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Úvod 

 

Finanční analýza je rozbor finanční situace společnosti za účelem zjištění jejích 

nedostatků, které by mohly v budoucnosti vést k finančním či ekonomickým problémům. 

Popisuje tedy aktuální stav hospodaření společnosti a formuluje očekávaný trend jejího 

budoucího vývoje. (9) 

Pro finanční analýzu jsou zapotřebí tyto účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a 

ztrát a výkaz cash flow. Další důležitou informací je přehled o konkurenci společnosti, 

znalost podmínek podnikání a informace z výročních zpráv podniku. Vhodným zdrojem 

informací z hlediska praxe, je kontaktní osoba v podniku, se kterou lze o problémech a 

finanční situaci diskutovat. 

  

Cílem bakalářské práce je na základě vybraných metod finanční analýzy posoudit 

finanční situaci společnosti Agrovýkup, a.s. a navrhnout vhodná opatření pro zlepšení 

problémových oblastí. 

  

Z hlavního cíle lze vyvodit cíle dílčí: 

 aplikovat elementární metody finanční analýzy na hospodářské výsledky podniku 

v letech 2004 – 2007. 

 na základě syntézy výsledků diagnostikovat slabé stránky hospodaření 

 formulovat návrhy na zlepšení problémových oblastí 

 

 

 

 

 

 



10 

1. Teoretická východiska bakalářské práce 

1.1. Charakteristika finanční analýzy 

Ve Spojených státech amerických bylo napsáno nejvíce teoretický prací k tématu 

finanční analýza. Nejdále zde došla i praktická aplikace jednotlivých metod finanční 

analýzy. Proto právě Spojené státy jsou považovány za místo vzniku moderních metod 

finanční analýzy.  

Pod pojmem finanční analýza si lze představit rozbor jakékoli ekonomické činnosti, 

ve které hrají rozhodující roli peníze a čas. Postupem času se však vymezilo chápání 

finanční analýzy ve smyslu rozboru finanční situace podniku, popřípadě celého odvětví 

nebo i celého státu. (4) 

 

Mezi hlavní funkce finanční analýzy patří 

 Komplexní posouzení současné finanční situace podniku a její příčiny 

 Návrhy na zlepšení finanční situace podniku 

 Nástroj hodnocení variant finančních strategií podniku 

 Nástroj zkvalitnění rozhodovacích procesů jak operativního, tak i strategického 

řízení (4) 

 

Hlavními etapami finanční analýzy se rozumí 

 Shromáždění potřebných informací, volby metod finanční analýzy, volba ukazatelů 

a srovnávacích základen 

 Analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, jejich soustav a jejich 

srovnávání 

 Zvolení srovnávacích základen 

 Trendová analýza – hodnocení vývoje ukazatelů v čase 

 Odhalení příčin současného stavu podniku a jeho vývoje – návrhy opatření na 

zlepšení (4) 

 

 



11 

Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu jak 

manažerů, tak i mnoha dalších subjektů přicházejících do kontaktu s daným podnikem. 

Uživatelé finančních analýz jsou jednak externí a jednak interní. (8) 

 

Zdroje dat finanční analýzy 

Vstupní data představují rozhodující část finanční analýzy. Lze je dělit do tří 

velkých oblastí: 

 Účetní data - účetní výkazy, přílohy, výroční zprávy 

 Ostatní data o podniku - podnikové statistiky, směrnice, zprávy vedoucích 

pracovníků 

 Externí data – ekonomického prostředí podniku (zprávy z odborného tisku, 

komentáře analytiků, údaje státních orgánů, atd.). (8) 

 

Účetní data 

Účetní závěrka je hlavním zdrojem dat pro finanční analýzu a hodnocení majetkové 

a finanční situace podniku. Má podávat věrný a poctivý obraz o hospodaření podniku. 

Účetní závěrka se sestavuje ke konci účetního období. Dle zákona o účetnictví ji tvoří: 

 Rozvaha – uvádí stav majetku a závazků k určitému datu. 

 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka, účet zisku a ztrát) – podává přehled o nákladech a 

výnosech a výsledku hospodaření. 

Externí uživatelé     

 Investoři, akcionáři    

 Banky a jiní věřitelé 

 Stát a jeho orgány 

 Obchodní partneři 

 Konkurence 

 Široká veřejnost apod. 

Interní uživatelé 

 Manažeři 

 Odboráři 

 Zaměstnanci 
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 Příloha účetní závěrky – obsahuje obecné údaje o podniku, používané účetní 

metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování a odpisování, doplňující údaje 

k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát. U podniků podléhajících auditu je součástí 

přílohy i přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) a výkaz o změnách vlastního 

kapitálu. (8) 

 

Výroční zpráva 

Výroční zprávu vyhotovují povinně podniky podléhající auditu (sledovaná 

společnost). Mimo běžných účetních výkazů a přílohy obsahuje výroční zpráva další 

důležité informace např. zprávu managementu akcionářům, rozebírá plány na rozvoj a 

rozšíření firmy, změny organizace a řízení nebo chystané změny výrobků a služeb. Další 

informace mohou podávat přehled o historii finančních výsledků podniku za několik 

posledních let apod. (8) 

 

1.2. Metody finanční analýzy 

1.3. Analýza absolutních ukazatelů 

Mezi ukazatele absolutní řadíme hlavně horizontální a vertikální analýzu, přičemž 

údaje, ze kterých vycházíme při hodnocení finanční situace podniku, jsou obsaženy přímo v 

účetních výkazech. Díky analýze absolutních ukazatelů získáme informace o stavu, 

struktuře a vývoji jednotlivých položek rozvahy. Pro získání věrohodných výsledků 

potřebujeme znát údaje z rozvah o firmě za minimálně 3 roky, ovšem platí pravidlo, že čím 

více let analyzujeme, tím jsou výsledky přesnější. (9) 

 

 

1.3.1. Analýza trendů (Horizontální analýza) 

Horizontální analýza porovnává změny položek jednotlivých výkazů v časové 

posloupnosti. K dosažení vypovídající schopnosti je zapotřebí mít k dispozici dostatečně 

dlouhou časovou řadu údajů, ze které budou patrny změny. Analýza trendů je označována 

jako horizontální díky způsobu výpočtu změn. Výpočet se provádí po řádcích jednotlivých 
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položek výkazů (v tzv. horizontu). Horizontální analýza nastiňuje vývoj a směřování firmy, 

při zjišťování meziročních změn. (1) 

Výpočet ukazatele absolutní změny: 

 
U = Aktuální rok – Předchozí rok 

 

Výpočet ukazatele procentní změny: 

 

Aktuální rok – Předchozí rok 
               Procentní změna =                x 100 (v%) 

Předchozí rok 
 

 
 
1.3.2. Procentní rozbor (Vertikální analýza) 

Vertikální analýza porovnává jednotlivé části majetku a kapitálu neboli strukturu 

aktiv a pasiv (z toho odvozený někdy používaný název strukturální analýza). Ze struktury 

aktiv a pasiv je tak zřejmé, jaké je složení prostředků, sloužících pro výrobní a obchodní 

aktivity firmy a dále z jakých zdrojů jsou pořízeny. Na schopnosti vytvářet a schopnosti 

udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita daného podniku.  

Vertikální analýzu je vhodné využívat např. při porovnávání výkazů v delším 

časovém období, při porovnávání výkazů v rámci vnitropodnikových útvarů nebo při 

srovnávání podniku s jinými podniky v rámci oboru nebo s oborovými průměry. (9) 

 

Výpočet ukazatele procentního rozboru: 

 

Absolutní hodnota (jednotl. položky výkazů) 
  Procentní rozbor =                                  x 100 (v%) 

Společná základna (např. aktiva celkem) 
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1.4. Analýza tokových ukazatelů 

 
1.4.1. Analýza cash flow 

Pro finanční analýzu je důležitý zpětný pohled na finanční tok firmy a zjištění, jestli 

firma byla schopna řídit své peněžní toky tak, aby měla vždy v každém okamžiku dostatek 

pohotových peněžních prostředků. K tomuto účelu poslouží meziroční porovnání finanční 

struktury bilance. Při zpracování výkazu o peněžních tocích je nejprve důležité zjistit, která 

rozvahová položka byla mezi dvěma obdobími zdrojem peněžního toku a která vyvolala 

jeho spotřebu. (2) 

 Zdroj 

Zdrojem disponibilních peněz je jakýkoliv růst závazkové položky nebo položky 

vlastního kapitálu. Bankovní půjčka je příklad zdroje fondů. Jakýkoliv pokles 

aktivních účtů je rovněž zdrojem peněžního toku. Prodej fixních aktiv nebo snížení 

zásob jsou případem tvorby cash flow. 

 Použití 

Použití peněžních fondů představuje jakýkoliv pokles na účtu závazků nebo 

vlastního kapitálu. Splacení půjčky je příkladem spotřeby disponibilních fondů. 

Jakýkoliv růst aktivních rozvahových položek. Koupě fixního aktiva, tvorba zásob 

jsou příklady použití cash flow. (2) 

 

 

1.5. Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

Rozdílové ukazatele jsou v praxi označovány za finanční fondy. Jedná se o fondy 

finančních prostředků, které především posuzují finanční situaci firmy z hlediska likvidity. 

(4) 

  

1.5.1. Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je nejpoužívanější rozdílový ukazatel. Určí se odečtením 

krátkodobých dluhů od oběžných aktiv. Někdy se označuje jako finanční polštář, který se 
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využívá k zajištění hladkého průběhu hospodářských činností. Přebytek oběžných aktiv 

značí solventnost firmy. Tedy dobrou likviditu. (4) 

 

ČPK = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 

 

1.5.2. Čisté pohotové prostředky 

Některá oběžná aktiva jsou málo likvidní. Používá se proto tento ukazatel, který 

počítá pouze s hotovostí a peněžními prostředky na běžných účtech. Tyto prostředky jsou 

nejvíce likvidní. (4) 

 

ČPP = Pohotové peněžní prostředky – Okamžitě splatné závazky 

 

 

1.6. Analýza poměrových ukazatelů 

Zatímco vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné veličiny – položky 

rozvahy či výsledovky – v čase nebo ve vztahu k jedné vztažné veličině , poměrová analýza 

dává do „poměru“ položky vzájemně mezi sebou. Tím se nám představa o finanční situaci 

společnosti ukazuje v dalších souvislostech. Postupy poměrové analýzy se nejčastěji shrnují 

do několika skupin ukazatelů. Je tomu tak proto, že podnik je složitým organismem, 

k jehož charakteristice finanční situace nevystačíme jen s jedním ukazatelem. Je zřejmé, že 

k tomu, aby mohl podnik dlouhodobě existovat, musí být nejen rentabilní, tj. přinášet užitek 

vlastníkům, ale i likvidní a přiměřeně zadlužený. Jedině tehdy bude splněn předpoklad 

going koncern principu. (3) 

 

1.6.1. Ukazatele rentability (ziskovosti) 

Analýza rentability měří schopnost společnosti dosahovat zisku, někdy se tedy 

nazývá i analýzou ziskovosti. Vyjadřuje hlavně závislost mezi výsledkem hospodaření a 

vloženými prostředky k jeho dosažení. Ukazatelé rentability patří k nejpoužívanějším 

způsobům hodnocení efektivnosti podniku právě proto, že hlavním cílem každého podniku 
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je dosáhnout co největšího zisku. Ukazatele ROA a ROE jsou taktéž často používány pro 

mezipodniková srovnávání. (7) 

 

ROI -  ukazatel ziskovosti vloženého kapitálu (Return on Investment) 

Ukazatel ROI vyjadřuje výnosnost celkového kapitálu vloženého do firmy za 

účelem maximalizace zisku nezávisle na zdroji financování. Doporučené hodnoty se v 

tomto případě pohybují v rozmezí 12 – 15% a podle spočítaných hodnot má společnost 

možnost stanovit mezní úrokovou sazbu, za kterou se ještě vyplatí čerpat cizí kapitál. 

