo atraktivnější, jelikož je uzpůsoben 

přímo na české prostředí a zohledňuje i obor podnikání. I z tohoto důvodu v případě 

Altmanova modelu výsledné hodnoty nebyly pro podnik příliš optimistické. 

Taflerův bankrotní model 

V teoretické části je uveden základní vztah pro výpočet modelu. Na rozdíl od předešlých 

modelů, pracuje pouze se čtyřmi ukazateli a jeho výsledek udává pravděpodobnost 

bankrotu. 

 

Tab. 22: Taflerův bankrotní model (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov – Ruda, 

2018) 

 

Váha 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 0,53 3,340 2,591 2,315 1,994 1,989 

R2 0,13 0,543 0,551 0,620 0,684 0,327 

R3 0,18 0,120 0,154 0,179 0,229 0,132 

R4 0,16 0,616 0,585 0,620 0,506 0,347 

TZ - 1,961 1,566 1,439 1,268 1,176 

 

Pokud je výsledný koeficient vyšší než 0,3 je zde nízká pravděpodobnost bankrotu. 

Hodnoty 0,2 – 0,3 jsou hodnoty šedé zóny a hodnoty nižší než 0,2 predikují zvýšenou 

pravděpodobnost bankrotu.  
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V uvedené tabulce jsou všechny hodnoty TZ vyšší než hodnota 0,3 a tedy riziko bankrotu 

je nízké. Tento model potvrzuje výsledky z předchozího modelu IN 95.  

 

2.5.2 Index bonity 

V teoretické části je uvedený základní vztah pro výpočet indexu bonity, vztahy pro určení 

X1-X6 a intervaly pro interpretaci výsledných hodnot indexu bonity.  

 

Tab. 23: Index bonity (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov – Ruda, 2018) 

  
Váhy 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 1,5 0,081 0,125 0,208 0,136 -0,027 

X2 0,08 1,355 1,377 1,493 1,500 1,243 

X3 10 0,005 0,053 0,109 0,031 0,030 

X4 5 0,009 0,093 0,169 0,058 0,164 

X5 0,3 0,546 0,506 0,438 0,591 1,040 

X6 0,1 0,576 0,572 0,647 0,545 0,180 

IB - 0,552 1,506 2,561 1,158 1,507 

 

 

Výsledný index 0,55 v roce 2012 patří do intervalu 0–1, který vypovídá o určitých 

problémech finanční situace družstva. Index 1,5 v roce 2013 již patří do dalšího intervalu 

1–2, který situaci podniku označuje za dobrou. V roce 2014 IB vzrostl na 2,56 a náleží 

do intervalu 2–3, což je velmi dobrá finanční situace podniku. V roce 2015 a 2016 došlo 

k jeho poklesu zpět do intervalu 1–2, avšak stále to značí dobrou situaci podniku. 

 

2.6 Souhrnné hodnocení finanční situace 

Prvním krokem zpracování finanční analýzy byla horizontální analýza rozvahy.  Za 

celé sledované období 2012–2016 je velká část hodnot řetězového indexu vyšší než 
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hodnota 1, avšak v každém zkoumaném roce lze najít hodnotu nižší než 1, což značí její 

meziroční pokles. Největší kolísání výsledného indexu je zaznamenáno u dlouhodobého 

nehmotného majetku, krátkodobého finančního majetku a VH běžného účetního období. 

Naopak vývoj hodnot oběžných aktiv a krátkodobých závazků lze považovat za poměrně 

stabilní. Největší rozdíly ve vývoji jsou zaznamenané mezi roky 2014 a 2015. Důvodem 

je velmi úrodný rok 2014 a naopak podprůměrně úrodný rok 2015. Nejvýraznější změny 

v rozvaze nastaly v roce 2016 díky 40 mil. investici do pořízení nového dlouhodobého 

majetku, konkrétně se jednalo o položky DHM (růst o 1,7, tj. 170 %, oproti předchozímu 

období) a dlouhodobé závazky (růst o 3,38, tj. 338 % oproti předchozímu období). 

Výsledky horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát taktéž potvrzují, že rok 2014 byl 

úrodný, jelikož v tomto roce byl zaznamenán nejvyšší růst tržeb za celé sledované období 

a to o 16 %. Největší meziroční pokles byl zaznamenán mezi roky 2014 a 2015, kdy např. 

výkony poklesly o 35 % a VH za účetní období poklesl o 180 %.  

Dalším bodem práce bylo zpracování vertikální analýzy rozvahy. Hodnoty v období 

2012–2015 jsou poměrně stálé, výjimkou je opět rok 2016, kdy došlo k nárůstu DM 

o 20 %, snížení oběžných aktiv o 25 %, poklesu vlastního kapitálu o 17 % a nárůstu 

dlouhodobých závazků o 37 %. Nejvýraznější fluktuaci za období 2012–2015 představují 

v aktivech krátkodobé pohledávky, které se pohybují 4–11 %, a krátkodobý finanční 

majetek, jehož pohyb je v rozmezí 0–6 %. Na straně pasiv to jsou rezervní fondy 

v rozmezí 2–13 % a dlouhodobé závazky v rozmezí 30–48 %. U vertikální analýzy 

výkazu zisku a ztrát mají nejvyšší podíly na tržbách za všechna sledovaná období 

„Tržby za prodej výrobků a služeb“, jejichž hodnota se ve všech sledovaných obdobích 

pohybuje nad 90 % celkových tržeb. Naopak zanedbatelných hodnot dosahují „Tržby za 

prodej materiálu“, které se pohybují pod 1 % z celkových tržeb. Největší podíl na 

nákladech má „Výkonová spotřeba“, a její hodnota se pohybuje kolem 56 % z celkových 

nákladů. Další největší podíl na nákladech má položka „Osobní náklady“, která se 

pohybuje v rozmezí 26–31 %. Naopak položka „Ostatní náklady“ je zanedbatelná, její 

hodnota na celkových nákladech se pohybuje kolem 2,5 %.  

Nejobsáhlejší částí této diplomové práce je analýza poměrových ukazatelů, která zahrnuje 

ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Z výsledků ukazatelů rentability 

je nejlépe viditelné, že družstvo dosáhlo nejlepších výsledků v roce 2014, kdy všechny 
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zkoumané ukazatele rentability dosahovaly nejvyšších výsledků za sledované období, 

např. ROE 27,23 %, ROS 16,84 %, ROA 8,85 %. Naopak nejhůře si družstvo vedlo v roce 

2012, kdy finanční situaci nejvíce ovlivnilo velké suchu a nízké ceny produkce na trhu. 

Podprůměrná úroda sice pro rok 2015 nezaznamenal tak nízké hodnoty rentability jako 

tomu bylo v roce 2012, avšak pokles od předchozího období je velký, např. ROE dosáhlo 

pouze 7,75 %, ROS 6,73 % a ROA 2,55 %. Rentabilita v roce 2016 dosahovala 

obdobných hodnot jako v roce předešlém, z toho lze usuzovat, že úroda byla opět 

podprůměrná a výkupní ceny plodin nízké.  

Další analyzovanou skupinou jsou ukazatele aktivity. Optimální doba obratu zásob se 

pohybuje v rozmezí 50–100 dnů. Vypočtené hodnoty za všechna sledovaná období jsou 

velmi vysoké, průměrná hodnota je 192 dnů. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2014 

a to 166 dnů, nejvyšší hodnoty v roce 2015–232 dnů. Obrat zásob by bylo možné snížit, 

pokud by se snížil stav skladovaných výrobků, to by znamenalo prodat co nejdříve i za 

nižší cenu. V současné době se dává přednost možnosti vyčkání na vyšší cenu za 

produkci. Z tohoto důvodu jsou hodnoty ukazatele vysoké. Tyto výsledky potvrzují 

i hodnoty rychlosti obratu zásob, kdy se nejrychleji zásoby obrátily v roce 2014 – 

2,19krát, nejpomaleji v roce 2015 – 1,57 krát. Doba obratu pohledávek je poměrně 

vysoká. Její příčinou je především zachování dobrých vztahů s partnery, družstvo je 

ochotné odběrateli „počkat“ s platbou. Nejvyšší hodnota 84 dnů byla zaznamenána v roce 

2015. V tomtéž roce byla zaznamenána i nejvyššího hodnota doby obratu závazků 165 

dnů. Tyto hodnoty taktéž potvrzují zhoršenou finanční situaci vlivem neúrodného období. 

Oba ukazatele se v následujícím období prokazují klesající trend, což je pro družstvo 

žádoucí vývoj. Vzhledem k požadavku co nejvyšší hodnoty obratu aktiv, byla tato 

podmínka splněna v roce 2014 – 1,2 obrátky za rok. Nejnižší hodnota 0,47 byla 

zaznamenána v roce 2016, kdy došlo ke zvýšení stálých aktiv o 40 mil. Kč z důvodu 

investice do výstavby nového kravína.  

Do skupiny ukazatelů likvidity patří pouze tři ukazatele. Běžná likvidita za všechna 

sledovaná období se pohybuje v doporučeném intervalu 1,8 až 2,5. Riziko platební 

neschopnosti je tedy nízké. Pohotová likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 1 až 1,5, 

avšak vypočtené hodnoty jsou pro sledované období jsou nižší než 1 a tudíž nejsou pro 

věřitele příznivé. Nejvyšší hodnoty 0,74 bylo dosaženo v roce 2014. Tento nežádoucí stav 
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je způsoben vysokou hodnotou zásob ve všech sledovaných letech. Optimální hodnoty 

okamžité likvidity by se měly pohybovat v rozmezí 0,2 až 0,5. Těchto výsledků bylo 

dosaženo v období 2012–2014, nejnižší hodnota 0,07 byla zaznamenána pro rok 2015 – 

finanční majetek dosahoval nejnižší výše za celé sledované období, tj. 660 tis. Kč. 

Družstvo v tomto roce obtížně splácelo své závazky, důkazem je také vysoká hodnota 

doby obratu závazků – 165 dnů.  

Poslední skupinou patřící do poměrové analýzy jsou ukazatele zadluženosti. Ukazatel 

věřitelského rizika (míra celkové zadluženosti) by se měla pohybovat kolem 50 %, 

vypočtené hodnoty jsou však vyšší. Nejvyšší hodnoty 80 % bylo dosaženo v roce 2016, 

kdy se díky investiční činnosti zvýšila položka DM i dlouhodobých závazků o 40 mil. Kč. 

Doplňkem tohoto ukazatele je koeficient samofinancování, v roce 2016 jeho hodnota 

činila 20 %. Průměrná hodnota ukazatele úrokového krytí se pohybuje kolem 8. V roce 

2014 byla hodnota tohoto ukazatele 12,7, tudíž družstvo bylo schopné platit náklady 

spojené s používáním cizího kapitálu. V ostatních letech se tato hodnota pohybovala 

kolem 5, což je nad kritickou hodnotou 3. Družstvo bylo stále schopné hradit tyto náklady, 

ačkoli je pravděpodobné, že s úhradou mělo určité obtíže.  

Z vyšších metod finanční analýzy jsem nejdříve zpracovala bankrotní modely. 

Výsledkem Altmanova Z-Score je predikce pravděpodobného bankrotu. Nejvyšší 

hodnoty 1,4 (patří do šedé zóny) bylo dosaženo v roce 2014 a od této doby hodnota tohoto 

ukazatele klesá. V roce 2016 dosáhl ukazatel hodnoty pouze 0,69, která značí 

pravděpodobný bankrot organizace. Dle mého názoru je tento model spíše vhodný pro 

použití u akciových společností než u družstva. Pravděpodobně i z tohoto důvodu jsou 

získané výsledky pesimistické. Optimističtější výsledky poskytuje index IN 95, který je 

uzpůsoben přímo českému prostředí a zohledňuje i obor podnikání. Výsledné hodnoty 

pro všechna období jsou vyšší než 2, tzn. že finanční situace družstva je uspokojivá. 

Výsledky IN 95 potvrzuje i Taflerův bankrotní model. Všechny výsledné koeficienty jsou 

vyšší než 0,3 a pravděpodobnost bankrotu je tedy nízká.  

