
 

 



 

 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu vybraných ukazatelů společnosti Zea a.s. 

za pomoci statistických metod. Hodnotí výkonnost podniku na základě výstupu 

z účetnictví. První část je zaměřena na teoretickou stránku vybraných ekonomických 

ukazatelů a problematiky časových řad. Ve druhé části jsou analyzovány jednotlivé 

finanční ukazatele společnosti, na které jsou aplikovány statistické metody za účelem 

získání prognóz pro následující roky. V poslední části dochází ke zhodnocení 

jednotlivých ukazatelů a formulování návrhů a doporučení na zlepšení finančního 

zdraví podniku. 

 

Abstract 

 

This thesis deals with the analysis of selected indicators of Zea a.s. by using statistical 

methods. Thesis evaluates performance of the company on the basis of the output of 

accounting. The first part is focused on theoretical aspects of selected economic 

indicators and the isme of time series. The second part is focused on individual financial 

indicators of the company to which are applied statistical methods to obtain forecasts 

for following years. The last part is the assessment of individual indicators and 

formulation of proposals and recommendations to improve the financial health of the 

company. 
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Úvod 

V dnešní době existuje celá řada firem a podniků, které mají za cíl generovat zisk. Mezi 

těmito podniky se utváří velice tvrdé a neúprosné konkurenční prostředí.  

 

Aby takový podnik v tomto prostředí přežil, musí se neustále zlepšovat, snižovat 

náklady a zvyšovat výnosy, inovovat své zvyky, procesy a celé své fungování, aby 

nezaspal dobu a byl neustále před konkurencí. K tomu lze využít celou řadu nástrojů, 

přičemž jedním z nejzákladnějších jsou nástroje finanční analýzy. Pro podnik je nutné 

sledovat celou škálu ekonomických, finančních i nefinančních ukazatelů, které 

pomáhají odhalit slabá místa a chyby ve fungování podniku, a na základě těchto 

impulsů poté racionálně reagovat a napravovat tyto nedostatky.  

 

Důležité však není jen sledování současného stavu, tyto údaje je potřeba zařadit 

do širšího kontextu hodnot; je potřeba vycházet z minulosti a pozorovat souvislosti, 

které provázejí dané ukazatele. Z takovýchto informací je pak potřeba udělat znalosti, 

pomocí kterých jsme schopni objasnit vývoj těchto ukazatelů, zjistit jejich trend 

a předpovídat jejich vývoj v čase do budoucnosti. Samozřejmě se nelze poté 

k takovýmto údajům upínat se stoprocentní jistotou, nicméně lze předpokládat, že při 

zachování současného stavu okolností působících na podnik dávají aspoň rámcový 

odhad budoucího směřování podniku. Následná analýza a porovnání předpovědí 

a skutečného stavu nám pak dává možnost ke zdokonalení a zpřesnění metod 

zpracovávání dat. 

 

Statistická analýza firemních dat by pak měla sloužit především jako podklad 

pro rozhodování manažerů v podniku. Měla by také sloužit jako impuls k tomu, aby 

se manažeři zabývali ukazateli, pro které je prognózována negativní hodnota, a byli sto 

reagovat v době, kdy zatím tyto hodnoty neovlivňují fungování podniku. 

 

Ve své práci se budu nejprve zabývat teoretickým vymezením analýzy časových řad 

a také základními ukazateli v oblasti finanční analýzy a plánování. V praktické části 

bude představen analyzovaný podnik, vypočteny základní ukazatele finanční analýzy a 
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předpovězeny jejich předpokládané hodnoty pro další roky z analýz těchto ukazatelů 

v předešlém období. V návrhové části budou nastíněny možnosti pro zlepšení fungování 

daného podniku na základě provedených analýz v praktické části. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této diplomové práce je souhrnné zhodnocení stávající finanční situace 

společnosti Zea a.s. a za pomoci analýzy historických dat předpovědět budoucí vývoj 

vybraných ukazatelů finanční analýzy pro následující dva roky a v návaznosti na to 

formulovat jisté návrhy a připomínky k současnému fungování firmy tak, aby na ně 

mohlo být vhodně reagováno a řešení těchto problémů přispělo ke zlepšení celkové 

situace ve společnosti. K tomu by měla posloužit aplikace statistických metod. 

Vypočtené hodnoty těchto ukazatelů by mohly pomoci společnosti při sestavování 

plánu do budoucna a také při vytváření strategie firmy.  

 

Zhodnocení finanční situace podniku bude provedeno za pomoci výpočtu vybraných 

ukazatelů z oblasti finanční analýzy. Jako zdrojová data zde budou sloužit informace 

získané z účetních výkazů společnosti za roky 2003 až 2011. Takto lze dostat sadu 

ukazatelů, jenž tvoří časové řady, které budou dále zpracovávány pomocí statistických 

metod. Díky regresní analýze lze pak takto získaná data vyrovnat, k čemuž bude využito 

programu MS Excel, a předpovědět hodnoty těchto ukazatelů pro roky 2012 a 2013. 