Ukazatel nám tedy pomáhá stanovit hranici, při které je ještě výhodné čerpat úvěr, platí 

však, že hodnota ukazatele ROI by měla být vyšší než úroková míra banky, která má 

společnosti úvěr poskytnout. (7) 

 

EBIT 
                                            ROI =                               

Celkový kapitál 
 

ROA – Ukazatel rentability celkových aktiv (Return on Assets) 

Ukazatel ROA zjišťuje využití veškerého majetku k uspokojení vlastníků bez 

ohledu na to, jestli se jedná o vlastní či cizí zdroje. Hodnotí tak management, jestli nakládá 

s financemi společnosti dostatečně efektivně. Standardní hodnoty se pohybují kolem 9 %, 

ale i zde platí pravidlo, že čím vyšší ukazatel je, tím je situace pro firmu příznivější. Další 

skutečností, že firma hospodaří se svým majetkem efektivně, je, že by měl být stav 

ukazatele ROA nižší než stav ukazatele ROI. (7) 

 

Čistý zisk         
                                              ROA =   

Celková aktiva 

 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu (Return on Equity) 

Ukazatel ROE je důležitý pro všechny vlastníky, a to jak společníky, tak i 

akcionáře, jelikož zjišťuje, jestli jsou peníze vložené do podniku dostatečné výnosové a 

ziskové. Doporučené hodnoty se pohybují kolem 15% a i zde platí, že čím vyšší budou, tím 
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lepší. Další podmínkou správného vývoje společnosti je, že by ROE mělo být vyšší než 

ROA, tak je totiž zajištěno kladné působení finanční páky. (7) 

 

Čistý zisk            
                                              ROE =   

Vlastní kapitál 

 

ROS – ukazatel rentability tržeb ( Return on Sales) 

Ukazatel ROS vyjadřuje zisk vztažený k tržbám za určité časové období. Tržní 

úspěšnost je podmíněna hlavně reklamou, marketingovou strategií, cenovou politikou 

podniku či módními trendy. Doporučených hodnot dosahujeme v rozmezí 2 – 6 %. (7) 

 

Čistý zisk 
                                               ROS =   

Tržby 

 

 

1.6.2. Ukazatele aktivity 

Měří, jak efektivně firma hospodaří se svými majetkovými složkami. Jinými slovy 

tedy měří rychlost obratu jednotlivých složek aktiv a vázanost kapitálu v těchto složkách. 

To úzce souvisí s určitou optimální výší aktiv. Má-li jich firma více než je účelné, vznikají 

zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Naopak nedostatek aktiv může způsobit, že se firma 

musí vzdát mnoha potencionálně výhodných podnikatelských příležitostí. 

Tyto ukazatele lze konstruovat buď jako:  

 dobu obratu – informuje o tom, jak dlouho jedna přeměna majetku trvá, jiným 

slovy po jak dlouhou dobu je majetek v určité formě vázán. 

 počet obrátek – tzn., kolikrát se obrátí určitý druh majetku za období, během, 

kterého bylo dosaženo daných tržeb použitých v ukazateli (většinou rok). (8) 
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Obrat celkových aktiv 

 

Tržby 
                   Obrat celkových aktiv = 
  Celková aktiva 

 

Udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za daný časový interval. 

Doporučený interval je u tohoto ukazatele 1,6 – 3. Pokud je hodnota nižší než 1,6 podnik 

má nadbytek aktiv a je nutno prověřit jejich efektivní snížení. Pokud je hodnota vyšší než 3, 

podnik má nedostatek aktiv. (8) 

 

Obrat stálých aktiv 

 

Tržby 
                        Obrat stálých aktiv =              

Stálá aktiva 

 

Tento ukazatel měří využití stálých aktiv. Požadované hodnoty by měly být větší jak 

u obratu celkových aktiv. Porovnává se také s odvětvovým průměrem. Pokud je hodnota 

nižší, je to signálem pro výrobu aby zvýšila využití výrobních kapacit a pro management 

firmy, aby omezil investice. (8) 

 

Obrat zásob 

 

Tržby 
 Obrat zásob =  

Zásoby 

 

Tento ukazatel udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy 

prodána a znovu uskladněna. Slabinou tohoto ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, 

kdežto zásoby se uvádějí v nákladových cenách. Hodnota se porovnává s oborovými 

průměry. (8) 
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Doba obratu zásob 

 

Zásoby 
                        Doba obratu zásob =   

Denní tržby 

 

Udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podnikání od doby 

nákupu do doby spotřeby nebo prodeje. U zásob výrobků a zboží je ukazatel rovněž 

indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo 

pohledávky. Ukazatel by měl mít co nejnižší velikost. (8) 

 

Doba obratu pohledávek 

 

Pohledávky z obchodního styku 
  Doba obratu pohledávek = 

Denní tržby 

 

Tento ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po který 

musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. Tento ukazatel je 

vhodné srovnávat s odvětvovými průměry a s dobou splatnosti faktur. Je-li hodnota 

ukazatele vyšší než doba splatnosti faktur, odběratelé neplatí včas. (8) 

 

Doba obratu závazků 

 

Závazky z obchodního styku 
       Doba obratu závazků = 

Denní tržby 

 

Tento ukazatel stanovuje ve dnech dobu, která průměrně uplyne mezi nákupem 

zásob a jejich úhradou. Pomocí tohoto ukazatele můžeme zjistit platební morálku naší 

firmy. Pro firmu je výhodné, pokud hodnota doby obratu závazků je vyšší, než hodnota 
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doby obratu pohledávek. Firma totiž poskytuje obchodní úvěr svým odběratelům na kratší 

dobu, než sama přijímá obchodní úvěr od dodavatelů. (8) 

 

 

1.6.3. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. 

Zadluženost, byť i vysoká, nemusí být ještě negativní charakteristikou firmy. V dobře 

fungující firmě může naopak vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě 

vlastního kapitálu. 

Při analýze zadluženosti je důležité zjistit ve výroční zprávě objem majetku, který 

má firma pořízen na leasing. Aktiva získaná prostřednictvím leasingu se totiž neobjevují 

v rozvaze, ale pouze jako náklady ve výkazu zisku a ztráty. Proto firma, která se zdá být 

relativně nezadlužená podle poměru cizího a vlastního kapitálu, může být ve skutečnosti 

vzhledem k velkému množství „naleasovaneho“ majetku firmou velmi zadluženou. (3)  

 
 
Ukazatel celkové zadluženosti 

Označuje se také jako ukazatel věřitelského rizika a určuje podíl cizího kapitálu k 

celkovým aktivum společnosti. Různé jsou však pohledy na výši zadluženosti různých 

skupin podílejících se financováním firmy. Pro věřitele a investory je výhodnější, aby byla 

zadluženost nižší, a aby tedy nepodstupovali finanční riziko. Jinak váhají s poskytnutím 

úvěru a zpravidla požadují vyšší úrok za poskytnuté prostředky. Pro vlastníky je ovšem 

výhodnější, aby byla zadluženosti vysoká, tím totiž dosáhnout zvýšení finanční páky, která 

zaručuje zvýšení výnosů. Doporučené hodnoty pro tento ukazatele jsou 0,3 – 0,6. (3) 

 

Cizí zdroje 
                      Celková zadluženost = 

Aktiva celkem 
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Koeficient samofinancování 

Ukazuje podíl vlastního kapitálu k aktivům společnosti - je tedy doplňkem k 

ukazateli celkové zadluženosti – a vyjadřuje finanční nezávislost firmy a její samostatnost. 

Pokud je ve společnosti míra koeficientu samofinancování nízká, mluvíme o 

podkapitalizovanosti, a pokud je příliš vysoká, jedná se o překapitalizovanost, která zvyšuje 

náklady na vlastní kapitál a v důsledku se snižuje výnosnost celkového kapitálu. 

Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 0,4 – 0,7. (3) 

 

Vlastní kapitál 
       Koeficient samofinancování = 

Aktiva celkem 

 

Doba splácení dluhu 

Ukazatel doby splácení dluhu nám vyjadřuje, za jak dlouho by byla společnost 

vlastními silami schopna splatit své závazky při současné výkonnosti. Průměrná hodnota 

splácení dluhu by se měla pohybovat kolem od 3 do 8 let. (6) 

 

Cizí zdroje – Finanční majetek 
     Doba splácení dluhu = 

Provozní cash flow 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát převyšuje zisk před zdaněním placené nákladové 

úroky. Doporučené hodnoty pro tento ukazatel se pohybují kolem osmi let. (6) 

 

Provozní výsledek hospodaření 
                Úrokové krytí = 

Nákladové úroky 
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1.6.4. Ukazatele likvidity 

Odpovídají na otázku, zda je podnik schopen včas splatit své krátkodobé závazky. 

Zabývají se nejlikvidnější částí majetku společnosti a počítají se z položek rozvahy. 

V rozvaze podniku jsou aktiva řazena podle stupně své likvidity neboli podle toho, jak 

rychle je možné realizovat jejich přeměnu v hotové peníze. Ukazatele likvidity vysvětlují 

vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky (běžnými pasivy) a ukazují schopnost 

společnosti dostát včas svým finančním povinnostem. (2) 

 

Ukazatel běžné likvidity 

Ukazatel běžné likvidity zjišťuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky společnosti. Znamená to, kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnila svá krátkodobá aktiva v daném okamžiku v hotovost. (2) 

 

Oběžná aktiva 
            Běžná likvidita = 

Krátkodobé závazky + Krátkodobé BÚ 

 

Standardní hodnotou likvidity 3. stupně je 2,5, přičemž u finančně zdravých 

společností se hodnota ukazatele pohybuje mezi 2 až 3. Za postačující se ale považuje 

hodnota mezi 1,0 a 2,0 (1,5). Hodnota nižší než 1 pro podnik většinou znamená, že 

krátkodobými zdroji financuje dlouhodobý majetek, nemá dostatek pohotových zdrojů k 

vyrovnávání dluhů, které má uhradit v nejbližší době. (5) 

 

Ukazatel pohotové likvidity 

Ne všechna aktiva společnosti jsou stejně likvidní. Za nejpomaleji se obracející 

položku oběžných aktiv a tedy položku nejméně likvidní lze označit zásoby. Proto se při 

rychlé schopnosti splnit závazky vylučují. (2) 

 

Oběžná aktiva 
      Pohotová likvidita = 

Krátkodobé závazky + Krátkodobé BÚ 
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Standardní hodnota likvidity 2. stupně je 1, přičemž u finančně zdravých podniků 

by neměla klesnout pod hodnotu 1. Doporučuje se hodnota 1,5-2. (5) 

 

 

Ukazatel okamžité likvidity 

Tento ukazatel nebere v úvahu ani krátkodobé pohledávky, poněvadž nejsou 

k dispozici okamžitě, ale s určitým zpožděním. Počítá pouze s penězi v pokladně, na účtech 

a s obchodovatelnými cennými papíry. (2) 

 

Finanční majetek 
      Okamžitá likvidita = 

Krátkodobé závazky + Krátkodobé BÚ 

 

Standardní hodnoty ukazatele likvidity 1. stupně jsou 0,2 až 0,5, ale většinou 

hodnoty 0,9 až 1,1. Velikost větší než 1 představuje, že podniku je schopen okamžitě splatit 

veškeré své krátkodobé závazky. (5) 

 

 

1.6.5. Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele jsou zaměřeny dovnitř firmy a uplatňují se tedy ve vnitřním 

řízení. Napomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity firmy. (9) 

 

Mzdová produktivita 

Udává, kolik výnosů připadne na 1 Kč vyplacených mezd. Při trendové analýze by 

měl mít ukazatel rostoucí tendenci. Pokud dosadíme do čitatele přidanou hodnotu, 

vyloučíme vliv nakupovaných surovin, energií a služeb. (9) 

 

Přidaná hodnota 
        Mzdová produktivita =   

Mzdy 
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Produktivita práce z přidané hodnoty 

Produktivita práce počítaná z přidané hodnoty udává, kolik peněžních jednotek 

vytvořené přidané hodnoty připadá na pracovníka firmy. (9) 

 

Přidaná hodnota 
Produktivita z přidané hodnoty =  

Počet zaměstnanců 

 

Produktivita práce z tržeb 

Ukazuje, kolik tisíc Kč výkonů přináší společnosti jeden zaměstnanec. (9) 

 

Tržby 
        Produktivita práce z tržeb = 

Počet zaměstnanců 

 

 

1.7. Analýza soustav ukazatelů 

 Rozdílové a poměrové ukazatele charakterizují pouze určitý úsek činnosti firmy. 

Snaha o posouzení její celkové finanční situace vedla k vytvoření soustav ukazatelů, často 

označovaných jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. Při vytváření 

soustav ukazatelů se rozlišují: (9) 

 

Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, typické jsou tzv. pyramidové soustavy, 

které umožňují rozkladem ukazatelů identifikovat logické a ekonomické vazby mezi nimi. 

Na vrcholu hierarchie je zpravidla ziskovost jako významný cíl podnikání. Prostředky 

k jejímu dosažení jsou uspořádány v několika větvích a úrovních příčinných činitelů 

směrem dolů. 