Posledním bodem finanční analýzy jsou bonitní modely. Index bonity během 

sledovaného období vykazoval kolísavý trend. Nejnižší hodnota 0,55 byla zaznamenána 

v roce 2012, náleží do intervalu 0–1 a značí určité problémy finanční situace družstva. 

Nejvyšší hodnoty 2,56 bylo dosaženo v roce 2014, tato hodnota náleží do intervalu 2–3 
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a značí velmi dobrou finanční situaci družstva. V ostatních letech výsledný index patřil 

do intervalu 1–2, který vypovídá o dobré finanční situaci družstva. 

Na základě těchto výsledků není finanční situace družstva tak špatná, jak jsem se obávala. 

Pokud by byl další rok úrodný alespoň jako rok 2014, pro družstvo by to znamenalo 

okamžité zvýšení ukazatelů rentability, snížení doby obratu závazků – lepší platební 

schopnost, zvýšení pohotové a okamžité likvidity a zvýšení indexu bonity.  

 

2.7 Srovnání s konkurentem  

Pro tento účel jsem zvolila A. Z. O., s. r. o. Jinošov, vzdálené od HOD Jabloňov – Ruda 

cca 20 km, které je obdobně velké a s družstvem udržuje přátelské vztahy jak obchodní, 

tak partnerské. Obě organizace mají stejný předmět podnikání, obdobný roční obrat, počet 

zaměstnanců a rostlinnou výrobu. Rozdílná je živočišná výroba, kdy A. Z. O. neprovozuje 

chov prasat. Další odlišnost je v poskytování služeb (pronájmy, opravy atd.), které 

A. Z. O. neposkytuje, a naopak je využívá od HOD Jabloňov – Ruda v podobě zapůjčení 

zemědělské techniky. 

Základní údaje: 

Název   A. Z. O., s. r. o. (Agro, Zoo, Obchod) 

Sídlo   Jinošov 100, PSČ 675 71 

Identifikační číslo 46974491 

Předmět podnikání Zemědělská výroba; silniční motorová doprava; ošetřování rostlin; 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona (Justice, 2018) 
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Tab. 24: Srovnání základních údajů A.Z.O. Jinošov a HOD Jabloňov – Ruda (Vlastní zpracování dle 

Jelínek a Novotná, 2018) 

 A.Z.O. Jinošov HOD Jabloňov - Ruda 

Obrat 2016 31,11 mil Kč 29 mil. Kč 

Výměra obdělávané půdy 727 ha 630 ha 

Počet zaměstnanců 22 23 

Průměrná mzda 21 500 Kč 22 500 Kč 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ačkoli HOD disponuje nižším ročním obratem 

i výměrou obdělávané půdy, může si dovolit zaměstnat o jednoho zaměstnance více než 

A.Z.O. a svým zaměstnancům poskytnou vyšší mzdu než konkurent. Tento stav lze přičíst 

i faktu, že HOD vykazuje poskytované služby ve výši 1 mil. Kč rozdíl od A.Z.O. Jinošov, 

které tyto služby neposkytuje.  

Živočišná výroba: 

Tab. 25: Živočišná výroba A.Z.O. Jinošov (Jelínek, 2018) 

A.Z.O. Jinošov Počet kusů Objem produkce Tržby 

Dojnice 186 1 278 tis. l 7 887 tis. Kč 

Býci 85 31,9 t 2 519 tis. Kč 

 

Tab. 26: Živočišná výroba HOD Jabloňov - Ruda (Novotná, 2018) 

HOD Jabloňov - Ruda Počet kusů Objem produkce Tržby 

Prasata 385 61,8 t  2 020 tis. Kč 

Dojnice  235 1 226 tis. l 8 331 tis. Kč 

Skot (včetně dojnic) 309 46,9 kg 2 390 tis. Kč 
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Dle získaných údajů A. Z. O. Jinošov dosahuje nižších tržeb z chovu zvířat 

o 2 335 tis. Kč. Tento rozdíl je způsoben chybějícím chovem prasat a nižším počtem 

dojnic.  

Rostlinná výroba: 

Tab. 27: Rostlinná výroba A.Z.O. Jinošov (Jelínek, 2018) 

A.Z.O. Jinošov Výměra osetí Vlastní spotřeba Prodej Tržby 

Řepka ozimá 156 ha - 569 t 6 011 tis. Kč 

Pšenice ozimá 246 ha 200 t 1 309 t 5 144 tis. Kč 

Ječmen ozimý 59 ha 200 t 205 t 895 tis. Kč 

Kukuřice na siláž 110 ha 3 203 t - - 

 

Tab. 28: Rostlinná výroba HOD Jabloňov - Ruda (Novotná, 2018) 

HOD Jabloňov - Ruda Výměra osetí Vlastní spotřeba Prodej Tržby 

Řepka ozimá 113,55 ha - 350 t  3 336 tis. Kč 

Pšenice ozimá 186,44 ha 410 t  520 t  2 066 tis. Kč 

Kukuřice na siláž 110,05 ha 3 179 t  - - 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že A. Z. O. Jinošov má vyšší tržby z prodeje rostlinné 

výroby než družstvo, především z prodeje pšenice. Na tomto stavu má podíl i kvalita 

půdy, jelikož A. Z. O. vykazuje vyšší produkci než družstvo. A. Z. O. také na rozdíl od 

družstva pěstuje ječmen, za který trží 0,9 mil. Kč.  
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Odběratelé: 

Tab. 29: Odběratelé A.Z.O. Jinošov (Jelínek, 2018) 

A. Z. O. Jinošov Předmět prodeje Objem Tržby 

MORAVA Vyškov mléko 1 128 tis. l 7 670 tis. Kč 

ADW AGRO, a. s.  
obilí 

řepka 

779 t 

123 t 

2 591 tis. Kč 

970 tis. Kč 

Hrotovická obchodní, s. r. o. 
obilí 

řepka 

716 t 

290 t 

2 342 tis. Kč 

3 067 tis. Kč 

Kulmon – Škoda, s. r. o. býci 38 t 1 897 tis. Kč 

 

Tab. 30: Odběratelé HOD Jabloňov – Ruda (Novotná, 2018) 

HOD Jabloňov – Ruda Předmět prodeje Objem Tržby 

Agropodnik, a. s. 
řepka 

pšenice 

193 t 

205 t 

1 830 tis. Kč 

636 tis. Kč 

ACHP Vysočina, s. r. o. 
řepka 

pšenice 

157 t 

57 t 

1 506 tis. Kč 

175 tis. Kč 

ADW AGRO, a. s.  pšenice 221 t 673 tis. Kč 

MORAVA Vyškov mléko 1 225 tis. l 8 331 tis. Kč 

Alois Stloukal skot, prasata 108 t 4 410 tis. Kč 

 

Ve srovnání objemů prodejů a jejich tržeb A. Z. O. vykazuje cca 3x vyšší úrodnost u obilí 

než družstvo a tomu odpovídá i výše tržeb. Tento fakt lze přičíst větší obdělávané výměře 

půdy, její kvalitě a vhodné péči o plodiny. Objemy prodeje mléka jsou odpovídající 

vzhledem k počtu dojnic, cena za 1 l mléka je 6,80 Kč.  
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Dodavatelé: 

Tab. 31: Dodavatelé A.Z.O. Jinošov (Jelínek, 2018) 

A. Z. O. Jinošov Předmět nákupu Objem Náklad 

ADW AGRO, s. r. o. hnojiva 344 t 1 538 tis. Kč 

FIDES AGRO, s. r. o. krmné přísady 41 t 570 tis. Kč 

AGRO – ARTIKEL, s. r. o. chemické prostředky 1 602 l 542 tis. Kč 

ELITA Semenářská, a. s. osiva 102 t 799 tis. Kč 

 

Tab. 32: Dodavatelé HOD Jabloňov – Ruda (Novotná, 2018) 

HOD Jabloňov – Ruda Předmět nákupu Objem Náklad 

Agropodnik, a. s.  
hnojiva 

chemické přípravky 

129 t 

1 453 l 

959 tis. Kč 

768 tis. Kč 

ACHP Vysočina, s. r. o. 
hnojiva 

chemické přípravky 

93 t 

2 813 l 

898 tis. Kč 

715 tis. Kč 

SILMET Příbram, a. s. nafta 88,5 tis. l 1 882 tis. Kč 

 

HOD Jabloňov – Ruda ročně nakupuje hnojiva o objemu 222 t v hodnotě 1 857 tis. Kč 

a chemické prostředky o objemu 4 266 l za 1 483 tis. Kč. Vzhledem k objemu nákupu 

a nákladu A. Z. O. je pravděpodobné, že nakupují nejlevnější hnojiva na trhu, popřípadě 

dotazovaný uvedl pouze svého největšího dodavatele. U chemických prostředků 

shledávám stejný nedostatek, jelikož vzhledem k velikosti obdělávané půdy by muselo 

A. Z. O. nakupovat přinejmenším čtyřnásobné množství chemických prostředků, než je 

uvedeno v tabulce.  
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Ukazatele rentability 

Tab. 33: Srovnání ukazatelů rentability (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov – Ruda 

a A.Z.O. Jinošov, 2018) 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

ROE A. Z. O.  14,06 % 10,93 % 24,58 % 6,42 % 4,48 % 

ROE HOD  2,16 % 16,87 % 27,23 % 7,75 % 14,77 % 

ROA A. Z. O.  6,41 % 4,98 % 14,53 % 3,87 % 1,62 % 

ROA HOD  0,50 % 4,51 % 8,85 % 2,55 % 2,88 % 

ROS A. Z. O. 11,18 % 8,7 % 20,23 % 6,52 % 6,1 % 

ROS HOD 0,31 % 8,14 % 16,84 % 6,73 % 9,77 % 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že i pro A. Z. O. Jinošov byl rok 2014 úrodný, jelikož 

hodnoty rentability jsou v tomto roce nejvyšší, stejně jako u HOD Jabloňov – Ruda. Vyšší 

rentability vloženého kapitálu ROE dosahuje HOD Jabloňov – Ruda, je to především 

způsobeno nižší hodnotou vloženého kapitálu než u A. Z. O. Jinošov. Výše zisku po 

zdanění EAT je proměnlivá u obou sledovaných subjektů. Rentabilita aktiv ROA je 

během sledovaného vyšší pro A. Z. O. Jinošov, výjimkou je rok 2016, kdy vyšší hodnoty 

dosáhlo HOD Jabloňov – Ruda. Příčinou je vyšší zisk po zdanění, než dosáhlo A. Z. O. 

a také 40 mil. nárůst celkových aktiv. Rentabilita tržeb ROS u A. Z. O. odpovídá v období 

2012–2015 vyšším tržbám a tedy i vyššímu EBITu, naopak pro rok 2016 tyto hodnoty 

vykazuje vyšší HOD Jabloňov – Ruda.  
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Ukazatele aktivity 

Tab. 34: Srovnání ukazatelů aktivity (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov – Ruda a 

A.Z.O. Jinošov, 2018) 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu zásob A. Z. O. (dny) 121,51 143,23 115,01 144,38 147,1 

Doba obratu zásob HOD (dny) 186,31 180,57 166,65 232,27 196,93 

Doba obratu pohledávek A. Z. O. 

(dny) 
44,17 71,76 53,51 100,46 79,65 

Doba obratu pohledávek HOD (dny) 36,16 30,88 52,06 84,95 65,63 

Doba obratu závazků A. Z. O. (dny) 103,01 132,13 53,32 98,32 81,57 

Doba obratu závazků HOD (dny) 71,05 96,34 105,54 164,9 139,12 

 

Ukazatel doby obratu zásob je u HOD vyšší, je to způsobeno vyššími zásobami, ve 

kterých je velký objem financí vázán k vyššímu počtu zvířat, a nižšími tržbami než 

v případě A. Z. O.. Doba obratu pohledávek je ve všech sledovaných období vyšší 

u A. Z. O., jeho pohledávky převyšují výši pohledávek HOD Jabloňov - Ruda. U obou 

organizací je doba obratu pohledávek vyšší než doba obratu závazků, což je pro obě 

organizace žádoucí. Doba obratu závazků je v období 2014–2016 u A. Z. O. vyšší než 

u HOD - je to způsobeno poklesem závazků u A. Z. O. a naopak nárůstem závazků 

u HOD Jabloňov - Ruda. 