Poté budou vypočtené hodnoty ekonomických ukazatelů srovnány s dvěma podniky 

provozujícími stejnou činnost za účelem porovnání a zjištění, zda li jsou získané 

hodnoty firmy Zea a.s. v daném odvětví normální, nebe nějakým způsobem vybočují od 

oborového standardu. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Teorie časových řad 

Statistická data, která popisují různé společenské a ekonomické jevy v časy, zapisujeme 

pomoci tzv. časových řad. Tyto jevy zapsané pomocí časových řad nám umožňují 

provádět kvantitativní analýzu zákonitostí v jejich dosavadním průběhu i stanovení 

prognózy jejich budoucího vývoje. (1) 

 

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

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

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

časovém úseku.“ (1, s. 114) 

 

Analýzou (popřípadě prognózou) časových řad se pak rozumí soubor metod, které 

slouží k popisu těchto řad (a případně k předvídání jejich budoucího vývoje). (2) 

 

S chronologicky uspořádanými daty se lidé pravidelně setkávají v různých oblastech 

života. V takových oborech, jako je fyzika, biologie, meteorologie nebo seismologie, se 

používají časové řady poměrně často, lze se s nimi setkat například i v medicíně. Stále 

větší význam je jim přikládán také v ekonomické oblasti. (2) 

 

1.1.1 Dělení časových řad 

 

Intervalové časové řady  

Intervalové časové řady jsou takové řady, jejichž ukazatelé charakterizují, kolik jevů, 

věcí, událostí vzniklo nebo zaniklo v určitém časovém intervalu. (1) 

 

Okamžikové časové řady 

Okamžikové časové řady nám oproti intervalovým řadám ukazují, kolik jevů, věcí, 

událostí existuje v určitém časovém okamžiku. (1) 
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Zásadním rozdílem mezi těmito typy řad je skutečnost, že údaje uvedené 

v intervalových časových řadách je možné mezi s sebou sčítat a vytvářet tak součty za 

více období s následnými jednoduchými interpretacemi těchto výsledků, zatímco součty 

údajů u okamžikových časových řad postrádají reálnou interpretaci. Na odlišný 

charakter obou zmíněných řad je nutné brát ohled především při jejich rozboru a 

zpracovávání. (1) 

 

Grafické znázornění 

Grafické znázornění slouží k zaznamenávání údajů časové řady. Lze z něj pak snáze 

usuzovat, jaký je a hlavně jaký bude její další vývoj. Při zaznamenávání takovýchto 

údajů je důležité rozlišovat tyto typy časových řad, poněvadž pro každý typ se používá 

jiný způsob. Pro intervalové časové řady se používají různé sloupkové, hůlkové nebo 

spojnicové grafy, pro okamžikové časové řady se používají výhradně spojnicové grafy. 

(1) 

1.1.2 Charakteristiky časových řad 

Existuje celá řada charakteristik časových řad, pomocí kterých lze o časových řadách 

získat více informací. Mezi základní charakteristiky patří průměr časové řady, diference 

a průměrné tempo růstu. (1) 

 

Uvažujeme-li časovou řadu okamžikového resp. intervalového ukazatele, jejíž hodnoty 

v časových okamžicích resp. intervalech ti, kde i = 1, 2, …, n, označíme yi. Budeme 

předpokládat, že tyto hodnoty jsou kladné a že intervaly mezi sousedními časovými 

okamžiky resp. středy časových intervalů jsou stejně dlouhé. Pokud tento předpoklad 

není splněn, je výpočet těchto charakteristik obtížnější. 

 

Průměr časové řady 

Průměr intervalové řady, označený ȳ, se počítá jako aritmetický průměr hodnot časové 

řady v jednotlivých intervalech. Je dán vzorcem 

ȳ =
1

𝑛
  𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

. 

(1.1) 
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Průměr okamžikové časové řady se nazývá chronologický průměr, a je označen také ȳ. 

V případě, kdy vzdálenosti mezi jednotlivými časovými okamžiky t1, t2, …, tn, v nichž 

jsou hodnoty této časové řady zadány, jsou stejně dlouhé, nazývá se nevážený 

chronologický průměr. Počítáme jej pomocí vzorce 

 

𝑦 =
1

𝑛 − 1
 
𝑦1

2
+  𝑦𝑖

𝑛−1

𝑖=2

+
𝑦𝑛

2
 . 

(1.2) 

 

 

První diference 

První diference jsou nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje časové řady. Značí se 

1di (y) a počítají se jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. 

 

1di (y) = yi – yi-1,  i = 2, 3, …, n. 