 

Účelové výběry ukazatelů, sestavované na bázi komparativně-analytických nebo 

matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové výběry ukazatelů, které by 
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dokázaly diagnostikovat finanční zdraví firmy, nebo předvídat její krizový vývoj. Podle 

účelu jejich použití se výběry člení na: 

 bonitní (diagnostické) modely 

 bankrotní (predikční) modely 

Oba typy mají schopnost přiřadit firmě jeden výsledný hodnotící koeficient. Bonitní 

modely se snaží vyjádřit finanční situaci firmy, resp. její pozici mezi ostatními firmami. 

Bankrotní modely představují jakési systémy včasného varování, neboť indikují případné 

ohrožení finančního zdraví firmy. (9) 

 

1.7.1. Altmanův index finančního zdraví 

Altmanova formule bankrotu, nazývaná i Z-skóre, vychází z diskriminační analýzy 

uskutečněné v 60. a 80. letech u několika desítek amerických firem. Vyjadřuje finanční 

situaci firmy a je určitým doplňujícím faktorem při finanční analýze firmy. Uspokojivou 

finanční situaci firmy indikuje hodnota ukazatele větší než 2,9. Při vypočítané hodnotě od 

1,2 do 2,9 hovoříme o tzv. nevyhraněné finanční situaci (tzv. šedá zóna). Je-li hodnota Z-

skóre menší než 1,2, signalizuje to velmi silné finanční problémy firmy a tehdy je třeba 

zamyslet se nad otázkou možného bankrotu firmy. (9) 

 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4+ 0,998 X5 

Kde: 

X1 = Čistý pracovní kapitál / Aktiva celkem 

X2 = Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let / Aktiva celkem 

X3 = EBIT / Aktiva celkem 

X4 = Účetní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje 

X5 = Tržby celkem / Aktiva celkem 
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1.7.2. Index IN01 

Index IN 01 je dalším z modelů komplexního hodnocení finanční situace podniku. 

Je méně známý než Altmanův index finančního zdraví, ale má větší vypovídací schopnost. 

Slouží pro hodnocení finančního zdraví českých podniků. Při hodnotě ukazatele větší než 

1,77 podnik tvoří hodnotu – nachází se v oblasti prosperity; při hodnotě menší než 0,75 

netvoří, ale spíše ničí hodnotu – nachází se v oblasti bankrotu a při hodnotách mezi těmito 

hranicemi není situace jednoznačná – oblast šedé zóny, rozhodně ne však příliš dobrá. 

Index IN 01 byl stanoven na základě údajů z 1 698 českých průmyslových podniků. 

 

IN01 = 0,13 X1 + 0,04 X2 + 3,92 X3 + 0,21 X4 + 0,09 X5 

Kde: 

X1 = Celková aktiva / Cizí zdroje 

X2 = EBIT / Nákladové úroky 

X3 = EBIT / Celková aktiva 

X4 = Výnosy / Celková aktiva 

X5 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky +krátkodobé bankovní úvěry (9) 

 

1.7.3. Index bonity 

Bonita znamená důvěryhodnost nebo kvalitu podniku. Index bonity je založen na 

multivariační diskriminační analýze podle zjednodušené metody. Používá se hlavně 

v německy mluvících zemích. Čím větší hodnotu dostaneme, tím je finančně-ekonomická 

situace hodnocení firmy lepší. Přesnější závěry můžeme vyslovit s využitím následující 

hodnotící stupnice: 

 

extrémně 

špatná 

velmi 

špatná 
špatná 

určité 

problémy 
dobrá 

velmi 

dobrá 

extrémně 

dobrá 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
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Bi = 1,5 X1 + 0,08 X2 + 10 X3 + 5 X4 + 0,3 X5 + 0,1 X6 

Kde: 

X1 = Cash flow / Cizí zdroje 

X2 = Celková aktiva / Cizí zdroje 

X3 = EBIT / Celková aktiva 

X4 = EBIT / Celkové výkony 

X5 = Zásoby / Celkové výkony 

X6 = Celkové výkony / Celková aktiva (9) 
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2. Charakteristika analyzovaného podniku 

Obrázek 1 – Logo firmy (10) 
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2.1. Popis společnosti 

Záměrem společnosti Agrovýkup, a.s. bylo od začátku svého působení poskytovat 

služby zemědělcům v celé jejich šíři. Po třech letech začaly být poměrně stabilní všechny 

ukazatelé ze základních činností. K těm patří výroba krmných směsí, obchod s rostlinnými 

komoditami, dodávky hnojiv a chemie, dodávky nafty a také provoz dopravy a 

opravárenství. Kromě splacení ceny majetku podnik provedl investice a opravy majetku v 

hodnotě 120 milionů Kč. Důraz je kladen i na zlepšování pracovního prostředí svých 

zaměstnanců a zkulturňování jejich práce. 

V podniku se neustále snaží o zvyšování jakosti svých výrobků pomocí investic. 

Důležitou věcí bylo zavedení systému řízení jakosti podle požadavků normy ČSN EN IS0 

9002:95. Toto zadání se od roku 1999 podařilo dotáhnout i do předání certifikátu v březnu 

2001. V září roku 2003 byla společnost úspěšně certifikována dle nové normy ČSN EN 

ISO 9001:2001. Tento systém řízení jakosti významně přispívá k budování moderní 

obchodní a výrobní firmy. Pro další zvyšování kvality a bezpečnosti výrobků se firma 

rozhodla v nejbližší budoucnosti zavést HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points 

Systém (analýza nebezpečí a kritické body).  

 

Obrázek 2 – Firemní prostory (10) 
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2.2. Historie společnosti 

V roce 1994 se sdružili prvovýrobní zemědělci z okresů Znojmo, Třebíč, Jindřichův 

Hradec a Jihlava v okruhu regionu Moravské Budějovice a ve veřejné soutěži koupili 

středisko Zemědělského zásobování a nákupu Moravské Budějovice. 

Po dvou letech provozování tohoto zařízení ve formě volného sdružení, nesoucí 

název ZEMSPOL DEŠNÁ, byl dovršen původní záměr a od roku 1997 na tomto majetku 

hospodaří akciová společnost Agrovýkup. Na majetkových poměrech, a to je velmi 

důležité, se od roku 1995 nic nezměnilo a Agrovýkup vlastní stále prvovýrobní zemědělci a 

to jak právnické osoby, tak i osoby fyzické. Není mnoho podniků v republice podnikajících 

jako nadstavba prvovýroby, kde zemědělci mají přímý vliv.  

 

2.3. Předmět podnikání 

 výroba krmiv a krmných směsí 

 obchodní činnost 

 silniční motorová doprava nákladní 

 nákup, prodej a skladování paliv a maziv 

 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 

 

V oblasti autodopravy poskytuje firma tyto služby 

 výroba zemědělských strojů 

 opravy pracovních strojů 

 opravy ostatních dopravních prostředků 

 opravy silničních vozidel 

 opravy karosérií 

 zprostředkovatelská činnost 

 přeprava krmných směsí volně ložených 

 přeprava sypkých materiálů 

 přeprava tahačem se sklopným i valníkovým návěsem 

 opravy automobilů 
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 příprava vozidel na STK včetně provedení STK 

 prodej náhradních dílů 

 výměna olejů 

 

Prodej paliv a maziv 

 čerpací stanice rozšířila služby našim zákazníkům i ostatním spotřebitelům 

 provádíme nákup a prodej paliv a maziv 

 při odběru nafty nad 3000 litrů možnost přímé dodávky k zákazníkovi za velmi 

příznivé ceny 

 

Agrochemie 

 distribuce chemických přípravků k zákazníkovi v co nejkratší době 

 poradenská služba, stanovení vhodné kombinace přípravků a agrotechnického 

termínu ošetření 

 možnost vykládky pevných a kapalných hnojiv pro jiné podniky 

 

Poradenství 

 poradenská činnost pro účelné využívání kompletních krmných směsí a 

doplňkových krmiv 

 úpravy a optimalizace výrobních receptur krmných směsí 

 rozbory krmiv a krmných směsí v podnikové laboratoři s následným vyhodnocením 

výsledků 

 hodnocení užitkových parametrů (přírůstek, spotřeba krmné směsi na kilogram 

přírůstku a procento úhynu) chovů a výkrmů hospodářských zvířat 
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2.4. Organizační schéma společnosti 

Obrázek 3 – Organizační schéma společnosti (poskytnuto firmou) 
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2.5. Strategická analýza společnosti 

 

2.5.1. Porterův pětifaktorový model 

Obrázek 4 - Porterův pětifaktorový model (11) 

 

 
 

Konkurenční rivalita 

V okruhu asi 70 km, což je vyčíslitelný okruh rozvozu, lze brát v úvahu konkurenty 

se stejným obchodním a výrobním potenciálem. 

Mezi velké konkurenty patří ZENZA Znojmo, ZZN Jihlava, ZZN Krahulov, 

Agrodružstvo Jevišovice, BELAGRA Břeclav. 

Z menších konkurentů, jsou to kromě vlastních výrobců krmných směsí 

v zemědělských podnicích, výrobny kooperující, kterých je v okruhu asi pět.  

Především je nutno říci, že je veliký přebytek výrobních kapacit, a tím dochází k ostrému 

konkurenčnímu boji. Na trhu je tedy silná rivalita mezi firmami. Bariéry odchodu z odvětví 

jsou vysoké (firma vlastní nákladná zařízení, stroje, haly a stavby). 
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Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Na podnik takovéhoto typu jsou kladeny vysoké kapitálové požadavky, například na 

vybavení speciálními zařízeními halami, budovami a skladovacími prostory (silo), což 

snižuje riziko vstupu nových konkurentů. 

Existují zde i úspory z rozsahu. Začínající firma by vyráběla příliš drahé produkty. 

Firma má zkušenosti v oboru, vlastní ISO 9002. Zákazníci i dodavatelé obchodují se 

společností, protože už si na to zvykli. Zemědělské činnosti a činnosti s tím související 

nejsou v současné době příliš lákavým oborem. 

 

Hrozba substitutů 

Můžeme říci, že výrobky a služby tohoto podniku nejsou jedinečné, dají se nahradit 

jinými nebo podobnými (hnojiva, směsi). Na trhu se prodávají za velmi podobné ceny, ale i 

za ceny vyšší a náklady na případný přechod na substituty jsou nízké. 

 

Síla kupujících (odběratelů, zákazníků) 

Společnost Agrovýkup prodává své výrobky a zemědělské komodity převážně ve 

svém regionu, nepatrná část komodit, je určena pro vývoz, hlavně do Německa, Rakouska a 

Polska. Firma si mapuje svůj marketingový žebříček zákazníků na prvních místech. 

Zákazníci, kteří jsou na prvních místech, potom mají určité výhody a řadí se mezi VIP 

zákazníky. 

Podnik má tedy, jak velké odběratele (mlýny), tak i malé zákazníky (drobní 

zemědělci). Zákazník může snadno přejít ke konkurenci. Některé výrobky by si mohl 

zákazník klidně vyrobit sám nebo sehnat jinde.  

 

Síla dodavatelů 

Firma nakupuje své zemědělské komodity na základě dlouhodobých smluvních 

vztahů, které vycházejí i z majetkových poměrů, protože společnost Agrovýkup je tvořena 

převážně z prvovýrobních zemědělců. Firma si mapuje také svůj marketingový žebříček 

dodavatelů.  
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V úseku má společnost vytvořenou poměrně stabilní síť dodavatelů ve všech 

oblastech od nafty, hnojiv až po zemědělské komodity. Většinou se jedná o dodavatele 

z kraje Vysočina a z Brněnského kraje, vždy tak ve vzdálenosti 60 – 80 km. 

Agrovýkup má tedy mnoho dodavatelů, zejména dodavatelů obilí. Vykupuje jak od 

malých zemědělců, tak i od velkých společností. Do značné míry je podnik na dodávkách 

obilí závislý. Obilí nelze nahradit něčím jiným. Z obilí se vyrábí pečivo, které má nízkou 

cenovou elasticitu.  

 

(zdroj: předchozí práce v rámci praxe, rozhovory) 
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2.5.2. SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 kvalita vyráběných výrobků 

 dlouholeté zkušenosti v oboru 

 odborné znalosti, zkušenosti, 

dovednosti zaměstnanců a jejich 

zapracovanost 

 flexibilita a adaptabilita zaměstnanců 

 tradice firmy 

 maximální využití skladovacích 

prostor 

 omezenost skladových prostor 

 nemá marketingové oddělení 

 zastaralost vozového parku 

Příležitosti Hrozby 

 

 stále lze snižovat náklady 

 zvýšení produkce 

 zvýšení skladových kapacit 

 hledání nových obchodních partnerů 

 minimalizace rizik 

 vstup do Evropské unie 

 zvýšený zájem o speciální směsi 

 vstup na nové trhy 

 zlepšení marketingových aktivit 

 inovace výrobků 

 zkvalitnění vozového parku 

 

 silná konkurence v regionu, 

 hrozící zvýšení nákladů, 

 zavádění nových výrobků, 

 spojení konkurenčních firem, 

 špatná volba marketingové strategie, 

 špatná sezóna, špatné počasí a úroda, 

 negativní vývoj situace na trhu 

v zemi, 

 nesolventnost odběratelů a 

dodavatelů, 

 vstup do Evropské unie 

 

(zdroj: předchozí práce v rámci praxe, rozhovory) 
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3. Analýza problému a současné situace společnosti Agrovýkup, a.s. 