Ukazatele likvidity 

Tab. 35: Srovnání ukazatelů likvidity (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov – Ruda a 

A.Z.O. Jinošov, 2018) 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita A. Z. O. 1,85 1,76 3,6 2,51 3,1 

Běžná likvidita HOD 3,34 2,59 2,32 1,99 1,99 
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Pohotová likvidita A. Z. O.  0,67 0,69 1,45 1,04 1,29 

Pohotová likvidita HOD 0,72 0,72 0,74 0,59 0,57 

Okamžitá likvidita A. Z. O. 0,25 0,13 0,44 0,02 0,32 

Okamžitá likvidita HOD 0,21 0,4 0,24 0,07 0,1 

 

U ukazatele běžné likvidity obě organizace vykazují malé riziko platební neschopnosti, 

všechny vypočtené hodnoty se pohybují nad hodnotou 1,8. Naopak u pohotové likvidity 

se žádný z výsledků obou organizací nepohybuje v doporučeném rozmezí 1 až 1,5. Tento 

stav není příznivý pro věřitele obou organizací. Optimální hodnoty okamžité likvidity se 

pohybují v rozmezí 0,2 až 0,5. Obě organizace vykazují výkyvy pod dolní mez toho 

intervalu a v daných letech nebyly dostatečně likvidní, aby byly schopné splácet své 

závazky. 

Ukazatele zadluženosti 

Tab. 36: Srovnání ukazatelů zadluženosti (Vlastní zpracování dle účetních výkazů HOD Jabloňov – 

Ruda a A. Z. O. Jinošov, 2018) 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

Ukazatel věřitelského rizika A. Z. O. (%) 54,52 54,48 67,5 67,14 63,91 

Ukazatel věřitelského rizika HOD (%) 73,79 72,62 67,5 67,14 80,44 

Ukazatel úrokového krytí A. Z. O. 9,15 6,54 20,3 6,86 3,58 

Ukazatel úrokového krytí HOD 0,17 5,31 12,7 5,12 5,14 

 

Ukazatel věřitelského rizika by se měl pohybovat kolem 50 %. Z výše uvedené tabulky 

je zřejmé, že A. Z. O. Jinošov přináší pro své věřitele nižší riziko než HOD Jabloňov – 

Ruda, protože jeho míra celkového zadlužení je nižší, než v případě HOD. Vyšší hodnoty 

ukazatele úrokového krytí A. Z. O. označují vyšší schopnost pokrýt své úrokové platby 
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než HOD. výjimkou je opět rok 2016, kdy hodnota ukazatele HOD je vyšší než u A. Z. O.. 

Je to způsobeno vyšším EBITem u HOD. 

 

2.8 SWOT analýza 

Na základě provedených analýz lze zpracovat SWOT analýzu, která zaštiťuje silné a slabé 

stránky družstva, jeho příležitosti a hrozby.  

 

Tab. 37: SWOT analýza (Vlastní zpracování dle získaných výsledků ze zpracovaných analýz, 2018) 

Silné stránky Slabé stránky 

- Modernizované zázemí živočišné 

výroby 

- Moderní vozový park i část strojního 

zařízení 

- Spravované pozemky v bezprostřední 

blízkosti družstva 

- Poloha družstva v blízkosti D1 (mezi 

sjezdy 147 a 153 km) 

- Odbornost vedení (předseda zodpovídá 

za RV, místopředseda za ŽV) 

- Flexibilita dle požadavků zákazníka 

- 20 % obdělávaných pozemků ve 

vlastnictví družstva 

- Prodej mléka přes odbytové družstvo 

Morava 

- Vysoké hodnoty Taflerova bankrotního 

modelu 

 

- Malý podíl na trhu 

- Malá, resp. žádná propagace 

a reklama  

- Zastaralá část strojů 

- Nízká hodnota rentability (pod 10 %) 

- Vysoká doba obratu zásob (cca 200 

dnů) 

- Vysoká doba obratu pohledávek (cca 

60 dnů) 

- Nízký obrat celkových aktiv 

- Nízká pohotová i okamžitá likvidita 

- Vysoký ukazatel věřitelského rizika 
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Příležitosti Hrozby 

- Zapojení se do dalších dotačních 

programů 

- Automat na prodej mléka pro veřejnost 

- Modernizace DM 

- Tlak na růst mezd (nedostatečná 

nabídka práce na trhu) 

- Nedostatek pracovníků (i bez 

kvalifikace) 

- Neúroda (nižší tržby) 

- Rostoucí ceny pozemků (vyšší 

náklady na pronájem, na koupi) 

- Daňová politika státu 

- Vysoká konkurence v oboru 

- Nestabilní ceny za rostlinnou i 

živočišnou výrobu na českém trhu 

(ovlivněné cenou produkce ze 

zahraničí) 

- Růst cen za služby, energie, materiál 

- Výstavba rychlodráhy přes pozemky 

obdělávané družstvem (menší 

obdělávaná výměra – nižší tržby) 

- Platební morálka odběratelů 

- Časté kontroly dotací (v případě 

nedodržení podmínek nutnost vrátit 

dotaci) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce se budu zabývat vlastními návrhy řešení, které by měly 

odstranit, popřípadě alespoň zmírnit nedostatky současné situace HOD Jabloňov - Ruda 

zjištěné provedením výše zpracované a popsané strategické a finanční analýzy. Na 

základě takto zjištěných výsledků lze říci, že ačkoli finanční situace družstva není 

uspokojivá, nejedná se o tak vážnou situaci, která by ohrožovala samotnou existenci 

družstva. Mnou navržená řešení by proto měla přinést především zlepšení v oblasti 

financí a stabilizovat tak současnou situaci družstva.  

3.1 Investice 

Ačkoli je logické, že další investice finančně družstvo zatíží ještě více, než v současné 

době je, bez dalších investic do provozu nebude možné zvyšovat tržby z prodeje 

produkce. Výhodou v tomto oboru podnikání je bezpočet různých dotačních programů, 

jejichž výše může dosahovat až 70 % celkových nákladů na investici. Jelikož družstvo je 

zatížené splácením investice z roku 2016 a to až do roku 2026, následující investice by 

bylo možné realizovat v časovém horizontu 3–10 let. HOD Jabloňov – Ruda disponuje 

vlastními pozemky v hodnotě 25 mil. Kč (přičemž jejich pořizovací cena činila 9 mil. Kč) 

a především z tohoto důvodu se družstvo bankám jeví jako bonitní.  

 

3.1.1 Modernizace objektů živočišné výroby 

Jak již bylo v této práci několikrát avizováno, v roce 2016 byla uskutečněna investice ve 

výši 40 mil. Kč do výstavby nového kravína. V rámci dotačního programu byla družstvu 

uznána dotace ve výši 12 mil. Kč. Stále by bylo ale vhodné modernizovat i staré stáje 

a výběhy, aby bylo možné zvýšit počet kusů skotu. Vedení družstva odhaduje, že takto 

by bylo možné zvýšit objem produkce mléka i masa až o 30 % a snížit počet pracovníků 

živočišné výroby přibližně o 2 zaměstnance – současné dojící linky jsou plně 

automatizované, technické řešení stájí zajišťuje efektivnější údržbu i krmení zvířat. 

Jednalo by se o úsporu na mzdách ve výši 0,5 mil. Kč za rok – průměrná mzda 

poskytovaná družstvem je 22,5 tis. Kč, tzn. 12*22,5*2. 
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Vedení družstva takovouto investici odhaduje na 20 mil. Kč, která zahrnuje výstavbu 

nové části stáje a opravu stávajících stájí a výběhů. Vedení družstva stanovilo tuto částku 

díky zkušenostem z minulého projektu – výstavby kravína. U tohoto projektu je možné 

zažádat o dotaci v rámci projektu Program rozvoje venkova (PRV), který do českého 

zemědělství v období 2014 – 2020 přinese téměř 3,5 miliardy EUR (více než 96 mld. Kč). 

Z toho bude 2,3 miliardy EUR (62 mld. Kč) z unijních zdrojů a 1,2 miliardy EUR 

(34 mld. Kč) z českého rozpočtu (Eagri, 2018). Za předpokladu splnění všech dotačních 

podmínek (investice do staveb živočišné a rostlinné výroby v hodnotě 0,1 až 150 mil. Kč) 

by bylo možné získat dotaci až ve výši 40 % hodnoty předpokládané investice, 

tj. 8 mil. Kč. Dále by bylo možné čerpat dotace na ustájená zvířata z programu 

WELFARE (příspěvky na lehací prostor dojnic, zlepšení stájového prostředí, přístup do 

výběhu aj.). Celková úspora energie a údržby (přitápění, svícení, úklid, krmení) je 

odhadována vedením družstva ve výši cca 30 % ze současných nákladů. Z těchto kroků 

lze předběžně vyčíslit investici na cca 7,5 mil. Kč.  

Tento závěr je však nutné podpořit i dynamickou metodou zahrnující faktor času, a to 

metodou čisté současné hodnoty (Net Present Value = NPV). Výsledná hodnota udává, 

kolik peněz realizace investice podniku přinese. V případě kladného výsledku je projekt 

přípustný, při záporném výsledku je projekt nepřijatelný (ManagementMania, 2016).  

Č𝑆𝐻 = ∑
𝐶𝐹

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Rovnice 27: Čistá současná hodnota (ManagementMania, 2017) 

 

Odhadovaný počet let využívání t takto pořízeného dlouhodobého majetku je vedením 

družstva odhadnut na 20 let. Je to z důvodu neustálého vývoje technologií 

a pravděpodobnost, že za 20 let bude potřeba další modernizace, je poměrně vysoká. Výše 

Cash Flow je vedením družstva vyčíslena na 3 mil. Kč. Tato hodnota je spíše nižší, než 

bude skutečná hodnota CF. Diskontní úroková míra r je určena jako průměr ukazatele 

ROE během výše analyzovaného období, tj. 0,14.  
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Č𝑆𝐻 = ∑
3

(1 + 0,14)𝑡

20

𝑡=0

− 20 =. . . … = 2,64 𝑚𝑖𝑙. 𝐾č 

Rovnice 28: Výpočet ČSH investice do modernizace stájí (Vlastní zpracování, 2018) 

 

Výsledná hodnota je kladná, tudíž je projekt pro družstvo přijatelný. Ovšem je nutné brát 

v úvahu i současnou finanční situaci družstva. Vzhledem k finančnímu zatížení z důvodu 

splácení úvěru ve výši 40 mil. Kč až do roku 2026, doporučuji tuto investici provést 

nejdříve v roce 2025 – doba splácení úvěru se bude chýlit ke konci, bude známa současná 

finanční situace organizace a predikce jejího dalšího vývoje bude přesnější.  

V rámci úsporných opatření a ve prospěch případných investic navrhuji zvážení zrušení 

chovu prasat, jelikož je tato živočišná výroba spíše ztrátová. Chov se nachází v obci 

Ruda cca 4 km od sídla družstva a pozemek, na kterém se vepřín nachází, není majetkem 

družstva a je nutné platit nájemné ve výši 10 tis. Kč ročně. Dalším argumentem pro 

zrušení chovu je nedostatek (kvalifikovaných) zaměstnanců na trhu práce. Pokud by došlo 

ke zrušení chovu, tedy prodeji všech 385 ks zvířat, družstvo by inkasovalo při ceně 32,66 

Kč/kg cca 1 500 tis. Kč. Dále by se družstvu snížily náklady v podobě úspory krmiv 

v hodnotě cca 1 000 tis. Kč a úspory na mzdách 2 pracovníků ve výši 500 tis. Kč 

(průměrná mzda je 22,5 tis. Kč). Dále by se jednalo o úsporu pohonných hmot a energií 

ve výši 30 tis. Kč. Celková výše úspor by byla ve výši 1 540 tis. Kč.  