(1.3) 

 

První diference vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady, tedy o kolik se změnila 

hodnota časové řady v určitém okamžiku nebo období oproti okamžiku nebo období 

předcházejícímu. Za předpokladu, že první diference kolísají kolem určité konstanty, lze 

říci, že daná časová řada má lineární trend a proto lze její vývoj popsat přímkou. (1) 

 

 

Průměr prvních diferencí 

Z prvních diferencí lze vypočítat průměr prvních diferencí; označený  𝑑1
 (𝑦)        , který 

vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový 

interval. Je dán vztahem 

 

𝑑(𝑦)1
         =

𝑦𝑛 − 𝑦1

𝑛 − 1
 . 

(1.4) 
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Koeficient růstu 

Koeficient růstu určuje rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady. Značí se  ki(y) a 

počítá se jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. 

 

𝑘𝑖 𝑦 =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
,  i = 2, 3, …, n. 

(1.5) 

 

Koeficient růstu vyjadřuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém časovém 

okamžiku nebo období oproti určitému okamžiku nebo období bezprostředně 

předcházejícímu. Pokud koeficienty růstu časové řady kolísají kolem konstanty, lze říci, 

že trend ve vývoji časové řady lze vystihnout exponenciální funkcí. (1) 

 

 

Průměrný koeficient růstu 

Z koeficientu růstu lze určit průměrný koeficient růstu; označený 𝑘(𝑦)      , který vyjadřuje 

průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. Počítá se jako 

geometrický průměr pomocí vzorce 

 

𝑘(𝑦)      =  
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1

 . 

(1.6) 

 

1.1.3 Dekompozice časových řad 

Hodnoty časové řady lze rozložit na několik složek. Pokud se jedná o tzv. aditivní 

dekompozici, dají se hodnoty yi  časové řady vyjádřit jako součet trendové, sezónní, 

cyklické a náhodné složky. 

 

yi = Ti + Ci + Si + ei ,  i = 1, 2, …, n. 

(1.7) 
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Časovou řadu si lze představit jako trend, na který jsou „nabaleny“ ostatní složky. 

Hlavní důvod pro provádění dekompozice časové řady na tyto složky je ten, že 

v jednotlivých složkách lze snáze zjistit zákonitosti v chování řady než v původní 

nerozložené řadě. (1) 

 

Trend vyjadřuje obecnou a hlavní tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele 

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

může mít charakter rostoucí, klesající, nebo může být konstantní, kdy hodnoty ukazatele 

dané časové řady v průběhu celého sledovaného období kolísají kolem určité úrovně. 

(2) 

 

Sezónní složka je pravidelně se opakující odchylka od trendové složky, vyskytující se u 

údajů s periodicitou kratší nebo rovnu jednomu roku. Příčiny sezónního kolísání jsou 

různé, jsou způsobovány takovými faktory, jako je střídání ročních období, délkou 

měsíčního nebo pracovního cyklu nebo společenskými zvyky. Pro zkoumání sezónní 

složky jsou vhodná především měsíční nebo čtvrtletní měření. (2) 

 

Cyklická složka bývá považována za nejspornější složku časové řady. Může být chápana 

také jako fluktuace okolo trendu s délkou vlny delší než jeden rok, kde se střídá fáze 

růstu s fází poklesu. Cyklická složka může být důsledkem evidentních vnějších vlivů, 

někdy je ale určení jejich příčin velmi obtížné. Cyklická složka často mívá i jiné příčiny 

než klasický ekonomický cyklus. Eliminace cyklické složky je obtížná jak z věcných 

důvodů, neboť je obtížné nalézt příčiny vedoucí k jejímu vzniku, tak i z výpočetních 

důvodů, protože charakter této složky se může v čase měnit. (1),(2) 

 

Náhodná složka je taková složka, která nelze popsat žádnou funkcí času. Je to složka, 

která zbývá po vyloučení trendu, sezónní a cyklické složky. Je tvořena náhodnými 

fluktuacemi v průběhu časové řady, které nevykazují rozpoznatelný a systematický 

charakter. Z tohoto důvodu se nepočítá mezi systematické složky časové řady. Často 

pokrývá chyby v měření údajů a některé výpočtové chyby (zaokrouhlení) nebo chyby 

způsobené při zpracování dat. (1), (2) 
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1.2 Teorie regresní analýzy 

Při zkoumání dlouhodobé vývojové tendence ukazatele časové řady, tj. trendu, musíme 

„očistit“ získané údaje od ostatních vlivů, které tuto vývojovou tendenci zastírají. 