 

Tato část bakalářské práce se zabývá finanční analýzou firmy Agrovýkup, a.s. 

Jednotlivé vypočtené ukazatele jsou pozorovány a porovnávány za časová období 2004 - 

2007. Zdrojem dat jsou tyto účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. 

3.1. Analýza absolutních ukazatelů 

 

3.1.1. Horizontální analýza aktiv 

Tabulka 1 - Horizontální analýza aktiv (hodnoty změn jsou uvedeny v tis. Kč) 

 
  změna 

2005-2004 
   % 

  změna 

2006-2005 
   % 

   změna 

2007-2006 
   % 

Aktiva celkem - 94910 - 23,03 - 65649 - 20,70 68652 27,29 

Stála aktiva - 24079 - 21,32 - 8506 - 9,57 - 4161 - 5,18 

Dlouhodobý nehmotný majetek 19 5,90 - 98 - 28,74 - 113 - 46,50 

Dlouhodobý hmotný majetek - 6952 - 7,94 - 8408 - 10,43 - 4048 - 5,60 

Dlouhodobý finanční majetek - 17146 - 68,46 0 0,00 0 0,00 

Oběžná aktiva - 69997 - 23,52 - 57162 - 25,12 71862 42,17 

Zásoby - 25927 - 36,50 14627 32,43 59871 100,23 

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

Krátkodobé pohledávky - 26189 - 12,61 - 72721 - 40,08 10685 9,83 

Finanční majetek -17881 -94,61 932 91,55 1306 66,97 

Ostatní aktiva -834 -53,84 19 2,66 951 129,56 

 

Stálá aktiva 

Ve společnosti neustále klesala hodnota stalých aktiv ze 113 mil. Kč v roce 2004 na 

76 mil. Kč v roce 2007. Celkově tak došlo k poklesu až o 37 mil. Kč. Na poklesu se nejvíc 

podílel dlouhodobý hmotný majetek, konkrétně stavby a movité věci. K poklesu docházelo 

v důsledku odpisování a prodeje části majetku. Vzhledem k oboru podnikání společnost 

vlastní software, který potřebuje ke své činnosti. Částečně také v posledních letech 

modernizovala. 
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Oběžná aktiva 

Hodnota oběžných aktiv v letech 2004 až 2006 postupně klesala z 298 mil Kč až na 

170 mil. Kč. To bylo způsobeno zejména výrazným poklesem krátkodobých pohledávek 

v roce 2006. V roce 2007 však hodnota oběžných aktiv vzrostla na hodnotu 242 mil. Kč 

díky výraznému nárůstu zásob obilí. 

 

Graf 1 – Vývoj vybraných položek aktiv 
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3.1.2. Horizontální analýza pasiv 

Tabulka 2 - Horizontální analýza pasiv (hodnoty změn jsou uvedeny v tis. Kč) 

 
  změna 

2005-2004 
   % 

  změna 

2006-2005 
   % 

  změna 

2007-2006 
    % 

Pasiva celkem - 94910 - 23,03 - 65649 - 20,70 68652 27,29 

Vlastní kapitál 643 1,05 - 29067 - 47,16 5831 17,92 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 -222 - 

Fondy ze zisku 0 0,00 0 0,00 -28000 -98,56 

Hospodářský výsledek minulých 

let 

- 3923   29,06 6363 - 36,52 - 6805 61,54 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 

4566 - 116,4 - 35448 -5512,9 40858 - 117,4 

Cizí zdroje - 95378 - 27,21 - 36388 - 14,26 62869 28,75 

Rezervy - 4842 - 29,89 2108 18,56 - 5126 - 38,07 

Dlouhodobé závazky - 358 - 3,56 - 2003 -20,68 - 1296 - 16,87 

Krátkodobé závazky - 57862 - 40,07 - 2254 - 2,60 69336 82,25 

Bankovní úvěry a výpomoci - 32316 - 19,97 - 34239 - 23,21 - 45 - 0,04 

Ostatní pasiva - 175 - 28,41 - 176 - 39,91 - 48 -18,11 

 

Vlastní kapitál 

Z tabulky je patrné, že hodnota vlastního kapitálu ve sledovaném období klesala z 

61 mil Kč v roce 2004 na 38 mil Kč v roce 2007 vlivem ztrátového hospodářství. Pouze 

v roce 2005 došlo k nepatrnému navýšení. Pro podnik není optimální, že hodnota vlastních 

zdrojů takto klesala, protože se stává více závislý na cizích zdrojích a není tak finančně 

stabilní. Hodnota základního kapitálu zůstala po celé období na 50 mil Kč. 

 

Cizí zdroje 

V letech 2004 – 2006 hodnota cizích zdrojů výrazně klesala z 350 mil Kč až na 219 

mil. Kč, což bylo pro podnik velmi pozitivní. Avšak v roce 2007 došlo k nárůstu o 63 mil 

Kč. To bylo způsobeno rostoucími závazky z obchodního styku. Do budoucna by se měl 

podnik snažit o neustálá snižování cizích zdrojů. 
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Graf 2 – Vývoj vybraných položek pasiv 
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3.1.3. Vertikální analýza aktiv 

Tabulka 3 - Vertikální analýza aktiv (hodnoty jsou uvedeny v %) 

 2004 2005 2006 2007 

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

Stála aktiva 27,41 28,02 31,95 23,80 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,08 0,11 0,10 0,04 

Dlouhodobý hmotný majetek 21,26 25,42 28,72 21,30 

Dlouhodobý finanční majetek 6,08 2,49 3,14 2,47 

Oběžná aktiva 72,21 71,75 67,76 75,67 

Zásoby 17,24 14,22 23,75 37,36 

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

Krátkodobé pohledávky 50,39 57,21 43,23 37,30 

Finanční majetek 4,59 0,32 0,78 1,02 

Ostatní aktiva 0,38 0,23 0,29 0,53 
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Dlouhodobý majetek 

V roce 2006 dosáhla společnost největšího podílu stálých aktiv na celkových 

aktivech a to téměř 32%. Naopak nejnižšího v roce 2007 a to necelý 24%. Největší část 

dlouhodobého majetku tvoří dlouhodobý hmotný majetek. Malou část pak dlouhodobý 

finanční majetek.  

 

Oběžná aktiva 

Podíl oběžných aktiv se neustále pohyboval přibližně na úrovni 70%. Nejvíce v roce 

2007 kdy podíl na celkových aktivech vzrost až na ¾ celkových aktiv. Dalo by se říci, že se 

jedná o kapitálově lehkou firmu. Je to ovšem zkresleno, tím že firma využívá leasingu např. 

na nová auta. Největší část oběžných aktiv tvořily krátkodobé pohledávky, méně pak 

zásoby. Obě části se postupně vyrovnávaly a v roce 2007 dosáhly stejných hodnot. 

 

Graf 3 – Vývoj podílu složek aktiv 
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3.1.4. Vertikální analýza pasiv 

Tabulka 4 Vertikální analýza pasiv (hodnoty jsou uvedeny v %) 

 2004 2005 2006 2007 

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

Vlastní kapitál 14,80 19,43 12,94 11,99 

Základní kapitál 12,13 15,76 19,88 15,62 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 - 0,07 

Fondy ze zisku 6,89 8,96 11,29 0,13 

Hospodářský výsledek minulých let - 3,27 - 5,49 - 4,40 - 5,58 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 

- 0,95 0,20 - 13,84 2,03 

Cizí zdroje 85,05 80,43 86,95 87,95 

Rezervy 3,93 3,58 5,35 2,60 

Dlouhodobé závazky 2,44 3,05 3,05 1,20 

Krátkodobé závazky 35,05 27,29 33,52 47,99 

Bankovní úvěry a výpomoci (celkem) 43,64 46,50 45,03 35,36 

Ostatní pasiva 0,15 0,14 0,11 0,06 

 

Vlastní kapitál 

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech se postupně snižoval z 14,8 % až na 

12%. Výjimkou byl rok 2005, kdy podíl vzrostl na 19,4%. Podstatnou část vlastního 

kapitálu tvoří základní kapitál, v letech 2006 a 2007 byla hodnota základního kapitálu 

dokonce větší než hodnota vlastního kapitálu.  

 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje se podílely na celkových pasivech asi 85%. Více než polovinu cizích 

zdrojů tvořily bankovní úvěry a výpomoci, o něco méně pak krátkodobé závazky - tento 

poměr se v roce 2007 otočil díky růstu závazků z obchodního styku. Pozitivem může být 

pokles bankovních úvěrů a výpomocí o 67 mil. Kč. Tento trend by měl i nadále pokračovat. 
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Graf 4 – Vývoj podílu složek pasiv 
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3.2. Analýza tržeb 

Tabulka 5 – Horizontální analýza tržeb (hodnoty změn jsou uvedeny v tis. Kč) 

 
 změna 

2005-2004 
  % 

 změna 

2006-2005 
  % 

 změna 

2007-2006 
  % 

Tržby za prodej zboží - 52169 - 11,63 - 39348 - 9,94 125553 35,20 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
- 89393 - 22,53 - 98790 - 32,14 - 19608 - 9,40 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálů 

- 3658 - 11,22 6961 24,06 - 693 - 1,88 

Tržby z prodeje cenných papírů a 

vkladů 

19500 - - 17607 - 90,29 - 1893 -100,00 

Tržby celkem - 125720 - 14,33 - 148784 - 19,79 103379 17,14 

 

 

 

 

 



44 

Tabulka 6 – Vertikální analýza tržeb (hodnoty jsou uvedeny v %) 

 2004 2005 2006 2007 

Tržby za prodej zboží 51,08 52,68 59,15 68,27 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 45,21 40,88 34,56 26,75 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů 3,71 3,85 5,95 4,98 

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0,00 2,59 0,31 0,00 

Tržby celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Celkové tržby se od roku 2004 po rok 2006 snižovaly z 878 mil. Kč na 603 mil. Kč, 

což představovalo snížení o celých 33%. V roce 2007 pak celkové tržby narostly na 706 

mil. Kč. Nejvýznamnějšími položkami tržeb, byly tržby za prodej zboží a také tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb. Tyto dvě položky výkazu zisku a ztrát byly v roce 2004 

téměř vyrovnané. Postupně se tržby za prodej zboží podílely na celkových tržbách ve 

větším množství. V roce 2007 dosáhly podílu na celkových tržbách 68%. Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu pro firmu představovaly každým rokem tržbu okolo 30 

mil. Kč. Tržby z prodeje cenných papírů dosahovaly pro firmu významných hodnot jen 

v roce 2005, kdy došlo k prodeji za 19,5 mil. Kč. 

 

3.3. Analýza cash flow 

Tabulka 7 – Horizontální analýza cash flow (hodnoty změn jsou uvedeny v tis. Kč) 

 
 změna 

2005-2004 
  % 

 změna 

2006-2005 
  % 

 změna 

2007-2006 
  % 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti 
- 42761 - 139,00 16596 - 138,33 5393 117,26 

Čistý peněžní tok vztahující se 

k investiční činnosti 
19173 - 408,02 - 29695 - 205,16 13053 - 85,76 

Čistý peněžní tok vztahující se 

k finanční činnosti 
-12925 173,89 31912 - 156,75 - 18072 - 156,41 

Čisté zvýšení resp. snížení 

peněžních prostředků 
- 36512 - 195,97 18813 - 105,21 374 40,13 
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Čistý provozní tok z provozní činnosti 

 Je nejdůležitější z peněžních toků společnosti a měl by dosahovat kladných hodnot. 

To bylo splněno v letech 2004, 2006 a 2007. V roce 2005 dosáhl čistý peněžní tok 

z provozní činnosti hodnoty mínus 12 mil. Kč díky úhradě krátkodobých závazků 

z provozní činnosti. 

 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti 

Až na rok 2005 dosahují hodnoty čistého peněžního toku z investiční činnosti 

záporných hodnot. Přičemž záporné hodnoty lze hodnotit jako pozitivní, neboť společnost 

část svých prostředků použila jako výdaje na pořízení dlouhodobého majetku. 