 

3.1.2 Modernizace objektů rostlinné výroby 

V rámci rostlinné výroby by bylo do budoucna vhodné uvažovat o investici do výstavby 

posklizňové linky, která by zabezpečovala kvalitní úpravu sklizených zrnin (čištění 

a sušení). Vedení družstva takovouto investici odhaduje na 10 mil. Kč, která zahrnuje 

výstavbu budovy a strojové vybavení. Družstvu by díky výstavbě vznikl nový sklad pro 

rostlinnou výrobu, a tudíž by se produkce nemusela okamžitě po sklizni prodávat, ale 

bylo by možné vyčkat na zvýšení cen těchto komodit, které se zpravidla zvyšují koncem 

zimních měsíců. Ze zkušeností z praxe vedení družstva odhaduje, že touto investicí by 

bylo možné zvýšit tržby z rostlinné výroby až o 20 %.  K tomuto druhu investice se taktéž 
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váže dotační program Operační program Životní prostředí (OPŽP), který by na danou 

investici poskytl dotaci až ve výši 40 %, tj. 4 mil. Kč.  

Pro zhodnocení efektivnosti investice je nutné použít jako v předchozím případě metodu 

čisté současné hodnoty. Doba užívání je vedením družstva odhadnuta na 15 let, pak je 

pravděpodobné, že budou nutné další modernizace, a CF ve výši 1,5 mil. Kč. Diskontní 

úroková míra je stejně jako v předchozím případě stanovena jako průměr ukazatele ROE 

ve výši 0,14.  

Č𝑆𝐻 = ∑
1,5

(1 + 0,14)𝑡

15

𝑡=0

− 10 =. . . … = 0,64 𝑚𝑖𝑙. 𝐾č 

Rovnice 29: Výpočet ČSH investice do posklizňové linky (Vlastní zpracování, 2018) 

 

Výpočet ČSH investice je kladný a projekt je tedy přípustný. O této investici by bylo 

možné uvažovat v horizontu 2 let za předpokladu úrodného roku a také kvůli možnosti 

využití čerpání výše uvedené dotace do konce roku 2020, kdy tento dotační program 

končí.  

Další příležitostí pro investování je úprava míchárny krmiv v hodnotě cca 1 mil. Kč, 

která by vedle k efektivnější přípravě krmiv. Taktéž by vznikl nový sklad pro uskladnění 

již nachystaných směsí, který v současné době družstvo nemá k dispozici. Tak jako 

v předchozích případech i na tuto investici se vztahuje program PRV (investice do staveb 

rostlinné výroby v hodnotě 100 tis. – 150 mil. Kč) až ve výši 40 % nákladů na investici, 

tj. 400 tis. Kč. Tato investice by také přispěla ke snížení počtu pracovních hodin 

zaměstnanců vykonávající tuto činnost a bylo by tedy možné tento uspořený čas 

pracovníků využít na jinou činnost. Konkrétně je tento čas vedením odhadován na 7-

10 hod. týdně. Ačkoli se tato úspora času může jevit jako nevýznamná, při nedostatku 

pracovních sil je již znatelná. Investice by tedy především optimalizovala efektivní 

využívání pracovního kapitálu.  

Posledním bodem modernizace v rámci dlouhodobého majetku je výstavba silážních 

jam v hodnotě 5 mil. Kč. V současné době družstvo využívá možnost uskladnění siláže 
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v tzv. silážních vacích, jejichž cena je 0,5 mil. Kč. Investice by se vrátila mnohem dříve 

než za 10 let, snížily by se náklady na skladování siláže, především co se týče velikosti 

skladové plochy, a kvalita takto uskladněné produkce je považována za vyšší, než je tomu 

v případě skladování ve vacích.  

 

3.1.3 Modernizace mechanizační dílny 

Investice do modernizace dílny je vedením družstva odhadnuta ve výši cca 2 mil. Kč, 

jednalo by se především o pořízení nové střechy, zateplení budovy a dokoupení 

technického vybavení dílny. Družstvo by chtělo poskytovat více služeb soukromým 

osobám týkajících se oprav zemědělské techniky, ale také např. zřízením vlastního 

pneuservisu. Současné náklady na výměnu pneumatických kol celého vozového parku 

družstva u externí firmy se pohybují mezi 30–40 tis. Kč ročně. Dle vedení družstva by 

tyto služby mohly zvýšit roční tržby cca o 100 tis. Kč. Pokud by družstvo chtělo nabízet 

ještě více služeb veřejnosti (opravy soukromé zemědělské techniky), bude třeba přijmout 

dalšího pracovníka. To by znamenalo další zvýšení tržeb o 10 %, ale také zvýšení 

mzdových nákladů ve výši 500 tis. Kč.  

 

3.2  Dotace 

3.2.1 Dotace na zaměstnance 

V současné době je na trhu práce 270 tis. volných pracovních míst, ale nabídka práce je 

pouze ve výši 250 tis. uchazečů. Poptávka je především po kvalifikovaných 

zaměstnancích, kterých je nedostatek. Družstvo se taktéž dlouhodobě potýká 

s nedostatkem zaměstnanců a vzhledem k přicházejícím sezónním pracím je tento 

problém velmi akutní. Možnost spatřuji ve využití pracovníků vedených na úřadu práce 

(ÚP) déle než 6 měsíců, přičemž je možné zapojit se do dotačního programu na 

zaměstnance. Jsou to tzv. společensky účelná pracovní místa, kde měsíční výše příspěvku 

na takovéto místo činí až 9 tis. Kč, u absolventů VŠ ve věku 25–30 let při nástupu na 

pozici odpovídající vystudovanému oboru tento příspěvek může činit až 11 tis. Kč. 
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Takovýto příspěvek je organizaci poskytován maximálně na 6 měsíců, což je doba, která 

by družstvu postačila na pokrytí chybějících pracovníků v sezónních měsících. 

Podmínkou pro poskytnutí této dotace organizaci je udržení tohoto pracovního místa po 

dobu alespoň 365 kalendářních dnů, tzn. že místo existuje, ale nemusí být obsazeno 

(MPSV, 2018). 

 

3.2.1 Dotace dlouhodobého majetek 

Jak jsem již nastínila v předchozím bodě, potřeba investování do podnikání je stěžejním 

problémem. Proto je nutné zajímat se o možnosti čerpání dotací v rámci různých 

dotačních programů, především z Programu rozvoje venkova (PRV). V současné době 

lze využít program Investice do zemědělských podniků, které se vztahují na stavby 

a technologie v živočišné i rostlinné výrobě. Tento program by podpořil výše navržené 

investice, a to rekonstrukci původních stájí, rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva 

a stelivo (míchárna krmiv), výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň 

produktů rostlinné výroby (posklizňová linka) a výstavba skleníků. Výše dotace na tyto 

investice je poskytována ve výši 40 % nákladů na investici, přičemž tyto náklady jsou 

stanoveny ve výši 100 tis. – 150 mil. Kč. Dalším programem z PRV je Zpracování 

a uvádění na trh zemědělských produktů, který se vztahuje na pořízení strojů a zařízení 

pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu balení, modernizaci a rekonstrukci 

budov a investice spojené se skladováním zpracovávané suroviny. Dotace z tohoto 

programu jsou taktéž poskytovány ve výši 40 %, avšak celkové náklady na investici jsou 

zde nižší, konkrétně 100 tis. – 30 mil. Kč (Přehled dotací, 2018).  

 

3.2.2 Dotace na úsporu energie 

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je 

otevřen dotační program Úspora energie, který poskytne dotaci na modernizaci 

a rekonstrukci rozvodů elektřiny, zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, 

modernizace soustav osvětlení budov, instalace akumulace elektrické energie aj. Na 



102 

 

projekt lze získat od programu 30–50 % z investované hodnoty ve výši 0,5–400 mil. Kč 

(Přehled dotací, 2018).  

Družstvo by tento program mohlo využít na modernizaci mechanizační dílny, jejíž 

hodnota rekonstrukce je odhadnuta na 2 mil. Kč (oprava budovy, nová střecha, okna, 

rozvody sítí, nářadí). Pokud by družstvo získalo na tento projekt dotaci alespoň ve výši 

30 %, jednalo by se o úsporu v hodnotě 600 tis. Kč.  

Dotace z PRV nelze kombinovat, platí, že jednomu druhu dotace odpovídá jeden 

investiční projekt. Dotační projekty jsou zpravidla vypsané na 1 rok, ale v podstatě se 

každoročně opakují s menšími obměnami.  

 

3.3 Urychlení inkasa pohledávek 

Při finanční analýze ukazatelů aktiv bylo zjištěno, že doba obratu pohledávek vykazuje 

vyšší hodnoty, než je doporučená doba 30 dní. Taktéž rychlost obratu pohledávek by bylo 

vhodné zvýšit.  

 

Tab. 38: Doba a rychlost obratu pohledávek (Vlastní zpracování, 2018) 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu pohledávek (dny) 36,16 30,88 52,06 84,95 65,63 

Rychlost obratu pohledávek 10,09 11,82 7,01 4,30 5,56 

 

3.3.1 Skonto 

Za účelem optimalizace těchto ukazatelů by bylo vhodné odběratele motivovat 

k dřívějším úhradám faktur pomocí slevy z hodnoty objednávky, tzv. skonta. Tato sleva 

bude odběrateli poskytnuta pouze v případě zaplacení faktury před dobou splatnosti, např. 

je-li ve smlouvě uvedeno 5/10 znamená to, že odběrateli bude poskytnuta sleva 5 % pokud 
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bude faktura uhrazena do 10 dní od nákupu. Při pozdější úhradě již slevu nezíská 

(Režňáková, 2010).   

Hodnotu fakturované částky snížené o skonto lze určit dle následujícího vztahu: 

𝐻𝐷𝑆 = 𝐻𝐷 ∗ (1 − 𝑖𝑆) 

Rovnice 30: Skonto (Režňáková, 2010) 

 

HDS  hodnota dodávky snížená o skonto v Kč 

HD hodnota dodávky v Kč 

is  sazba skonta (Režňáková, 2010) 

Dále lze určit tzv. přepočtenou alternativní výnosovou míru, která udává počet dní T, 

které uplynou mezi standardní dobou splatnosti a dobou pro využití skonta.  

𝑖𝑡 = 𝑖 ∗
𝑇

360
 

Rovnice 31: Alternativní výnosová míra (Režňáková, 2010) 

 

i  alternativní výnosová míra 

it přepočtená alternativní výnosová míra 

T rozdíl doby splatnosti obchodního úvěru a lhůty pro poskytnutí skonta 

(Režňáková, 2010) 

 

Z výše uvedených vztahů lze odvodit vztah pro určení maximální výše sazby skonta: 

𝑖𝑠 = 1 −
𝐻𝐷𝑠

𝐻𝐷
= 1 −

𝐻𝐷

1+𝑖𝑡

𝐻𝐷
= 1 −

1

1 + 𝑖𝑡
=

𝑖𝑡

1 + 𝑖𝑡
 

Rovnice 32: Maximální výše skonta (Režňáková, 2010)  

 

Pro vytvoření modelu využití skonta budu uvažovat alternativní výnosovou míru 0,9 %, 

tato hodnota odpovídá úrokové sazbě kontokorentního účtu družstva. Výsledkem tohoto 
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modelu bude zjištění maximální možné slevy, kterou si může družstvo dovolit poskytnout 

svým zákazníkům.  

 

Tab. 39: Výpočet maximální výše skonta (Vlastní zpracování, 2018) 

Prvky výpočtu Hodnota 

i – alternativní výnosová míra (% p. a.) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

DS – doba splatnosti obchodního úvěru 

(dny) 
10 30 45 60 90 

LS – doba pro poskytnutí skonta (dny) 0 3 7 10 15 

T – rozdíl DS a LS (dny) 10 27 38 50 75 

it – přepočtená alternativní výnosová míra 

(%) 
0,025 0,068 0,095 0,125 0,188 

is – maximální výše sazby skonta (%) 0,024 0,063 0,087 0,111 0,158 

 

Výsledná maximální výše skonta se liší dle doby poskytnutí skonta a dle délky splatnosti 

faktury. Výsledné hodnoty jsou poměrně nízké vzhledem ke stanovené výši alternativní 

výnosové míry. Dále je vhodné pro ilustraci vytvořit model, kdy se různým výším 

objednávek přiřadí výše skonta odvíjející se od doby splatnosti faktury. 

 

Tab. 40: Maximální výše skonta v Kč (Vlastní zpracování, 2018) 

Maximální výše 

skonta 

Hodnota objednávky (v Kč) 

25 tis. 50 tis. 75 tis. 100 tis. 150 tis. 200 tis. 

Splatnost do 10 dnů 600 1 200 1 800 2 400 3 600 4 800 

Splatnost do 30 dnů 1 575 3 150 4 725 6 300 9 450 12 600 

Splatnost do 45 dnů 2 175 4 350 6 525 8 700 13 050 17 400 
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Splatnost do 60 dnů 2 775 5 550 8 325 11 100 16 650 22 200 

Splatnost do 90 dnů 3 950 7 900 11 850 15 800 23 700 31 600 

 

Ačkoli se procentní vyjádření výše skonta může jevit jako nízké, po přepočtu ke 

konkrétním hodnotám objednávek jsou již tyto hodnoty pro zákazníky velmi zajímavé, 

především pokud je splatnost jejich faktury 90 dnů. Z důvodu takového finanční motivace 

by bylo možné snížit dobu obratu pohledávek a zvýšit rychlost obratu pohledávek.  

 

3.3.2 Faktoring 

Další možností, jak urychlit inkaso pohledávek, je možnost využití faktoringu. Jedná se 

o postoupení krátkodobých pohledávek před dobou splatnosti snížené o diskont, přičemž 

pohledávka musí splňovat podmínku splatnosti do 180 dnů, nesmí s ní být spojena práva 

třetích osob a musí vzniknout za subjektem s akceptovatelnou bonitou. Tato služba 

snižuje vázanost kapitálu v pohledávkách, čímž je kladně ovlivněna rentabilita vloženého 

kapitálu, snižuje se riziko spojené s nezaplacením pohledávek i administrativní náklady 

spojené s evidencí pohledávek (Režňáková, 2010). 

Výše diskontu (poplatek za službu faktoringové společnosti) se odvíjí od výše nákladů na 

obstarání potřebných finančních prostředků, provize za poskytnutou službu ve výši 0,5 

až 3 % hodnoty pohledávky a rizikové prémii.  

U faktoringu se rozlišují dvě formy, a to bezregresní faktoring, kdy riziko za nezaplacení 

pohledávky přebírá faktor, a regresní faktoring, kdy si faktoringová společnost vyhrazuje 

právo na vrácení pohledávky původnímu majiteli v případě neuhrazení pohledávky 

věřitelem (Režňáková, 2010). 

Na českém trhu figuruje celá řada poskytovatelů faktoringu. Pro účely této práce využiji 

nabídku poskytnutí faktoringových služeb České spořitelny, u které má družstvo vedený 

svůj běžný účet. Při využití tuzemského faktoringu Česká spořitelna vyplatí dužstvu 

platbu do výše 90 % hodnoty postoupené pohledávky ihned a přebírá riziko z nezaplacení. 



106 

 

Náklady na tuto službu jsou závislné na výši faktoringového poplatku, který zahrnuje 

administrativní náklady a pohybuje se od 0,3 % do 1,5 % z nominální hodnoty 

pohledávky. Do nákladů dále vstupuje úroková sazba, která odpovídá sazbám komerční 

banky při poskytování krátkodobých úvěrů (kontokorentu). V případě České spořitelny 

je úroková sazba kontokorentu 0,9 % p. a., úvěr lze splatit kdykoli do 1 roku od každého 

prvního čerpání, které následuje po jeho úplném splacení, cena za vedení kontokorentu je 

25 Kč za měsíc (Česká spořitelna, 2018).  

Pro zpracování modelové situace při využidí faktoringu využiji data z roku 2016.  

 

Tab. 41: Rozvaha k 31.12.2016 v tis. Kč – před zavedením faktoringu (Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů družstva, 2018) 

Rozvaha k 31. 12. 2016 

Aktiva celkem 82 398 Pasiva celkem 82 398 

Dlouhodobý majetek 60 590 Vlastní kapitál 16 044 

Oběžná aktiva 21 658 Cizí zdroje 66 279 

Zásoby 15 417 Dlouhodobé závazky 55 388 

Krátkodobé pohledávky 5 138 
- Závazky k úvěrovým 

institucím  
43 875 

- Pohledávky 

z obchodních vztahů 
1 519 Krátkodobé závazky 10 891 

Krátkodobý finanční 

majetek 
1 103 

- Závazky k úvěrovým 

institucím  
1 000 

Časové rozlišení  150 Časové rozlišení 75 

 

Jak již bylo popsáno výše, faktor okamžitě odkupuje 90 % hodnoty pohledávek, zbylých 

10 % po obdržení platby dlužníkem. Poplatek faktora je stanovený ve výši 1,5 % 

a  úroková sazba ve výši 0,9 %, tyto náklady faktoringu se hradí ze zadržované částky 
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10 % hodnoty pohledávky. Poplatek za riziko je uvažován ve výši 0,3 % z hodnoty 

pohledávky. 

 

Tab. 42: Náklady spojené s faktoringem (Vlastní zpracování, 2018) 

 Hodnota (v tis. Kč) 

Tuzemské pohledávky převzaté faktorem 1 519 

Obdržený kapitál od faktora ve výši 90 % 1 367 

Zajištění ve výši 10 % 152 

Faktoringový poplatek 1,5 % 22,79 

Poplatek za riziko 0,3 % 4,56 

Nákladové úroky z postoupených pohledávek 0,9 % 13,67 

Celkové náklady faktoringu 41,02 

Celkový obdržený kapitál 1 478 

 

Výše uvedenou částku celkových nákladů faktoringu ve výši 41 tis. Kč je nutné uvažovat 

pouze jako orientační. Skutečná výše poplatků se může lišit v závislosti vypracovaných 

podmínek faktorem na základě zpracovaných údajů poskytnutých družstvem a aktuálními 

poplatky v podobě úrokové míry. Část ze získaných finančních prostředků (1 478 tis. Kč) 

lze použít na úhradu krátkodobých závazků k úvěrovým institucím ve výši 1 mil. Kč. 

Tímto dojde k úspoře úrokových nákladů z předčasně splacených krátkodobých úvěrů. 

Zbylé finanční prostředky ve výši 478 tis. Kč bude vhodné uložit na běžný účet. Družstvo 

by mohlo tyto prostředky využít pro dřívější splacení svých závazků, především pokud 

dodavatel nabízí možnost skonta. Takto by družstvo snížilo dobu obratu svých závazků 

a zvýšilo jejich rychlost obratu.  
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Tab. 43: Rozvaha k 31. 12. 2016 - po zavedení faktoringu (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

družstva, 2018) 

Rozvaha k 31. 12. 2016 

Aktiva celkem 81 398 Pasiva celkem 81 398 

Dlouhodobý majetek 60 590 Vlastní kapitál 16 044 

Oběžná aktiva 20 769 Cizí zdroje 65 279 

Zásoby 15 417 Dlouhodobé závazky 55 388 

Krátkodobé pohledávky 3 771 
- Závazky k úvěrovým 

institucím  
43 875 

- Krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů 
0 Krátkodobé závazky 9 891 

- Pohledávka vůči 

faktorovi 
152 

- Závazky k úvěrovým 

institucím  
0 

Krátkodobý finanční 

majetek 
1 581   

Časové rozlišení  150 Časové rozlišení 75 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že vlivem užití faktoringu došlo ke změnám v rozvaze, 

s velkou pravděpodobností budou mít tyto změny vliv i na hodnoty poměrové analýzy.  

 

Tab. 44: Srovnání poměrových ukazatelů před a po zavedení faktoringu (Vlastní zpracování, 2018) 

Ukazatel Bez využití faktoringu S využitím faktoringu 

ROCE (v %) 3,91 3,58 

ROA (v %) 2,88 2,91 

Doba obratu pohledávek (dny) 65,63 48,17 

Rychlost obratu pohledávek 5,56 7,58 
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Běžná likvidita 1,99 1,91 

Pohotová likvidita 0,57 0,49 

Okamžitá likvidita 0,1 0,15 

Ukazatel věřitelského rizika (v %) 80,44 76,51 

Koeficient samofinancování (v %) 19,71 23,49 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že zavedení faktoringu zlepšilo hodnoty všech výše 

uvedených ukazatelů. Nejvýraznější rozdíl je u doby obratu pohledávek, kdy by se tato 

doba zkrátila o 17,46 dnů a rychlost obratu pohledávek by byla o 2,02krát vyšší. Pozitivně 

lze hodnotit i ukazatel věřitelského rizika, který se snížil o 3,93 %, a koeficient 

samofinancování, který se zvýšil o stejnou hodnotu. Okamžitá likvidita se již přibližuje 

spodní hranici optimální hodnoty 0,2. V případě výše neuvedených poměrových 

ukazatelů žádná změna vlivem změny rozvahy nenastala, tudíž je není třeba znovu 

uvádět.  

Na základě zjištěných skutečností lze faktoringovou službu družstvu doporučit. Faktoring 

uvolní peněžní prostředky vázané v pohledávkách z obchodních vztahů, sníží riziko 

vzniku pohledávek po splatnosti, ušetří administrativní náklady na správu a vymáhání 

pohledávek a zlepší hodnoty některých finančních ukazatelů.  

 

3.4 Optimalizace logistické koncepce 

HOD Jabloňov – Ruda vzhledem ke své velikosti dosud pracovníka logistiky nemá a tyto 

činnosti jsou v současné době v kompetenci předsedy, který zodpovídá za rostlinnou 

výrobu, a místopředsedy, který zodpovídá za živočišnou výrobu. Avšak vzhledem 

k jejich časové vytíženosti je mnohdy vzájemná komunikace obtížná a omezuje se 

především na telefonní spojení. Z tohoto důvodu by bylo vhodné pověřit logistickými 

činnostmi buď stávajícího pracovníka družstva, nebo přijmout nového zaměstnance 

a vytvořit tak nové pracovní místo zaměřené na provádění a kontrolu logistických 
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činností. Jednalo by se především o vyjednávání obchodních podmínek s dodavateli 

i odběrateli, získávání nových dodavatelů, zajišťování dopravy z i do organizace, 

přemisťování materiálu a produkce po areálu, zadávání i přejímky objednávek, 

organizace skladu aj. Tato pozice by podléhala přímé kontrole předsedy a místopředsedy 

družstva. 

V úvahu přicházejí dvě možné alternativy. Pokud se dohledem nad logistickou činností 

pověří stávající zaměstnanec, lze předpokládat, že je dobře obeznámen s organizací 

pracovních činností a postupů v družstvu a jeho zaškolení tak bude rychlejší. Je nutné 

také zvážit, zda dotyčný zaměstnanec bude zcela přesunut na tuto činnost, nebo mu bude 

ponechána jeho dosavadní pozice a bude rozšířena jen jeho náplň práce o dohled nad 

logistickou činností s omezenou kompetentností, hlavní rozhodující moc by zůstala 

vedení družstva. Vhodným kandidátem pro výkon této činnosti by byl pracovník skladu. 

Pokud by došlo k přesunu na novou pracovní pozici, byla by pracovníkovi zachována 

jeho mzda ve výši 22 tis. Kč. V případě rozšíření náplně práce by zaměstnanci k jeho 

mzdě byl nabídnutý příplatek ve výši 10 tis. Kč za měsíc při zvýšení jeho pracovní doby 

o 10 hod. týdně.  

V druhém případě je nutné uvážit, zda se náklady na nového zaměstnance díky této 

optimalizaci vrátí a celkové fungování logistické koncepce bude díky jeho práci 

efektivnější. Avšak je velmi pravděpodobné, že nový zaměstnanec bude potřebovat delší 

čas na seznámení se s novou organizací, jejími procesy a činnostmi na rozdíl od 

stávajícího zaměstnance. Zřízení nové pozice také znamená zvýšené mzdové náklady 

včetně sociálního a zdravotního pojištění ve výši 30 tis. Kč za měsíc a nákladů na 

zaškolení odhadnuté vedením ve výši 1 tis. Kč po dobu 3 měsíců, tj. celkem 3 tis. Kč. 