 

Čistý provozní tok z finanční činnosti 

 Dopady na čistý provozní tok z finanční činnosti mají především změny 

dlouhodobých popř. krátkodobých závazků (jedná se většinou o úvěry). Hodnoty se 

pohybují od mínus 20 mil. Kč po 11,5 mil. Kč. Rok 2006 byl jako jediný kladný pro 

provozní tok z finanční činnosti.  

 

Čisté hodnota peněžních prostředků 

 Je součtem všech tří předchozích peněžních toků. Jako nejsilnějším rok se jevil rok 

2004, kdy čistá hodnota peněžních prostředků dosáhla 18,6 mil. Kč. Naopak jako nejslabší 

byl vyhodnocen rok 2005 s hodnotou mínus 17,9 mil. Kč (pokles o 195%). Roky 2006 a 

2007 se pohybují okolo 1 mil. Kč. Tak by to mělo i nadále pokračovat, aby vždy čisté 

peněžní prostředky dosahovaly kladných hodnot.  
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3.4. Analýza rozdílových ukazatelů 

Tabulka 8 – Rozdílové ukazatele (uvedené hodnoty jsou v tis. Kč) 

 2004 2005 2006 2007 

Oběžná aktiva 297575 227578 170416 242278 

Krátkodobé závazky 144418 86556 84302 153638 

Čistý pracovní kapitál 153157 141022 86114 88640 

Finanční majetek 18899 1018 1950 3256 

Krátkodobé závazky 144418 86556 84302 153638 

Čisté pohotové prostředky - 125519 - 85538 - 82352 - 150382 

 

3.4.1. Čistý pracovní kapitál 

Společnost měla k dispozici poměrně vysoký podíl čistého pracovního kapitálu, což 

naznačuje, že společnost nemusí mít problémy s likviditou a s placením svých závazků. 

Jsou zde však vlivy, které snižují vypovídací schopnost čistého pracovního kapitálu. Je to 

vysoký podíl krátkodobých pohledávek na oběžných aktivech, neboť některé z nich mohou 

být obtížně vymahatelné nebo nevymahatelné. A také zásoby, které v roce 2007 tvořily 

polovinu oběžných aktiv. Zásoby jsou nejméně likvidní položkou oběžných aktiv. Mohou 

být totiž neprodejné nebo prodejné jen za velmi nízké ceny. 

 

3.4.2. Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky dosahovaly záporných hodnot díky malým hodnotám 

finančního majetku a rostoucím krátkodobým závazkům. V roce 2007 je vidět velký pokles 

čistých pohotových prostředků. Z této hodnoty by se měla firma co nejrychleji dostat 

alespoň na hodnoty, jaké byly v letech 2005 a 2006, tzn. zvýšit finanční majetek a snížit 

krátkodobé závazky. Tento ukazatel, který často hodnotí banky, není ovlivněn oceňovacími 

technikami, je však snadno manipulovatelný přesunem plateb vzhledem k rozhodujícímu 

datu. 
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Graf 5 – Vývoj rozdílových ukazatelů 

Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2004 - 2007
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3.5. Analýza poměrových ukazatelů 

 

3.5.1. Ukazatele rentability (ziskovosti) 

Tabulka 9 – Ukazatele rentability (uvedené hodnoty jsou v tis. Kč) 

 2004 2005 2006 2007 

EBIT(provozní hospodářský výsledek) 3364 6621 - 13997 12461 

Celkový kapitál 412079 317169 251520 320172 

ROI ( v%) 0,82 2,09 - 5,56  3,89 

Čistý zisk (hosp. výsledek po zdanění) - 3923 643 - 34805 6053 

Celková aktiva 412079 317169 251520 320172 

ROA ( v%) - 0,95 0,21 - 13,84 1,89 

Čistý zisk (hosp. výsledek po zdanění) - 3923 643 - 34805 6053 
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Vlastní kapitál 60988 61631 32546 38377 

ROE ( v%) -6,43 1,04 -1,07 6,34 

Čistý zisk (hosp. výsledek po zdanění) - 3923 643 - 34805 6053 

Tržby 844949 703387 565249 671194 

ROS ( v%) -0,46 0,09 - 6,16 0,90 

 

ROI -  ukazatel ziskovosti vloženého kapitálu 

Vyjadřuje, kolik haléřů provozního hospodářského výsledku podnik dosáhl z jedné 

investované koruny. Ukazatel je vhodný ke srovnání různě zadlužených podniků napříč 

odvětvím. V praxi se za dobré výsledky považují hodnoty mezi 12-15%. (7) K těmto 

hodnotám se podnik vůbec nepřibližuje. V roce 2006 dosahuje ukazatel záporných hodnot 

díky zápornému EBIT. Malým positivem byl nárůst na 3,89% v roce 2007. 

 

ROA – Ukazatel rentability celkových aktiv 

Měří produkční sílu (výkonnost) podniku. Udává, jaký čistý zisk přináší společnosti 

jedna investovaná koruna. Obecně platí, že hodnoty větší než 9% jsou velmi dobré. Za 

postačující se považují hodnoty 6-9%. (7) V žádném ze sledovaných období nedosáhl čistý 

zisk z jedné investované koruny požadovaných čísel. Pohyboval se od -13,8 do 1,9%. Další 

skutečností, že firma hospodaří se svým majetkem efektivně, je, že by měl být stav 

ukazatele ROA nižší než stav ukazatele ROI, což je ve všech letech splněno. 

  

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

 Vyjadřuje, kolik haléřů čistého zisku připadá na jednu korunu investovanou 

akcionářem nebo li měří přínos pro vlastníky. Měl by dosahovat hodnot alespoň několik 

málo procent nad úročením dlouhodobých vkladů tedy přibližně nad 4%. To je splněno 

pouze v roce 2007, kdy rentabilita vlastního kapitálu byla 6,3%. Doporučené hodnoty se 

však opět pohybují úplně v jiných číslech a to okolo 15%. (7) 
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ROS – ukazatel rentability tržeb 

Udává, kolik haléřů čistého zisku podnik získá z jedné koruny tržeb. Doporučené 

hodnoty se pohybují v rozmezí 2-6%. (7) Stejně jako u všech ukazatelů rentability i zde 

plátí čím větší hodnoty tím lépe pro podnik. Přísnější hodnocení snese jen rok 2007, kdy 

byla hodnota 0,9%. V ostatních letech je rentabilita tržeb nízká. 

 

Graf 6 – Vývoj ukazatelů rentability 
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3.5.2. Ukazatele aktivity  

Tabulka 10 – Ukazatele aktivity (uvedené hodnoty jsou v tis. Kč) 

 2004 2005 2006 2007 

Tržby 844949 703387 565249 671194 

Celková aktiva 412079 317169 251520 320172 

Obrat celkových aktiv (krát) 2,05 2,22 2,25 2,10 

Tržby 844949 703387 565249 671194 



50 

Stálá aktiva 112955 88876 80370 76209 

Obrat stálých aktiv (krát) 7,48 7,91 7,03 8,81 

 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel udává, kolikrát se majetek společnosti obrátí v tržbě. Doporučené 

hodnoty jsou v intervalu 1,6-3. (8) Ve sledovaných letech dosahuje společnost dobrých 

výsledků od 2,05-2,25 tzn., že vzhledem k tržbám má optimální stav majetku (nevznikají 

nadbytečné náklady a nepřichází o výnosy). 

 

Obrat stálých aktiv 

V rozhodování o tom zda pořídit nový stálý majetek nám pomáhá obrat stálých 

aktiv. Vypočtené hodnoty několikrát převyšují hodnoty obratu celkových aktiv. Z tohoto 

pohledu společnost dostatečně využívá své výrobní kapacity. 

 

Graf 7 – Ukazatele aktivity 
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Tabulka 11 – Ukazatele aktivity (uvedené hodnoty jsou v tis. Kč., doby obratu ve dnech) 

 2004 2005 2006 2007 

Zásoby 71032 45105 59732 119603 

Denní tržby 2347,08 1953,85 1570,14 1864,43 

Doba obratu zásob (dny)  30,26 23,09 38,04 64,15 

Krát. pohledávky z obch. styku 203642 156373 104133 113644 

Denní tržby 2347,08 1953,85 1570,14 1864,43 

Doba obratu pohledávek (dny) 86,76 80,03 66,32 60,95 

Krát. závazky z obch. styku 113683 78162 77343 146103 

Denní tržby 2347,08 1953,85 1570,14 1864,43 

Doba obratu závazků (dny) 48,44 40,00 49,26 78,36 

 

Doba obratu zásob 

Udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podnikání od doby 

nákupu do doby spotřeby nebo prodeje. Od roku 2004 do roku 2006 se doba obratu zásob 

pohybovala okolo hranice 30 dnů. V roce 2007 se však vyšplhala až na dvojnásobek díky 

nárůstu zásob. Obecně platí, že čím jsou počty dnů nižší, tím lépe. 

 

Doba obratu pohledávek 

Je doba, po kterou musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých 

zákazníků. Například v roce 2007 musel podnik čekat zhruba dva měsíce, než došlo 

k inkasu pohledávek. Z tabulky je patrný klesající trend, což je pozitivní a společnost by 

v tom měla pokračovat.  

 

Doba obratu závazků 

Vyjadřuje, jak dlouho podnikatelský subjekt odkládá platbu svých závazků svým 

dodavatelům. Výhodou je, pokud je doba obratu závazků delší než doba obratu pohledávek 

(rok 2007), má firma možnost čerpat levný provozní úvěr. V opačném případě ho 
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společnost poskytuje. Z tabulky je patrné, že doba obratu závazků roste, což je v pořádku. 

Nesmí to však ohrozit vztahy s věřiteli. 

 

Graf 8 – Ukazatele aktivity  
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3.5.3. Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 12 – Ukazatele zadluženosti (hodnoty účetních výkazů jsou uvedeny v tis. Kč) 

 2004 2005 2006 2007 

Cizí zdroje 350475 255097 218709 281578 

Aktiva celkem 412079 317169 251520 320172 

Celková zadluženost 0,85 0,80 0,87 0,88 

Vlastní kapitál 60988 61631 32546 38377 

Aktiva celkem 412079 317169 251520 320172 

Koeficient samofinancování 0,14 0,19 0,13 0,12 

Cizí zdroje 350475 255097 218709 281578 



53 

Finanční majetek 18899 1018 1950 3256 

Provozní cash flow 30763 - 11997 4599 9992 

Doba splácení dluhu (v letech) 10,78 - 21,18 47,13 27,85 

Provozní výsledek hospodaření 3364 6621 - 13997 12461 

Nákladové úroky 9604 8123 6712 6356 

Úrokové krytí (krát) 0,35 0,82 -2,09 1,96 

 

Celková zadluženost 

 Označuje se také jako ukazatel věřitelského rizika a určuje podíl cizího kapitálu k 

celkovým aktivum společnosti. Z tabulky vidíme, že se celková zadluženost pohybovala od 

0,80-0,88. U zdravých podniků se hodnoty pohybují od 0,4-0,6. (3) V oblasti zemědělské 

výroby se můžeme pravděpodobně setkat i s vyššími hodnotami. To nic nemění na tom, že 

podnik je neúměrně zadlužený.   

 

Koeficient samofinancování 

Označuje, do jaké míry jsou aktiva společnosti financována vlastním kapitálem 

(finanční nezávislost). Součet celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování se rovná 

jedné. Je to takový pohled z opačné strany. Hodnoty podniku se pohybují na velice nízkých 

hodnotách, což určitě neznačí finanční jistotu a nezávislost. 

 

Doba splácení dluhu 

Doba splácení dluhu vyjadřuje po kolika letech je podnik při stávající výkonnosti 

schopen splatit své dluhy. Společnost má poměrně málo finančního majetku, proto např. 

v roce 2006 byla doba splacení všech dluhů hrozivých 47 let. 