Výhodou by ovšem bylo, že takovýto pracovník by se naplno mohl věnovat kontrole 

logistické koncepce, v případě objevení nedostatku ji optimalizovat, budoval by dobré 

vztahy s dodavateli i odběrateli a předával by vedení družstva (předsedovi 

a místopředsedovi) informace o stavu a průběhu logistické činnosti.  

Jako přijatelnější se mi jeví první varianta s rozšířenou odpovědností. Je to z důvodu 

současné obtížné situace zajištění kvalitní pracovní síly a nový pracovník by také 

družstvo více finančně zatížil než současný pracovník. Co se týče klíčového rozhodování 

v řízení vztahů s dodavateli a odběrateli, tak bych ponechala v kompetenci vedení 
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družstva, jelikož současný zaměstnanec k tomuto jednání nemá odpovídající vzdělání ani 

praxi. 

Přínosem zavedení logistické koncepce bude snížení nákladů ve výši odhadované 

vedením družstva 200–300 tis. Kč. Především by tato optimalizace měla pokrýt mzdové 

náklady na stávajícího, popř. na nového zaměstnance. Konkrétní vyčíslení nákladů 

a úspor bude možné až po určité době po zavedení projektu a za předpokladu dodržování 

navržené koncepce.  

 

3.5 Příležitosti a vize do budoucna 

3.5.1 Pěstování nových plodin 

Vzhledem k charakteru podnikaní není nijak výjimečné, že obdobné organizace zakládají 

přidruženou výrobu. Např. přidruženou výrobou družstva sídlícího v sousední obci je 

lisovna plastů. HOD Jabloňov – Ruda však nemá v současné době potřebný kapitál ani 

vybavení pro založení nové výroby. Družstvo spíše vidí potenciál v pěstování speciálních 

plodin jako jsou kmín či majoránka. Již v minulosti družstvo zkoušelo v malém množství 

pěstovat kmín, ale jednalo se spíše o zvědavost než o vážný podnikatelský záměr. 

Družstvo disponuje potřebnou technikou i výměrou pozemků, tudíž by v tomto směru 

nebyla nutná dodatečná investice. Avšak potřeba investice ve výši 3–4 mil. Kč by byla 

na vybudování sušárny tohoto koření a balící techniky. Jak již bylo popsáno v kapitole 

dotací pro modernizaci rostlinné výroby i na takovýto projekt je možné čerpat dotace 

z programu PRV a to do výše 40 % investičních výdajů. 

Další potenciál se družstvu jeví v možnosti pěstování zeleniny ve sklenících, především 

pěstování rajčat. Tento projekt by si pravděpodobně vyžádal investici v minimální 

hodnotě 5 mil. Kč, avšak tento program také náleží do výše popsaných dotačních 

programů PRV a finální náklad by tedy nebyl tak vysoký jako avizovaný. Tak jako 

v předchozích případech i zde by se jednalo o dotaci ve výši 40 % z nákladů na investici. 

Dalším předpokladem pro realizaci je dostatek pozemků pro výstavbu skleníků. 

V současné době družstvo disponuje vlastními pozemky v hodnotě 25 mil. Kč.  
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3.5.2 Pravidelné sledování a vyhodnocování ukazatelů finanční analýzy 

Pro družstvo by bylo přínosné, kdyby i nadále sledovalo vybrané ukazatele finanční 

analýzy. Za tuto činnost by měl být odpovědný předseda družstva, ale vzhledem k jeho 

pracovnímu vytížení jako pravděpodobnější možnost shledávám delegování této činnosti 

na účetní, která předsedovi předloží zpracované ukazatele, výsledné zhodnocení si již 

předseda zpracuje sám. Pozornost by se měla věnovat především těm ukazatelům, které 

vykazují nedostatky a jsou shrnuty ve SWOT analýze na straně hrozeb. Tato pravidelná 

kontrola ukazatelů poskytne průběžné povědomí o stávajícím finančním zdraví družstva 

a umožní rychlejší reakci na zjištěné nedostatky.  

Dále bych také doporučila srovnávat finanční ukazatele s konkurencí v daném oboru, 

výsledné hodnoty porovnávat vzhledem k oborovému průměru a doporučeným hodnotám 

z odborné literatury. Tato analýza by se měla uskutečnit alespoň jednou ročně, ideálně 

však každé čtvrtletí. Ministerstvo průmyslu a obchodu sice zveřejňuje oborové průměry 

za každé čtvrtletí, avšak s jistou časovou prodlevou. Srovnání s konkurencí je možné 

pouze za celý rok, jelikož účetní závěrka za předchozí rok musí být zpracována vždy do 

konce června a až posléze jsou zpracované dokumenty (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

příloha k účetní závěrce) zveřejněny na internetovém portálu Justice.cz.  

Zpracování ukazatelů by probíhalo přes program MS Excel, ve kterém by bylo možné 

sledovat jak číselné vývojové trendy jednotlivých ukazatelů, tak vývoj i v grafické 

podobě. Za tímto účelem bych družstvu mohla poskytnou svoji verzi MS Excel využitou 

právě pro zpracování této diplomové práce, kde jsou již přednastavené veškeré vzorce.   
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ZÁVĚR 

  

Cílem této diplomové práce bylo zpracování a posouzení finančního zdraví 

Hospodářského obchodního družstva Jabloňov – Ruda za pět po sobě jdoucích let, tedy 

v období 2012 až 2016. Za tímto účelem byly využity vybrané metody finanční analýzy 

a zhodnocení získaných ukazatelů. Na základě tohoto hodnocení se navrhla nápravná 

opatření pro zlepšení finanční situace družstva. 

Tato práce byla zpracována do třech částí. První část se zabývá teoretickými poznatky 

zpracovaných na základě odborných publikací týkajících se strategické a finanční 

analýzy. Konkrétně se jednalo o Porterův model pěti sil, analýzu PESTLE, analýzu 

stavových a tokových veličin, poměrovou analýzu, vyšší metody finanční analýzy 

a SWOT analýzu, která shrnuje výsledky uvedených analýz.  

Druhá část diplomové práce byla zaměřena na analýzu současného stavu družstva. 

Nejdříve byla stručně představena organizace včetně její historie, popisu činnosti 

a organizační struktury. Dalším bodem této části bylo zpracování analýzy okolí HOD 

Jabloňov – Ruda pomocí Porterova modelu pěti sil, zabývající se konkurenčním 

prostředím, a analýzy PESTLE, která zahrnuje faktory politické, ekonomické, sociální, 

technologické, legislativní a ekologické. Stěžejním bodem této části práce byla finanční 

analýza, která obsahovala vertikální a horizontální analýzu, analýzu poměrových 

ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, bankrotní a bonitní modely. 

Veškeré vypočtené hodnoty byly následně porovnány s doporučenými hodnotami 

z odborné literatury zpracované v teoretické části této práce a náležitě okomentovány. Na 

základě zjištěných údajů z uvedených dílčích analýz bylo možné sestavit SWOT matici 

obsahující silné a slabé stránky družstva, jeho příležitosti a hrozby. 

Do této části práce bylo také zařazeno mezipodnikové srovnání s blízkým konkurentem 

A. Z. O. Jinošov. U obou organizací byly porovnány objemy produkce, prodeje i nákupu, 

a veškeré poměrové ukazatele byly náležitě okomentovány.  

Ve třetí, poslední části této diplomové práce, se přistoupilo k vlastním návrhům řešení. 

Tato část je považována za nejdůležitější, jelikož obsahuje originální návrhy řešení 

problematických skutečností, zjištěných pomocí uvedených analýz. Tyto návrhy 
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souvisely především s optimalizací finančního zdraví družstva, ale také s potencionálními 

možnostmi do budoucna. Po praktické stránce by tuto diplomovou práci mohlo družstvo 

využít jako předlohu pro zlepšení své současné finanční situace a inspirovat se 

předloženými návrhy řešení, které by bylo možné realizovat.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

A.Z.O.  Agro, zoo, obchod 

aj.  A jiné 

Bi  Bazický index 

CF  Cash Flow 

CZ – NACE Klasifikace ekonomických činností 

č. p.  Číslo popisné 

ČR  Česká republika 

ČSH  Čistá současná hodnota 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EAT  Zisk po zdanění 

EBIT  Zisk před úhradou úroků a daně z příjmu 

EBT  Zisk před zdaněním 

EU  Evropská unie 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

FA  Finanční analýza 

ha  hektar 

HOD  Hospodářské obchodní družstvo 

IB  Index bonity 

JZD  Jednotné zemědělské družstvo 
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kg  Kilogram 

ks  Kus 

l  Litr 
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např.  Například 

NPV  Net Present Value (Čistá současná hodnota) 

OPPIK  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OPŽP  Operační program Životní prostředí 

p. a.  per annun 

PRV  Program rozvoje venkova 

ROA  Rentabilita aktiv 

ROCE  Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ROE  Rentabilita vloženého kapitálu 

ROI  Rentabilita celkového vloženého jmění 

ROS  Rentabilita tržeb 

RV  Rostlinná výroba 

Ři  Řetězový index 

SZIF  Státní zemědělský intervenční fond 

t  Tuna 

tis.  Tisíc 

tj.  To je 

TZ  Taflerův bankrotní model 

tzv.  Tak zvaný 

ÚP  Úřad práce 

VH  Výsledek hospodaření 

ŽV  Živočišná výroba 
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Příloha č. 1: Aktiva 

AKTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM  30 840 35 262 39 254 41 609 82 398 

Dlouhodobý majetek  16 003 20 308 20 308 22 416 60 590 

Dlouhodobý nehmotný majetek  101 28 4 334 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 101 28 4 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek  17 871 20 249 22 768 22 385 60559 

Pozemky 4598 4952 7424 7604 47591 

Stavby 7 763 7 488 7 173 7390 8476 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 686 6 147 5 920 5792 39115 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 9861 

Dospělá zvířata a jejich skupiny 987 1 247 1 582 1374 2930 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 437 437 669 225 177 

Dlouhodobý finanční majetek  31 31 31 31 31 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 31 31 31 31 31 

Oběžná aktiva 12 359 14 099 16 305 18 980 21658 

Zásoby 9 702 10 198 11 120 13 408 15417 

Materiál 789 1195 870 1492 823 

Nedokončená výroba a polotovary 2 651 2 699 2 990 3136 3679 

Výrobky 2 385 2 506 4 484 4892 6200 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 3 557 3 798 2 776 3888 4715 

Dlouhodobé pohledávky  0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky  1 883 1 744 3 474 4 904 5 138 

Pohledávky z obchodních vztahů 1 251 1 386 1 878 1507 1 519 

Stát - daňové pohledávky 14 12 123 321 349 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 95 187 184 194 314 

Dohadné účty aktivní 270 124 9 1990 855 

Jiné pohledávky 253 35 1280 892 2101 

Krátkodobý finanční majetek  774 2 157 1 711 668 1103 

Peníze 7 24 1 1 159 

Účty v bankách 767 2 133 1 710 667 944 

Časové rozlišení   578 855 146 213 150 

Náklady příštích období  24 82 125 39 54 

Příjmy příštích období 554 773 21 174 96 
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Příloha č. 2: Pasiva 

PASIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM  30 940 35 262 39 254 41 609 82 398 

Vlastní kapitál  7 065 9 430 12 759 13 674 16 044 

Základní kapitál  560 580 580 580 580 

Základní kapitál 560 580 580 580 580 

Kapitálové fondy  323 323 323 323 323 

Ostatní kapitálové fondy 323 323 323 323 323 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 717 725 2171 5501 6561 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 717 725 804 978 1031 

Statutární a ostatní fondy 0 0 1367 4523 5530 

Výsledek hospodaření minulých let  6 210 6 211 6 211 6 210 6211 

Nerozdělený zisk minulých let  6 210 6 211 6 211 6210 6211 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  155 1591 3474 1060 2369 

Cizí zdroje 22 757 25 606 26 286 27 747 66279 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 15 090 14 257 13 454 12 641 55388 

Jiné závazky 150 090 14 257 13 454 12641 55 388 

Krátkodobé závazky  3 700 5 441 7 042 9 519 10 891 

Závazky z obchodních vztahů 3 012 4 501 3 740 7366 8 014 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 28 30 35 22 15 

Závazky k zaměstnancům 59 54 54 63 68 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 154 196 212 216 226 

Stát - daňové závazky a dotace 180 411 663 88 54 

Dohadné účty pasivní  213 237 236 213 243 

Jiné závazky 11 12 2102 1551 1271 

Bankovní úvěry a výpomoci  3 967 5 908 5 790 5 587 1000 

Bankovní úvěry dlouhodobé 3 967 5 908 5 790 5587 0 

Krátkodobé bankovní úvěry  0 0 0 0 0 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 1000 

Časové rozlišení  218 226 209 188 75 

Výdaje příštích období 218 226 209 188 75 

Výnosy příštích období  0 0 0 0 0 

 

 

 



iii 

 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží  0 0 0 0 20646 

Výkony 17 766 20 174 25 388 22 684 14826 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 17 804 19 409 22 693 20051 0 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -899 -225 1200 1665 0 

Aktivace 561 990 1 495 968 -1259 

Výkonová spotřeba  13 107 13 366 15 122 15 292 16085 

Spotřeba materiálu a energie 10 637 11 142 12 112 12653 12682 

Služby 2 270 2 224 3 010 2639 3 403 

Přidaná hodnota  4 659 6 808 10 266 7 392 30911 

Osobní náklady 7 589 5 968 7 481 7 421 7681 

Mzdové náklady 5 670 5 214 5 594 5544 5736 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 919 1 754 1 887 1877 1 945 

Daně a poplatky 269 264 277 283 292 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 897 2 774 3 651 3724 3757 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  1203 1 205 1 662 1019 7928 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  1152 1012 1 177 834 1352 

Tržby z prodeje materiálu 51 193 485 185 175 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 260 475 902 417 736 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 250 321 531 312 548 

Prodaný materiál 10 154 371 105 188 

Ostatní provozní výnosy 5 926 4 792 5 180 5578 6401 

Ostatní provozní náklady 717 647 695 726 702 

Provozní výsledek hospodaření 58 1677 4 102 1418 2793 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  486 505 543 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 486 505 543 0 0 

Výnosové úroky 1 1 0 0 0 

Nákladové úroky 351 316 323 277 543 

Ostatní finanční výnosy 0 0 1 187 235 

Ostatní finanční náklady 29 26 43 21 47 

Finanční výsledek hospodaření 107 152 178 -111 -355 

Daň z příjmů za běžnou činnost  10 289 806 247 69 

-          splatná 10 289 806 247 69 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 155 1550 3474 1060 2438 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 155 1591 3474 1060 2369 

Výsledek hospodaření před zdaněním 165 1880 4280 1307 2438 
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Příloha č. 4: Horizontální analýza aktiv 

AKTIVA 

2012 2013 2014 2015 2016 

Absolutní 

hodnota 
Bi Ři 

Absolutní 

hodnota 
Bi Ři 

Absolutní 

hodnota 
Bi Ři 

Absolutní 

hodnota 
Bi Ři 

Absolutní 

hodnota 
Bi Ři 

AKTIVA CELKEM  30 840 0,985 0,985 35 262 1,126 1,143 39 254 1,254 1,113 41 609 1,329 1,060 82 398 2,632 1,980 

Dlouhodobý majetek  16 003 1,030 1,030 20 308 1,308 1,269 20 308 1,308 1,000 22 416 1,443 1,103 60 590 3,902 2,703 

Dlouhodobý nehmotný majetek  101 0,302 0,302 28 0,083 0,277 4 0,012 0,142 334 1,000 83,500 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 101 0,302 0,302 28 0,083 0,277 4 0,012 0,142 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 17 871 1,178 1,178 20 249 1,335 1,133 22 768 1,501 1,124 22 385 1,476 0,983 60559 3,994 2,705 

Pozemky 4598 13,065 13,062 4952 14,062 1,077 7424 21,09 1,499 7604 21,603 1,024 47591 135,20 6,258 

Stavby 7 763 0,962 0,962 7 488 0,928 0,964 7 173 0,889 0,957 7390 0,916 1,030 8476 1,051 1,147 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 686 0,896 0,896 6 147 1,176 1,311 5 920 1,132 0,963 5792 1,108 0,978 39115 7,484 6,753 

Dospělá zvířata a jejich skupiny 987 0,913 0,913 1 247 1,154 1,263 1 582 1,464 1,268 1374 1,272 0,868 2930 2,713 2,132 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 437 1,000 1,000 437 1,000 1,000 669 1,530 1,530 225 0,514 0,336 177 0,405 0,786 

Dlouhodobý finanční majetek 31 1,000 1,000 31 1,000 1,000 31 1,000 1,000 31 1,000 1,000 31 1,000 1,000 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 31 1,000 1,000 31 1,000 1,000 31 1,000 1,000 31 1,000 1,000 31 1,000 1,000 

Oběžná aktiva 12 359 0,791 0,791 14 099 0,902 1,140 16 305 1,043 1,156 18 980 1,215 1,164 21658 1,386 1,141 

Zásoby  9 702 0,947 0,947 10 198 0,996 1,051 11 120 1,086 1,090 13 408 1,309 1,205 15417 1,505 1,149 

Materiál 789 1,869 1,869 1195 2,831 1,514 870 2,061 0,728 1492 3,535 1,714 823 1,950 0,551 

Nedokončená výroba a polotovary 2 651 1,022 1,022 2 699 1,040 1,01 2 990 1,152 1,107 3136 1,208 1,048 3679 1,418 1,173 

Výrobky 2 385 0,582 0,582 2 506 0,612 1,050 4 484 1,095 1,789 4892 1,194 1,091 6200 1,514 1,267 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 3 557 1,137 1,137 3 798 1,214 1,067 2 776 0,887 0,730 3888 1,243 1,400 4715 1,507 1,212 

Krátkodobé pohledávky 1 883 0,526 0,526 1 744 0,487 0,926 3 474 0,970 1,992 4 904 1,369 1,411 5 138 1,435 1,047 

Pohledávky z obchodních vztahů 1 251 0,566 0,561 1 386 0,627 1,107 1 878 0,849 1,355 1507 0,681 0,802 1 519 0,687 1,008 
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Stát - daňové pohledávky 14 0,933 0,933 12 0,800 0,857 123 8,200 10,250 321 21,400 2,609 349 23,266 1,087 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 95 0,416 0,416 187 0,820 1,968 184 0,807 0,984 194 0,850 1,054 314 1,377 1,618 

Dohadné účty aktivní 270 1,063 1,063 124 0,488 0,459 9 0,035 0,072 1990 7,834 221,111 855 3,366 0,429 

Jiné pohledávky 253 0,289 0,289 35 0,040 0,138 1280 1,466 36,571 892 1,021 0,696 2101 2,406 2,355 

Krátkodobý finanční majetek  774 0,429 0,429 2 157 1,197 2,786 1 711 0,950 0,793 668 0,370 0,390 1103 0,612 1,651 

Peníze 7 0 0 24 0 3,428 1 0 0,041 1 0 1,000 159 0 159,00 

Účty v bankách 767 0,425 0,425 2 133 1,184 2,781 1 710 0,949 0,801 667 0,370 0,390 944 0,524 1,415 

Časové rozlišení 578 3,827 3,827 855 5,662 1,479 146 0,966 0,170 213 1,410 1,458 150 0,993 0,704 

Náklady příštích období  24 0,180 0,180 82 0,616 3,416 125 0,939 1,524 39 0,293 0,312 54 0,406 1,384 

Příjmy příštích období 554 30,777 30,775 773 42,944 1,395 21 1,166 0,027 174 9,666 8,285 96 5,333 0,551 
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Příloha č. 5: Horizontální analýza pasiv 

PASIVA 
2012 2013 2014 2015 2016 

Absol. 

hod. 
Bi Ři 

Absol. 

hod. 
Bi Ři 

Absol. 

hod. 
Bi Ři 

Absol. 

hod. 
Bi Ři 

Absol. 

hod. 
Bi Ři 

PASIVA CELKEM 30 940 0,989 0,989 35 262 1,127 1,140 39 254 1,254 1,113 41 609 1,330 1,060 82 398 2,633 1,980 

Vlastní kapitál 7 065 0,905 0,905 9 430 1,207 1,335 12 759 1,634 1,353 13 674 1,751 1,072 16 044 2,054 1,173 

Základní kapitál 560 1,000 1,000 580 1,036 1,036 580 1,036 1,000 580 1,036 1,000 580 1,036 1,000 

Základní kapitál 560 1,000 1,000 580 1,036 1,036 580 1,036 1,000 580 1,036 1,000 580 1,036 1,000 

Kapitálové fondy 323 1,000 1,000 323 1,000 1,000 323 1,000 1,000 323 1,000 1,000 323 1,000 1,000 

Ostatní kapitálové fondy 323 1,000 1,000 323 1,000 1,000 323 1,000 1,000 323 1,000 1,000 323 1,000 1,000 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 717 1,032 1,032 725 1,043 1,011 2171 3,124 2,994 5501 7,915 2,534 6561 9,440 1,193 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 717 1,032 1,032 725 1,043 1,011 804 1,157 1,109 978 1,407 1,216 1031 1,483 1,054 

Výsledek hospodaření minulých let  6 210 1,073 1,073 6 211 1,073 1,000 6 211 1,073 1,000 6 210 1,073 1,000 6211 1,073 1,000 

Nerozdělený zisk minulých let  6 210 1,073 1,073 6 211 1,073 1,000 6 211 1,073 1,000 6210 1,073 1,000 6211 1,073 1,000 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)  155 0,348 0,348 1591 3,575 10,265 3474 7,807 2,184 1060 2,382 0,305 2369 5,324 2,235 

Cizí zdroje  22 757 0,983 0,983 25 606 1,106 1,125 26 286 1,135 1,027 27 747 1,198 1,056 66279 2,862 2,389 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky  15 090 1,128 1,128 14 257 1,066 0,945 13 454 1,006 0,944 12 641 0,945 0,940 55388 4,141 4,382 

Jiné závazky 15 090 11,222 11,222 14 257 1,066 0,095 13 454 1,006 0,944 12641 0,945 0,940 55 388 4,141 4,382 

Krátkodobé závazky 3 700 0,820 0,820 5 441 1,205 1,471 7 042 1,560 1,294 9 519 2,109 1,352 10 891 2,413 1,144 

Závazky z obchodních vztahů 3 012 0,933 0,933 4 501 1,393 1,494 3 740 1,158 0,831 7366 2,280 1,970 8 014 2,481 1,088 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 28 0,875 0,875 30 0,938 1,071 35 1,094 1,167 22 0,688 0,629 15 0,469 0,682 

Závazky k zaměstnancům 59 1,000 1,000 54 0,915 0,915 54 0,915 1,000 63 1,068 1,167 68 1,153 1,079 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 154 0,740 0,740 196 0,942 1,273 212 1,019 1,082 216 1,038 1,019 226 1,087 1,046 

Dohadné účty pasivní  213 0,630 0,630 237 0,701 1,113 236 0,698 0,996 213 0,630 0,903 243 0,719 1,141 
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Jiné závazky 11 0,355 0,355 12 0,387 1,091 2102 67,806 175,167 1551 50,032 0,738 1271 41,000 0,819 

Bankovní úvěry a výpomoci 3 967 0,753 0,753 5 908 1,121 1,489 5 790 1,098 0,980 5 587 1,060 0,965 1000 0,190 0,179 

Bankovní úvěry dlouhodobé 3 967 0,753 0,753 5 908 1,121 1,489 5 790 1,098 0,980 5587 1,060 0,965 0 0 0 

Časové rozlišení 218 0,671 0,671 226 0,695 1,037 209 0,643 0,925 188 0,578 0,900 75 0,231 0,399 

Výdaje příštích období 218 0,671 0,671 226 0,695 1,037 209 0,643 0,925 188 0,578 0,900 75 0,231 0,399 
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Příloha č. 6: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