 

Úrokové krytí 

Informuje společnost o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. U dobře 

fungující podniků dosahují hodnoty 3-6 krát. Banky při poskytnutí úvěru požadují hodnoty 

až 8 krát. Čistý zisk šel kromě roku 2007 celý na pokrytí nákladových úroků. V podniku se 

proto mohou mít problémy s tím, aby jim banka poskytla další úvěr. 
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Graf 9 – Vývoj vybraných ukazatelů zadluženosti 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2004 2005 2006 2007

Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2004 - 2007

Celková zadluženost Koeficient samofinancování
 

 

 

3.5.4. Ukazatele likvidity 

Tabulka 13 – Ukazatele likvidity (hodnoty položek rozvahy uvedeny v tis. Kč) 

 2004 2005 2006 2007 

Oběžná aktiva 297575 227578 170416 242278 

Krátkodobé závazky + Krátkodobé BÚ 233444 171793 122778 184519 

Běžná likvidita 1,27 1,32 1,39 1,31 

Oběžná aktiva 297575 227578 170416 242278 

Zásoby 71032 45105 59732 119603 

Krátkodobé závazky + Krátkodobé BÚ 233444 171793 122778 184519 

Pohotová likvida 0,97 1,06 0,90 0,66 

Finanční majetek 18899 1018 1950 3256 

Krátkodobé závazky + Krátkodobé BÚ 233444 171793 122778 184519 

Okamžitá likvidita 0,08 0,01 0,02 0,02 
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Běžná likvidita 

Vyjadřuje, kolikrát by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby v daném 

okamžiku proměnil svá oběžná aktiva v hotovost. Interval, ve kterém by se společnost měla 

pohybovat, je 1,5-2,5. (5) Dolní hranici intervalu se společnost téměř přibližuje, takže nelze 

říci, že by nebyla schopná dostát svým závazkům. Hodnoty běžné likvidy by však měly být 

vyšší. 

 

Pohotová likvidita 

Za položku nejméně likvidní lze označit zásoby. Proto se při výpočtu pohotové 

likvidity vylučují. Hodnoty pohotové likvidy by u zdravých podniků neměly klesnout pod 

hodnotu 1. (5) V letech 2004-2006  se hodnoty pohybovaly na samé hranici. Pouze v roce 

2007 klesly na hodnotu 0,66. Z toho lze usoudit, že v tomto roce měla společnost 

nadměrnou hodnotu zásob. 

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita počítá v čitateli z oběžných aktiv pouze s finančním majetkem. 

Vypočítané hodnoty se pohybují pod spodní hranicí doporučeného intervalu 0,2-0,5. (5) 

Hodnota krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů značně převyšuje 

finanční majetek, proto lze tvrdit, že podle okamžité likvidity podnik není schopen uhradit 

své okamžitě splatné závazky. 
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Graf 10 – Vývoj ukazatelů likvidity 
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3.5.5. Provozní ukazatele 

Tabulka 14 – Provozní ukazatele (hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč) 

 2004 2005 2006 2007 

Přidaná hodnota  46169 41311 36090 31472 

Mzdové náklady 15191 15288 13005 10457 

Mzdová produktivita 3,04 2,70 2,76 3,01 

Přidaná hodnota 46169 41311 36090 31472 

Počet zaměstnanců 90 90 69 50 

Produktivita práce z přidané hodnoty  512,99 459,01 523,04 629,44 

Tržby (v tis. Kč) 844949 703387 565249 671194 

Počet zaměstnanců 90 90 69 50 

Produktivita práce z tržeb 9388,32 7815,41 8192,01 13423,88 
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Mzdová produktivita 

Udává, jaká část z přidané hodnoty připadne na 1 Kč vyplacených mezd. Ve 

sledovaném období připadá na 1 Kč mezd 2,7 až 3 Kč výnosů. Trend vývoje je od roku 

2005 mírně rostoucí, což je pro společnost pozitivní. 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Udává, kolik peněžních jednotek vytvořené přidané hodnoty připadá na jednoho 

zaměstnance. Díky výrazným poklesům zaměstnanců v letech 2006 a 2007 vzrostla 

produktivita práce z přidané hodnoty v roce 2007 až na 630 tis. Kč na jednoho zaměstnance  

 

Produktivita práce z tržeb 

Ukazuje, kolik tisíc Kč výkonů přináší společnosti jeden zaměstnanec. Ve 

sledovaném období se hodnoty pohybovaly v rozmezí 7815 – 13424 tisíc Kč výkonů na 

jednoho zaměstnance. Jako nejlepší se v tomto ohledu jevil rok 2007. 

 

Graf 11 - Vývoj vybraných provozních ukazatelů 
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3.6. Analýza soustav ukazatelů 

 

3.6.1. Altmanův index finančního zdraví 

Tabulka 15 – Altmanův index finančního zdraví 

 2004 2005 2006 2007 

X1 po vynásobení koeficientem 0,267 0,319 0,245 0,199 

X2 po vynásobení koeficientem - 0,028 - 0,047  - 0,037 - 0,047 

X3 po vynásobení koeficientem 0,025 0,065 - 0,174 0,121 

X4 po vynásobení koeficientem 0,073 0,102 0,063 0,057 

X5 po vynásobení koeficientem 2,119 2,365 2,393 2,202 

Z - scóre 2,456 2,804 2,490 2,532 

 

Altmanův index dokáže vyhodnotit finanční situaci podniku pomocí jednoho čísla. 

Dokáže předpovídat bankrot přibližně s dvouletým předstihem. Hodnoty, které značí tzv. 

šedou zónu, činí 1,2-2,9. Podnik dosahuje hodnot při horní hranici doporučeného intervalu, 

tudíž by v budoucnu neměl mít existenční potíže. Na druhou stranu v žádném roce hranici 

šedé zóny nedokázal překonat. 

 

 

3.6.2. Index IN01 

Tabulka 16 – Index IN01 

 2004 2005 2006 2007 

X1 po vynásobení koeficientem 0,153 0,162 0,150 0,148 

X2 po vynásobení koeficientem 0,014 0,033 -0,083 0,078 

X3 po vynásobení koeficientem 0,031 0,082 - 0,220 0,153 

X4 po vynásobení koeficientem 0,500 0,593 0,584 0,534 

X5 po vynásobení koeficientem 0,115 0,119 0,125         0,118 

Index IN01 0,813 0,989 0,556 1,031 
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Index IN01 slouží pro vyhodnocení finančního zdraví českých podniků, proto má 

pro nás větší vypovídací schopnost. Interval tzv. šedé zóny je 0,75-1,77. Vypočtené 

hodnoty se pohybují oproti Altmanovu indexu při spodní hranicí šedé zóny. V roce 2006 

spadla hodnota dokonce pod ní a to díky zápornému EBIT. Situace po vypočtených 

hodnotách není jednoznačná, rozhodně ne však příliš dobrá. 

 

 

3.6.3. Index bonity 

Tabulka 17 – Index bonity 

 2004 2005 2006 2007 

X1 po vynásobení koeficientem 0,080 - 0,105 0,006 0,007 

X2 po vynásobení koeficientem 0,094 0,099 0,092 0,091 

X3 po vynásobení koeficientem 0,082 0,209 - 0,556 0,389 

X4 po vynásobení koeficientem 0,042 0,104 - 0,332 0,382 

X5 po vynásobení koeficientem 0,053 0,043 0,085  0,189 

X6 po vynásobení koeficientem 0,098 0,100 0,084 0,059 

Index bonity 0,449 0,450 - 0,621 1,117 

 

hodnotící stupnice: 

extrémně 

špatná 

velmi 

špatná 
špatná 

určité 

problémy 
dobrá 

velmi 

dobrá 

extrémně 

dobrá 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

Z uvedené tabulky lze vyčíst, že v letech 2004 a 2005 lze charakterizovat finanční 

zdraví podniku slovy „určité problémy“. V roce 2006 se situace zhoršila a podle Indexu 

bonity ji můžeme říkat „špatná“. Díky navýšení provozního hospodářského výsledku v roce 

2007, který má na výpočet největší vliv, lze již situaci označit slovem „dobrá“. 

V následujícím grafu pak máme porovnání všech tří indexů. Vidíme, že všechny 

křivky mají podobný tvar. Jako nejlépe hodnotící se pro podnik jeví Altmanům index 

finančního zdraví, ačkoli pro české podniky je více používaný Index IN01. 
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Graf 12 – Porovnání vývoje Altmanova indexu, Indexu IN01 a Indexu bonity 
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3.7. Souhrnné hodnocení finanční situace podniku 

Než byla provedena finanční analýzu společnosti Agrovýkup, a.s., autor věděl, že ve 

společnosti mají určité potíže a vše není zcela v pořádku. Po výpočtu všech důležitých 

ukazatelů se předpoklad potvrdil. Ve většině analyzovaných oblastí je společnost 

hodnocena spíše hůře nebo průměrně. Následuje celkové zhodnocení finanční analýzy.  

 

Rozdílové ukazatele 

 Společnost měla k dispozici poměrně vysoký podíl čistého pracovního kapitálu, což 

může být první signál finanční stability. Během sledovaného období hodnota ČPK 

postupně klesala, přesto i v roce 2007 byla jeho hodnota 89 mil. Kč. Horší situace je u 

čistých pohotových prostředků, pokud by je společnost potřebovala ihned. Nedrží totiž 

téměř žádnou hotovost. Proto jsou hodnoty ČPP v záporných číslech. 
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Rentabilita 

 Žádný z ukazatelů rentabilit se ve sledovaných letech nepřibližoval doporučeným 

hodnotám. V těchto letech nepřinášel podnik vlastníkům užitek. Stěžejní pro výpočet 

rentabilit jsou provozní hospodářský výsledek a čistý zisk. Ty byly buď záporné anebo 

těsně nad nulou. Jako zdaleka nejlepší (ne však dostačující) se po výpočtech ukazuje rok 

2007, kdy byl provozní hospodářský výsledek 12,5 mil. Kč a ovlivnil tak ukazatele 

rentabilit. V následující tabulce je uvedeno srovnání ROE s investicí do státních dluhopisů. 

Pouze v roce 2007 dosáhla rentabilita vlastního kapitálu vyšší hodnoty, než byla hodnota 

hrubého výnosu desetiletého státního dluhopisu. (12) 

  

Tabulka 18 – Porovnání ROE s hrubým výnosem 10-letého státního dluhopisu 

 2004 2005 2006 2007 

ROE -6,43% 1,04% -1,07% 6,34% 

Hrubý výnos 10-letého st. dluhopisu 3,99% 3,60% 3,76% 4,73% 

 

 

Aktivita 

 Aktivita jako jediná z poměrových ukazatelů vyzněla pro podnik dobře. V oblasti 

celkových i stálých aktiv lze říci, že firma efektivně hospodařila se svým majetkem. Až na 

rok 2007, kdy vzrostla hodnota zásob na dvojnásobek oproti předešlému roku, podnik 

rychle obracel své zásoby. Společnosti se ve sledovaném období dařilo snižovat dobu 

obratu pohledávek, nicméně hodnota 61 dní byla stále vysoká. Svědčí to o špatné morálce 

některých odběratelů nebo o nevyhovujícím systému řízení pohledávek. Naopak doba 

obratu závazků rostla. V roce 2007 měla společnost možnost čerpat bezúročný provozní 

úvěr, díky tomu že doba obratu závazků byla větší než doba obratu pohledávek. 

V předešlých letech jej spíše poskytovala. 

 

Zadluženost 

 Při výpočtu vertikální analýzy bylo zjištěno, že společnost je převážně financována 

cizími zdroji a patří tak do pásma velké zadluženosti. Lze konstatovat, že je stále méně 
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nezávislá, neboť podíl cizích zdrojů roste. Úrokové krytí, které hraje důležitou roli při 

žádosti o úvěr, nebylo dostačující a společnost tak nebyla schopna (kromě roku 2007) ze 

svého zisku hradit nákladové úroky. Doba splácení dluhu v letech 2006 a 2007 se 

pohybovala v horizontu tří až pěti desítek let. 

 

Likvidita 

 Při výpočtech likvidity byly do jmenovatele zahrnuty i krátkodobé bankovní úvěry, 

i když se v některých zdrojích neuvádějí. Došlo tak k záměrně přísnějšímu hodnocení 

společnosti z pohledu těchto ukazatelů, což se odrazilo ve výsledných hodnotách.  

V případě běžné a pohotové likvidity se hodnoty pohybují pod spodní hranicí 

doporučených hodnot, v případě okamžité likvidity hluboko pod ní. Lze tedy konstatovat, 

že při výpočtu zahrnujícím pouze krátkodobé závazky, by  výsledky poskytly  příznivější 

hodnoty. 

 

Soustavy ukazatelů 

Celkové hodnocení společnosti Agrovýkup, a.s. bylo provedeno pomocí soustav 

ukazatelů. Z pohledu Altmanova indexu a Indexu IN01 se podnik téměř vždy nacházel 

v tzv. šedé zóně. To znamená, že situace v podniku není nijak dobrá, ale společnosti 

v blízké budoucnosti bankrot nehrozí. Lépe podnik hodnotil Altmanův index finančního 

zdraví. Index bonity označoval finanční situaci v letech 2004 a 2005 slovy „určité 

problémy“, v roce 2006 slovem „špatná“ a v roce 2007 se hodnota těsně přehoupla nad 

hranici označení „dobrá“. 

 

Vypovídací schopnost vyplývající z hodnot jednotlivých ukazatelů je pouze 

orientační. Důvodů je hned několik. V době zpracování práce společnost ještě neměla 

k dispozici uzávěrkové účetní výkazy pro rok 2008, tedy pro rok, ve kterém se začínala 

projevovat ekonomická krize. Ve sledovaných obdobích 2004 – 2007 docházelo ke 

změnám v metodice tvorby účetních výkazů. Hodnoty některých položek tedy nejsou 

navzájem porovnatelné. 
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Tabulka 19 – Celkové shrnutí finančních ukazatelů 

Lépe hodnocené ukazatele 
Průměrně hodnocené 

ukazatele 
Hůře hodnocené ukazatele 

Ukazatele aktivity Soustavy ukazatelů Ukazatele rentability 

  Ukazatele likvidity 

  Ukazatele zadluženosti 
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Návrhy na zlepšení finanční situace v podniku 

V poslední části práce budou nastíněny návrhy, které by mohly pomoci zlepšit 

některé problémové oblasti v akciové společnosti Agrovýkup. Z finanční analýzy 

vyplynulo, že těchto oblastí je celá řada. Společnost by měla pozměnit své plány 

v návaznosti na zlepšení níže uvedených oblastí. 

 

Oblast zadluženosti 

Největší problém společnosti představuje riskantní kapitálová struktura, kterou 

s ohledem na neuhrazené ztráty, řešila tím, že minimalizovala zákonný rezervní fond. 

Z tohoto úhlu pohledu se dá říct, že podnik je v obrovských potížích, které mají 

dlouhodobý charakter. Všechna navržená řešení proto musí být restriktivní. 

Společnost musí zrušit sociální náklady, snížit stavy zaměstnanců a tím zvýšit 

produktivitu práce. Docházet k tomu může buď přímým propouštěním nebo převodem 

některých činností na formu služeb čerpaných pouze v době potřeby. Což znamená uplatnit 

především sezonní pracovníky. 

V případě snížení zadluženosti se změny ve výsledných hodnotách hospodaření 

pozitivně promítnou do ukazatelů likvidity a společnost se stane důvěryhodnější. 

 

Oblast likvidity 

  V podniku si musí být vědomi, kolik disponibilních prostředků mají k dispozici, 

kolik jich budou potřebovat, jaká je minimální úroveň peněžních prostředků na účtech a co 

financovat jakými prostředky. Jednoznačným návrhem je postupné zvyšování peněžní 

prostředků, které by pozvedlo tento důležitý ukazatel. Zvýšením stavu peněz by mohlo 

dojít zrychlením doby obratu pohledávek a zásob a také prodloužením splatnosti 

dodavatelských faktur. S oblastí likvidity úzce souvisí řízení a vymáhání pohledávek a 

efektivní řízení zásob, jenž jsou popsána v dalším textu. 
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Oblast řízení a vymáhání pohledávek 

Jak už bylo v  analýze zmíněno, společnost v analyzovaném období snížila stav 

pohledávek o 88 mil. Kč, avšak výše pohledávek zůstává stále vysoká.  Jako doporučení se 

nabízí zlepšit splatnost pohledávek a to buď zkrácením lhůty splatnosti a nebo přijímáním 

záloh. Jako další možné řešení se nabízí mít vlastní kvalifikované pracovníky celou svou 

kapacitou vyčleněné na inkasní úkony. Je zapotřebí mít jasně sepsané podmínky pro 

jednotlivé skupiny odběratelů, vést si podrobné informace o bonitě svých klientů. Dále 

potom určený jasný postup při vymáhání pohledávek a systém sankcí při nesplnění 

povinností.  

Pokud se společnost tímto směrem nevydá, bylo by dobré zamyslet se nad využitím 

externích inkasních agentur. Jako další možnost se nabízí odprodej pohledávek 

faktoringovým subjektům. 

 

Oblast efektivního řízení zásob 

 Společnost držela velmi vysoké hodnoty zásob (v roce 2007 více než jednu šestinu 

tržeb), což znamená, že je silně předzásobená. Na druhou stranu s ohledem na 

ekonomickou krizi tato hodnota zásob představuje skrytou rezervu. Může být totiž 

argumentem pro poskytnutí lepších úvěrových podmínek.  

Úkolem podniku je udržování výše zásob na takové úrovni a v takovém složení, 

které zabezpečí plynulou výrobu a pohotovost. Snahou je mít co nejmenší náklady s tím 

spojené. S množství zásob také úzce souvisí i jejich skladování. Mělo by být prozkoumáno, 

zda ve společnosti opravdu potřebují všechny zásoby, které na skladě a na silu mají. 

Vypracovat přesnou analýzu za jakou nejvyšší cenu se ještě vyplatí zásoby skladovat. 

 Jestliže mlýny a pekárny nabízí nízkou cenu,  je třeba hledat nové oblasti, kde se dá 

obilí umístit. Jednou z možností (i když méně obvyklou) je napojení na charitativní 

organizace, které dodávají potraviny do rozvojových zemí a získat tak další finanční 

prostředky ve formě dotací. 

Je zapotřebí zpracovat trvalé hodnocení všech dodavatelů. Dodavatelé musí být 

schopni dodávat zboží podle výrobního plánu tak, aby se nezpomaloval a aby byla zaručena 

pružnost výroby krmných směsí a jejich následný prodej. V případě, že by se podařilo 
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dlouhodobě snižovat zásoby, mohla by společnost nabízet volná místa ve skladech 

k pronájmu a získat tak další finanční prostředky.  

Jako další možnost pro efektivnější řízení zásob je pořízení dokonalejšího software. 

Tyto softwary umožňují propojení mezi vybranými produkty a jednotlivými články 

dodavatelsko-odběratelského řetězce.  

  

Oblast rentability 

V oblasti rentability společnost dosahuje nedostačujících hodnot především díky 

nízkým hodnotám výsledku hospodaření. V celkovém hodnocení bylo vypracováno 

srovnání ukazatele ROE s hrubým výnosem desetiletého státního dluhopisu. Jen v roce 

2007 byl ukazatel rentability vlastního kapitálu zhruba o 1,6% vyšší než výnos z 

dlouhodobého státního dluhopisu. To znamená, že podnik měl v tomto roce 

z investovaného vlastního kapitálu užitek.  

 Je nutné neustále zvyšovat tržby (např. získáním nových zákazníků, rozšíření 

nabídky výrobků) v návaznosti na postupné snižování nákladů. Dále je potřeba mít 

optimální strukturu majetku, zredukovat stavy zásob a pohledávek (uvedeno výše). 

 

Snižování nákladů 

Jednou z možností jak snižovat náklady je modernizovat vozový park. Cílem tohoto 

návrhu by mělo být  stanovisko, zda pořídit další nové auto nebo pokračovat v současném 

stavu. Zdrojem dat byly podnikem poskytnuté tabulky o hospodaření jednotlivých 

nákladních automobilů. 

Posuzována byla přeprava produktů staršími auty a novým autem Volvo pořízeným 

na leasing. Posuzovaná kritéria: spotřeba nafty, náklady na opravy, náklady aut včetně 

oprav a leasingu, výsledek hospodaření s auty. 
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Tabulka 20 – Ujeté km, spotřeba nafty, přepravované tuny            

Typ vozidla Ujeté km  spotřeba           
(v litrech) 

Spotřebované 
litry 

Cena spotř. 
(v Kč) 

Přeprava  
(v tunách) 

VOLVO 66 149 45,64 30 009 716 589 11 999 
LIAZ č. 1 44 411 55,51 23 908 570 456 12 313 
LIAZ č. 2 44 798 56,41 22 869 546 266   9 741 
 
Z tabulky je patrné, že nejvíce bylo využíváno auto VOLVO, které má oproti autům LIAZ 

menší průměrnou spotřebu nafty. 

 

Tabulka 21 – Náklady na opravy           

Typ vozidla Počet hodin v opravě Náhradní díly v Kč Opravy celkem v Kč 
VOLVO   44   29 068   40 068 
LIAZ č. 1 185 128 713 174 963 
LIAZ č. 2 507 173 046 299 796 
 
Z tabulky lze vyčíst, že u VOLVA dochází v průběhu roku jen k minimálním opravám. 

Zato u obou aut LIAZ jsou počty hodin v opravě i náklady za náhradní díly mnohem vyšší. 

Cena jedné hodiny v opravě činí podle poskytnutých tabulek 250 Kč. 

 

Tabulka 22 – Náklady aut včetně oprav a leasingu (v Kč)       

Typ vozidla Leasing Náklady Náklady/t náklady/km 
VOLVO 1 970 914 3 110 972 259,26 47,02 
LIAZ č. 1 - 1 266 068 102,82 28,51 
LIAZ č. 2 - 1 432 807 147,09 31,98 
 
U auta VOLVA jsou brány všechny položky nákladů včetně leasingu (leasing se bude 

splácet 3 roky). U aut LIAZ jsou brány náklady včetně oprav.  

 

Tabulka 23 - Výsledek hospodaření u jednotlivých aut za rok 2007 (v Kč) 

Typ vozidla náklady tržby Výsledek hosp. 
VOLVO 3 110 972 1 970 010 - 1 140 096 
LIAZ č. 1 1 266 068 1 854 199       588 131 
LIAZ č. 2 1 432 807 1 476 110         43 303 
 



68 

V další výpočtové části se předpokládá, že se náklady u nového auta VOLVO budou 

zvyšovat o 2%, u starých aut LIAZ to bude navýšení o 6%. Nové auto bude splacené za tři 

roky a mělo by se stát rentabilním. 

 

Tabulka 24 – Hodnoty nákladů po předpokládaném zvýšení (v Kč) 

Typ vozidla 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
VOLVO 3 110 972 3 133 773 3 156 574 1 208 461 1 232 262 1 254 063 1 276 864 
LIAZ č. 1 1 266 068 1 342 032 1 417 996 1 493 960 1 569 924 1 645 888 1 721 852 
LIAZ č. 2 1 432 807 1 518 775 1 604 744 1 690 712 1 776 680 1 862 449 1 948 618 
 
Po třetím roce skončil leasing u auta VOLVO, proto se náklady rapidně snížily (tučně 

vyznačené hodnoty). Zatímco u starých aut LIAZ náklady neustále rostly. 

 

Tabulka 25 - Hodnoty výsledků hospodaření jednotlivých aut (v Kč) 

Typ vozidla VH 1. rok VH 2. rok VH 3. rok VH 4. rok VH 5. rok VH 6. rok VH 7. rok 
VOLVO -1140 096 -1116 763 -1186 564  761 549 737 748 715 947 693 146 
LIAZ č. 1     588 131    512 167     436 203 360 239 284 275 208 311 132 347 
LIAZ č. 2       43 303    - 42 665   -128 634 - 214 602 - 300 570 - 386 339 - 472 508 

  
Poslední tabulka shrnuje výsledky hospodaření všech tří posuzovaných aut. Auto VOLVO 

si „na sebe vydělá“ zhruba po osmi letech. U prvního auta LIAZ postupně klesá výsledek 

hospodaření v návaznosti na rostoucí náklady, avšak stále je rentabilní. Druhé posuzované 

auto LIAZ by mělo být v nejbližší době vyřazeno. Zároveň by měla být prozkoumána 

všechna stará auta. V situaci, v jaké se společnost nachází, je problematická každá větší 

investice. Proto by v nejbližší době nemělo dojít k pořízení dalšího auta na leasing, kterým 

by se společnost ještě více zadlužila. Do budoucna by však tato investice byla velkým 

přínosem.   

 

Optimalizace struktury sortimentu 

Ve společnosti musí provést hloubkovou analýzu toho co prodávají. Je nutné zjistit 

zda je problém ve výkupních cenách a které produkty se dobře prodávají, nebo-li musí 

optimalizovat výrobní sortiment (pomocí bostonské matice). Jako jisté řešení může být 
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orientace na ekologicky čistá krmiva a zažádání dotace na ekologii. Vzhledem k předmětu 

podnikání se mohou pokusit dostat i k fondům ESF. 

 Po doporučené změně sortimentu by mohlo dojít k rozdělení podniku alespoň na 

dvě části, z nichž jedna by vázala neproduktivní činnost a podnik by počítal s její likvidací 

a druhá, zdravější část, by mohla přežít. 

 

Vytvoření marketingového oddělení 

Společnost by se měla snažit o vytvoření vlastního marketingového oddělení, 

případně marketingového pracovníka, jehož úkolem by bylo řízení všech úkonů spojených 

s marketingem společnosti, zejména pak oslovení a získání dalších zákazníků. Součástí 

pracovní náplně by bylo především informovat cílové zákazníky o všech výrobcích a 

službách, seznamovat je s budoucími inovačními záměry, tak aby neměli důvod přecházet 

ke konkurenci. S pomocí reklamy, či jiných druhů propagace na společnost více upozornit. 