2012 2013 2014 2015 2016 

Absol. 

hod. 
Bi Ři 

Absol. 

hod. 
Bi Ři 

Absol. 

hod. 
Bi Ři 

Absol. 

hod. 
Bi Ři 

Absol. 

hod. 
Bi Ři 

Výkony 17 766 0,922 0,922 20 174 1,048 1,136 25 388 1,318 1,258 22 684 1,178 0,893 14826 0,770 0,654 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 17 804 1,019 1,019 19 409 1,111 1,090 22 693 1,299 1,169 20051 1,148 0,884 20646 1,182 1,030 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -899 -1,055 -1,055 -225 -0,264 0,250 1200 1,408 -5,333 1665 1,954 1,388 -2213 -2,597 -1,329 

Aktivace 561 0,596 0,596 990 1,052 1,765 1 495 1,589 1,510 968 1,029 0,647 -1259 -1,338 -1,301 

Výkonová spotřeba  13 107 1,077 1,077 13 366 1,098 1,020 15 122 1,243 1,131 15 292 1,257 1,011 16085 1,322 1,052 

Spotřeba materiálu a energie 10 637 1,065 1,065 11 142 1,116 1,047 12 112 1,213 1,087 12653 1,267 1,045 12682 1,270 1,002 

Služby 2 270 1,038 1,038 2 224 1,017 0,980 3 010 1,377 1,353 2639 1,207 0,877 3 403 1,557 1,290 

Přidaná hodnota  4 659 0,657 0,657 6 808 0,960 1,461 10 266 1,448 1,508 7 392 1,043 0,720 30911 4,360 4,182 

Osobní náklady 7 589 1,000 1,000 5 968 0,787 0,786 7 481 0,986 1,254 7 421 0,978 0,992 7681 1,012 1,035 

Mzdové náklady 5 670 1,003 1,003 5 214 0,923 0,920 5 594 0,990 1,073 5544 0,981 0,991 5736 1,015 1,035 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 919 1,013 1,013 1 754 0,926 0,914 1 887 0,996 1,076 1877 0,991 0,995 1 945 1,027 1,036 

Sociální náklady 0 0 0 0 43,000 43,000 43 43,000 0 0 0 0 0 43,000 43,000 

Daně a poplatky 269 0,996 0,996 264 0,978 0,981 277 1,026 1,049 283 1,048 1,022 292 1,081 1,032 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 897 0,923 0,923 2 774 0,884 0,958 3 651 1,164 1,316 3724 1,187 1,020 3757 1,198 1,009 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  1203 1,632 1,632 1 205 1,635 1,002 1 662 2,255 1,379 1019 1,383 0,613 7928 10,757 7,780 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  1152 1,864 1,864 1012 1,638 0,878 1 177 1,905 1,163 834 1,350 0,709 1352 2,188 1,621 

Tržby z prodeje materiálu 51 0,429 0,429 193 1,622 3,784 485 4,076 2,513 185 1,555 0,381 175 1,471 0,946 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiál 260 0,981 0,981 475 1,792 1,827 902 3,404 1,899 417 1,574 0,462 736 2,777 1,765 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 250 1,025 1,025 321 1,316 1,284 531 2,176 1,654 312 1,279 0,588 548 2,246 1,756 

Prodaný materiál 10 0,476 0,476 154 7,333 15,400 371 17,667 2,409 105 5,000 0,283 188 8,952 1,790 

Ostatní provozní výnosy 5 926 1,194 1,194 4 792 0,965 0,809 5 180 1,044 1,081 5578 1,124 1,077 6401 1,289 1,148 

Ostatní provozní náklady 717 0,857 0,857 647 0,773 0,902 695 0,830 1,074 726 0,867 1,045 702 0,839 0,967 
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Provozní výsledek hospodaření 58 0,084 0,084 1677 2,420 28,914 4 102 5,919 2,446 1418 2,046 0,346 2793 4,030 1,970 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 486 1,276 1,276 505 1,325 1,039 543 1,425 1,075 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 486 1,276 1,276 505 1,325 1,039 543 1,425 1,075 0 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 1 0,500 0,500 1 0,500 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 1 1,000 0,000 

Nákladové úroky 351 1,100 1,100 316 0,991 0,900 323 1,013 1,022 277 0,868 0,858 543 1,702 1,960 

Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 235 0 1,257 

Ostatní finanční náklady 29 0,093 0,093 26 0,083 0,897 43 0,138 1,654 21 0,067 0,488 47 0,151 2,238 

Finanční výsledek hospodaření 107 -0,431 -0,431 152 -0,613 1,421 178 -0,718 1,171 -111 0,448 -0,624 0 0 0 

Daň z příjmů za běžnou činnost 10 0 0 289 0 28,900 806 0 2,789 247 0 0,306 69 0 0,279 

-          splatná 10 0 0 289 0 28,900 806 0 2,789 247 0 0,306 69 0 0,279 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 155 0,348 0,348 1550 3,483 10,000 3474 7,807 2,241 1060 2,382 0,305 2438 5,479 2,300 

Mimořádné výnosy 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41,000 41,000 41 41,000 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41,000 41,000 41 41,000 0 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 155 0,348 0,348 1591 3,575 10,265 3474 7,807 2,184 1060 2,382 0,305 2369 5,324 2,235 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  165 0,371 0,371 1880 4,225 11,394 4280 9,618 2,277 1307 2,937 0,305 2438 5,479 1,865 
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Příloha č. 7: Vertikální analýza aktiv 

AKTIVA 

2012 2013 2014 2015 2016 

Absolutní 

hodnota 

Procentní 

hodnota 

Absolutní 

hodnota 

Procentní 

hodnota 

Absolutní 

hodnota 

Procentní 

hodnota 

Absolutní 

hodnota 

Procentní 

hodnota 

Absolutní 

hodnota 

Procentní 

hodnota 

AKTIVA CELKEM  30 840 100 35 262 100 39 254 100 41 609 100 82 398 100 

Dlouhodobý majetek  16 003 51,890 20 308 57,591 20 308 51,734 22 416 53,873 60 590 73,533 

Dlouhodobý nehmotný majetek  101 0,327 28 0,079 4 0,010 334 0,802 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek  17 871 57,947 20 249 57,424 22 768 58,001 22 385 53,798 60559 73,495 

Pozemky 4598 14,909 4952 14,043 7424 18,912 7604 18,274 8476 10,286 

Stavby 7 763 25,171 7 488 21,235 7 173 18,273 7390 17,760 39115 47,470 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 686 15,194 6 147 17,432 5 920 15,081 5792 13,920 9861 11,967 

Dospělá zvířata a jejich skupiny 987 3,200 1 247 3,536 1 582 4,030 1374 3,302 2930 3,555 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 437 1,417 437 1,239 669 1,704 225 0,540 177 0,214 

Oběžná aktiva 12 359 40,074 14 099 39,983 16 305 41,537 18 980 45,615 21658 26,284 

Zásoby  9 702 31,459 10 198 28,920 11 120 28,328 13 408 32,223 15417 18,710 

Materiál 789 2,558 1195 3,388 870 2,216 1492 3,585 823 0,998 

Nedokončená výroba a polotovary 2 651 8,596 2 699 7,654 2 990 7,617 3136 7,536 3679 4,464 

Výrobky 2 385 7,733 2 506 7,106 4 484 11,423 4892 11,757 6200 7,524 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 3 557 11,533 3 798 10,770 2 776 7,071 3888 9,344 4715 5,722 

Krátkodobé pohledávky  1 883 6,105 1 744 4,945 3 474 8,850 4 904 11,785 5 138 6,235 

Pohledávky z obchodních vztahů 1 251 4,056 1 386 3,930 1 878 4,784 1507 3,621 1 519 1,843 

Stát - daňové pohledávky 14 0,045 12 0,034 123 0,313 321 0,771 349 0,423 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 95 0,308 187 0,530 184 0,468 194 0,466 314 0,381 

Dohadné účty aktivní 270 0,875 124 0,351 9 0,022 1990 4,782 855 1,037 
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Jiné pohledávky 253 0,820 35 0,099 1280 3,260 892 2,143 2101 2,549 

Krátkodobý finanční majetek 774 2,509 2 157 6,117 1 711 4,358 668 1,605 0 0 

Peníze 7 0,022 24 0,068 1 0,002 1 0,002 159 0,193 

Účty v bankách 767 2,487 2 133 6,049 1 710 4,356 667 1,603 944 1,145 

Časové rozlišení  578 1,874 855 2,424 146 0,371 213 0,511 150 0,182 

Náklady příštích období  24 0,077 82 0,232 125 0,318 39 0,093 54 0,065 

Příjmy příštích období 554 1,796 773 2,192 21 0,053 174 0,418 96 0,116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

Příloha č. 8: Vertikální analýza pasiv 

PASIVA 

2012 2013 2014 2015 2016 

Absolutní 

hodnota 

Procentní 

hodnota 

Absolutní 

hodnota 

Procentní 

hodnota 

Absolutní 

hodnota 

Procentní 

hodnota 

Absolutní 

hodnota 

Procentní 

hodnota 

Absolutní 

hodnota 

Procentní 

hodnota 

PASIVA CELKEM 30 940 100 35 262 100 39 254 100 41 609 100 82 398 100 

Vlastní kapitál 7 065 22,834 9 430 26,742 12 759 32,503 13 674 32,863 16 044 19,471 

Základní kapitál  560 1,810 580 1,644 580 1,477 580 1,393 580 0,703 

Základní kapitál 560 1,810 580 1,644 580 1,477 580 1,393 580 0,703 

Kapitálové fondy  323 1,044 323 0,916 323 0,822 323 0,776 323 0,392 

Ostatní kapitálové fondy 323 1,044 323 0,916 323 0,822 323 0,776 323 0,392 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  717 2,317 725 2,056 2171 5,530 5501 13,220 6561 7,962 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 717 2,317 725 2,056 804 2,048 978 2,350 1031 1,251 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 1367 3,482 4523 10,870 5530 6,711 

Výsledek hospodaření minulých let 6 210 20,071 6 211 17,613 6 211 15,822 6 210 14,924 6211 7,537 

Nerozdělený zisk minulých let  6 210 20,071 6 211 17,613 6 211 15,822 6210 14,924 6211 7,537 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  155 0,501 1591 4,511 3474 8,850 1060 2,547 2369 2,875 

Cizí zdroje  22 757 73,552 25 606 72,616 26 286 66,963 27 747 66,685 66279 80,437 

Rezervy  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky  15 090 48,771 14 257 40,431 13 454 34,274 12 641 30,380 55388 67,220 

Jiné závazky 15 090 48,771 14 257 40,431 13 454 34,274 12641 30,380 55 388 67,220 

Krátkodobé závazky  3 700 11,958 5 441 15,430 7 042 17,939 9 519 22,877 10 891 13,217 

Závazky z obchodních vztahů 3 012 9,735 4 501 12,764 3 740 9,527 7366 17,702 8 014 9,726 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 28 0,090 30 0,085 35 0,089 22 0,052 15 0,018 

Závazky k zaměstnancům 59 0,190 54 0,153 54 0,137 63 0,151 68 0,082 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 154 0,497 196 0,555 212 0,540 216 0,519 226 0,274 

Stát - daňové závazky a dotace 180 0,581 411 1,165 663 1,689 88 0,211 54 0,065 
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Dohadné účty pasivní  213 0,688 237 0,672 236 0,601 213 0,511 243 0,294 

Jiné závazky 11 0,035 12 0,034 2102 5,354 1551 3,727 1271 1,542 

Bankovní úvěry a výpomoci 3 967 12,821 5 908 16,754 5 790 14,750 5 587 13,427 1000 1,213 

Bankovní úvěry dlouhodobé 3 967 12,821 5 908 16,754 5 790 14,750 5587 13,427 0 0 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1,213 

Časové rozlišení 218 0,704 226 0,640 209 0,532 188 0,451 75 0,091 

Výdaje příštích období 218 0,704 226 0,640 209 0,532 188 0,451 75 0,091 

Výnosy příštích období  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