Dále pak vyzdvihnout kvalitu vyráběných výrobků a silné stránky podniku.  
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Závěr 

 

Tématem bakalářské práce bylo hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení. Finanční analýza byla aplikována v podmínkách akciové společnosti Agrovýkup, 

která se zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, obchodní činností a nákladní dopravou. 

Analyzovanými obdobími byly roky 2004 – 2007. Všechny potřebné účetní výkazy a další 

potřebné informace poskytlo ekonomické oddělení společnosti. 

V úvodu práce byl s pomocí literatury formulován teoretický rámec, který podrobně 

popisuje každý krok prováděné finanční analýzy. V další části se autor práce věnuje popisu 

společnosti, oboru podnikání a trhu, na kterém působí. Praktická část práce je věnována 

všem důležitým výpočtům, jejich krátkému popisu a souhrnnému hodnocení. Je zaměřena 

na strukturu majetku a kapitálu společnosti, rozdílové ukazatele, rentabilitu, aktivitu, 

zadluženost, likviditu, soustavy ukazatelů a další. Vše je navíc doplněno tabulkami a 

grafickým zobrazením. Na závěr byly vybrány ty oblasti, kde se vyskytují jisté problémy. 

Došlo k analýze jejich příčin a nastínění některých návrhů a doporučení. Mezi klíčové 

návrhy patří zvýšením stavu peněžních prostředků pomocí rychlejšího obratu pohledávek a 

zásob, odprodej pohledávek inkasním agenturám nebo faktoringovým společnostem, 

vypracování analýzy dodavatelů a zefektivnění systému řízení zásob, optimalizace 

struktury sortimentu, hledání nových trhů a v neposlední řadě vytvoření marketingového 

oddělení. 

Celkový pohled na společnost Agrovýkup, a.s. ve sledovaném období není příliš 

optimistický. V podniku si nedokázali poradit s některými důležitými oblastmi. Malým 

pozitivem je rok 2007, kde se většina ukazatelů mírně zlepšovala. Společností byly 

poskytnuty k nahlédnutí i účetní výkazy za rok 2008. Pomocí krátkých propočtů, bylo 

zjištěno, že nedošlo ke zlepšení v oblastech, jako jsou zadluženost, rentabilita a likvidita. 

Hodnoty zůstaly přibližně stejné jako v roce 2007. Společnosti se povedl snížit stav zásob, 

ale naopak došlo k nárůstu krátkodobých pohledávek. Ve výsledku byl nižší i čistý zisk 

společnosti.  

Bakalářská práce bude poskytnuta vedení společnosti spolu se všemi návrhy. 
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti za sledované období 2004 – 2007 (hodnoty 

v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) 
 Aktiva 2004 2005 2006 2007 
 Aktiva celkem 412079 317169 251520 320172 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 
B. Stálá aktiva 112955 88876 80370 76209 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 322 341 243 130 

1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 
3. Software 252 341 243 1300 
4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 
5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 70 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 87589 80637 72229 68181 
1. Pozemky 6509 6509 6434 6434 
2. Stavby 60128 57200 53585 51808 
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 20692 14804 11851 9662 
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 
5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 260 260 260 260 
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 1864 99 17 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 
9. Opravná položka k nabytému majetku 0 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 25044 7898 7898 7898 
1. Podílové cenné papíry a podíly v pod. s roz. vlivem 24044 7800 7800 7800 
2. Podílové cenné papíry a podíly v pod. s pod. vlivem 1000 98 98 98 
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 0 0 0 0 
4. Půjčky podnikům ve skupině 0 0 0 0 
5. Jiný finanční majetek 0 0 0 0 
6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 297575 227578 170416 242278 
C.I. Zásoby 71032 45105 59732 119603 

1. Materiál 11719 12222 8162 13730 
2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 
3. Výrobky 1925 1601 1045 1223 
4. Zvířata 4768 3315 0 0 
5. Zboží 52620 27967 50525 104650 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 
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C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 
1. Pohledávky z obchodního styku 0 0 0 0 
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 0 0 0 0 
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 0 0 0 0 
5. Jiné pohledávky 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 207644 181455 108734 119419 
1. Pohledávky z obchodního styku 203642 156373 104133 113644 
2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 

3. Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 0 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a 
účastníky sdružení 0 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení 0 0 0 0 
6. Stát – daňové pohledávky 48 0 1374 1116 
7. Ostatní poskytnuté zálohy 512 671 442 181 
8. Dohadné účty aktivní 1986 1699 1334 1509 
9. Jiné pohledávky 1456 22712 1451 2969 

C.IV. Finanční majetek 18899 1018 1950 3256 
1. Peníze 353 641 431 669 
2. Účty v bankách 18546 377 1519 2587 
3. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 
4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 1549 715 734 1685 
1. Náklady příštích období 1328 664 653 1661 
2. Příjmy příštích období 221 51 81 24 
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 Pasiva 2004 2005 2006 2007 
 Pasiva celkem 412079 317169 251520 320172 
A. Vlastní kapitál 60988 61631 32546 38377 
A.I. Základní kapitál 50000 50000 50000 50000 

1. Základní kapitál 50000 50000 50000 50000 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 
3. Změny vlastního kapitálu 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 -222 
1. Emisní ážio 0 0 0 0 
2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 0 0 0 -222 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 
A.III. Fondy ze zisku 28409 28409 28409 409 

1. Zákonný rezervní fond 28409 28409 28409 409 
2. Nedělitelný fond 0 0 0 0 
3. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let -13498 -17421 -11058 -17863 
1. Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 0 
2. Nerozdělená ztráta minulých let -13498 -17421 -11058 -17863 

A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního 
období (+/-) -3923 643 -34805 6053 

B. Cizí zdroje 350475 255097 218709 281578 
B.I. Rezervy 16200 11358 13466 8340 

1. Rezervy podle zvláštních předpisů 16200 11358 13466 8340 
2. Rezervy na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 
3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 
4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 10044 9686 7683 6387 
1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 
3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 

vlivem 0 0 0 0 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a 
účastníkům sdružení 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 
6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 
7. Dlouhodobé směny k úhradě 0 0 0 0 
8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 
9. Jiné závazky 0 0 0 0 

10. Odložený daňový závazek 10044 9686 7683 6387 
B.III. Krátkodobé závazky 144418 86556 84302 153638 

1. Závazky z obchodního styku 113683 78162 77343 146103 
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2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 

3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a 
účastníkům sdružení 0 0 0 0 

5. Závazky k zaměstnancům 909 969 898 558 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 509 529 554 380 

7. Stát – daňové závazky a dotace 581 251 1006 127 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 21888 19 156 1443 
9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 586 233 574 501 
11. Jiné závazky 6262 6222 3771 4526 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 179813 147497 113258 113213 
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 81000 61000 68837 63837 
2. Běžné bankovní úvěry 89026 85237 38476 30881 
3. Krátkodobé finanční výpomoci 9787 1260 5945 18495 

C.I. Časové rozlišení 616 441 265 217 
1. Výdaje příštích období 616 441 265 124 
2. Výnosy příštích období 0 0 0 93 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát společnosti za sledované období 2004 – 2007 
(hodnoty v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) 
 
 Položka 2004 2005 2006 2007 

I. Tržby za prodej zboží 448206 396037 356689 482242 
A Náklady vynaložené na prodané zboží 436939 383069 343542 470518 

+ Obchodní marže 11267 12968 13147 11724 
II. Výkony 404530 317331 211099 189916 
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 396743 307350 208560 188952 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6767 9195 1865 422 
3. Aktivace 1020 786 674 542 

B. Výkonová spotřeba 369628 288988 188156 170168 
1. Spotřeba materiálu a energie 352450 266111 175086 161882 
2. Služby 17178 22877 13070 8286 
+ Přidaná hodnota 46169 41311 36090 31472 

C. Osobní náklady 23096 23043 18950 16335 
1. Mzdové náklady 15191 15288 13005 10457 
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1116 1110 808 772 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 6358 6293 4769 4456 

4. Sociální náklady 431 352 368 650 
D. Daně a poplatky 1768 1588 842 837 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 11854 11961 9741 6379 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 32589 28931 35892 35219 

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 116 2 3003 50 
III.2 Tržby z prodeje materiálu 32473 28929 32889 35169 

F.    Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 31338 27420 34562 31829 

F.  1.      Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 110 0 2362 0 

F.  2. Prodaný materiál 31228 27420 32200 31829 

G. 
Zúčtování stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti a provozních nákladů příští 
období 

5366 994 21688 -13397 

IV. Ostatní provozní výnosy 95121 133743 94232 106326 
H. Ostatní provozní náklady 97093 132358 94428 118573 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 

* Provozní hospodářský výsledek 3364 6621 -13997 12461 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0 19500 1893 0 

J. Prodané cenné papíry a vklady 0 17146 16520 0 
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VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 
1. Výnosy z cen. pap. a vkl. v pod. skupině 0 0 0 0 
2. Výnosy z ost. dlouhod. cen. pap. a vkladů 0 0 0 0 
3. Výnosy z ost. dlouhod. finančního majetku 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cen. pap. a derivátu 0 0 0 0 
L. Náklady z přecenění cen. pap. a derivátu 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 439 151 2 17 
N. Nákladové úroky 9604 8123 6712 6356 

XI. Ostatní finanční výnosy 344 607 19 329 
O. Ostatní finanční náklady 923 948 609 1694 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -9744 -5959 -21927 -7704 
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost -2433  19 -1119 -1296 

1. - splatná 0 376 884 0 
2. - odložená -2433 -357 -2003 -1296 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -3947 643 -34805 6053 
XIII. Mimořádné výnosy 24 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 

1. - splatná 0 0 0 0 
2. - odložená 0 0 0 0 
* Mimořádný hospodářský výsledek 24 0 0 0 

T. Převod podílu na hospodářském výsledku 
společníkům 

0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  -3923 643 -34805 6053 
 Výsledek hospodaření před zdaněním -6356 662 -35924 4757 
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Příloha č. 3: Výkaz cash flow společnosti za sledované období 2004 – 2007 
(hodnoty v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) 
 
 Položka 2004 2005 2006 2007 

P. Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na 
začátku účetního období 268 18899 1018 1950 

           PEŇEŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) 

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 
zdaněním -6380 662 -35924 4757 

A.1. Úprava o nepeněžní operace 25569 12735 52125 -729 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zůst. ceny a dále 
umoř. opr. pol. k majetku  11854 11961 9741 6379 

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 4556 -4842 21688 -13397 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do 
výnosů -, do nákladů + -6 -2356 13986 -50 

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 0 0 0 

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., 
vyúčtované výnosové úroky (-)  9165 7972 6710 6339 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0 0 

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním, změnami pr. kap.  19189 13397 16201 4028 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek prac. kap. 18282 -17403 -6011 11007 

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) 
au čas. rozl.  -34597 27023 53122 -3365 

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní 
činnosti (+/-) pu čas. rozl. 81019 -70353 -44506 74243 

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -28140 25927 -14627 -59871 

A.2.4. Změna stavu krátkodobého fin. maj. nespadajícího 
do PP a ekv.   0 0 0 0 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním a mimoř. položkami 37471 -4006 10190 15035 

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných 
úroků (-) -9604 -8123 -6712 -6356 

A.4. Přijaté úroky (+) 439 151 2 17 
A.5. Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za 

minulé období (-) 2433 -19 1119 1296 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně 
daně z příjmů z mimoř. čin.  24 0 0 0 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0 0 0 
A.*** Čistý provozní tok z peněžní činnosti 30763 -11997 4599 9992 
            PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -4815 -5028 -20117 -2218 
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 116 19502 4896 50 
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční -4699 14474 -15221 -2168 
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činnosti 
            PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI 
C.1. Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých 

závazků na PP a ekv. -7433 -20358 5834 -6296 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv 0 0 5720 -222 
C.2.1. Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního 

kapitálu (RF) (+) 0 0 0 0 

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu 
společníkům (-) 0 0 0 0 

C.2.3. Další vklady PP společníků a akcionářů 0 0 5720 0 
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 0 0 
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 0 0 -222 
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně 

zapl. srážkové daně (-) 0 0 0 0 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční 
činnosti -7433 -20358 11554 -6518 

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních 
prostředků 18631 -17881 932 1306 

R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na 
konci období 18899 1018 1950 3256 

 
 
 
 
 
 
 