Postup, kterým se toho dosahujeme, se nazývá vyrovnávání časových řad. Regresní 

analýza je nejpoužívanější metoda, která slouží k popisu vývoje časové řady. Umožňuje 

jednak vyrovnání pozorovaných dat, jednak také prognózu jejího dalšího vývoje. (1) 

 

V ekonomice a také přírodních vědách se lze setkat s proměnnými veličinami, kdy 

mezi nezávisle proměnnou, označenou x, a závisle proměnnou, označenou y, kterou 

zkoumáme, existuje nějaká závislost. Ta je buď vyjádřena funkčním předpisem y = 

φ(x), kde ovšem funkci φ(x) neznáme nebo tuto závislost nelze „rozumnou“ funkcí 

vyjádřit. Víme jen, že při nastavení určité hodnoty nezávisle proměnné x dostaneme 

jednu hodnotu závisle proměnné y. Po prozkoumání hodnot závislé proměnné, označené 

y, při nastavených hodnotách nezávisle proměnné, označené x, dostaneme n dvojic (xi, 

yi), i = 1, 2, …, n, přičemž n > 2, kde xi označuje nastavenou hodnotu nezávisle 

proměnné x v i-tém pozorování a yi k ní přiřazenou hodnotu závisle proměnné y. (1) 

 

Závislost mezi dvěma veličinami x a y je ovlivněna „šumem“. Ten lze považovat jako 

náhodnou veličinu, kterou označíme e a která vyjadřuje vliv náhodných a 

neuvažovaných faktorů. O této náhodné veličině se budeme předpokládat, že její střední 

hodnota je rovna nule, tj. E(e) = 0, což znamená, že při měření se nevyskytují 

systematické chyby a výchylky od skutečné hodnoty, způsobené „šumy“, jsou 

rozloženy kolem ní jak v kladném, tak i v záporném smyslu. (1) 

 

Aby bylo možné vyjádřit závislost náhodné veličiny Y na proměnné x, zavedeme 

podmíněnou střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou E(Y|x), a 

položíme ji rovnu vhodně zvolené funkci označené η(x;β1, β2, …, βp ), pro niž budeme 

někdy používat stručné označení η(x). Vztah mezi střední hodnotou E(Y|x) a funkcí η(x) 

je: 

 

E(Y|x) = η(x;β1, β2, …, βp ). 

(1.8) 
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Funkce η(x;β1, β2, …, βp ) je regresní funkcí nezávisle proměnné x a obsahuje neznámé 

parametry β1, β2, …, βp  , kde p ≥ 1, které nazýváme regresní koeficienty. Pokud funkci 

η(x) pro zadaná data určíme, pak lze říci, že jsou zadaná data „vyrovnaná regresní 

funkcí“. Úlohou regresní analýzy je tedy zvolit pro zadaná data (xi,yi) kde i = 1, 2, …, n 

vhodnou funkci η(x;β1, β2, …, βp) a odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání 

hodnot yi touto funkcí bylo „co nejpřesnější“. (1) 

 

Při regresní analýze většinou platí předpoklad, že analyzovanou časovou řadu, jejíž 

hodnoty jsou y1, y2, …, yn, lze rozložit na trendovou a náhodnou složku, tj.:  

 

yi = Ti + ei ,  i = 1, 2, …, n. 

(1.9) 

 

Volba vhodného typu regresní funkce se poté stává hlavním problémem. Tuto funkci 

určujeme buď z grafického záznamu průběhu časové řady, nebo na základě 

předpokládaných vlastností trendové složky. (1) 

 

1.2.1 Regresní přímka 

Regresní přímka patří mezi nejjednodušší případy regresních úloh. Regresní funkce η(x) 

je vyjádřena přímkou η(x) = β1 + β2x, kde platí: 

 

E(Y|x) = η(x) = β1 + β2x. 

(1.10) 

 

Při zahrnutí vnějších vlivů, tzv. „šumu“, označeného e, který působí na náhodnou 

veličinu Yi  pro úroveň xi, dostáváme rovnici ve tvaru: 

 

Yi = η(xi) + ei = β1 + β2xi + ei. 

(1.11) 
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Metoda nejmenších čtverců 

Odhady koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice (xi,yi) označujeme b1 a 

b2. Pro co „nejlepší“ určení těchto koeficientů slouží metoda nejmenších čtverců. 

Princip metody spočívá v tom, že za „nejlepší“ koeficienty b1 a b2 jsou považovány 

takové, které minimalizují funkci S(b1,b2) danou předpisem 

 

𝑆 𝑏1, 𝑏2 =   (𝑦𝑖 −  𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)
2.

𝑛

𝑖=1

 

(1.12) 

 

Funkce S(b1,b2) se rovná součtu kvadrátů odchylek naměřených hodnot yi od hodnot 

η(xi) = β1 + β2xi na regresní přímce. 

 

Hledané odhady b1 a b2  koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice (xi,yi) 

určíme tak, že vypočteme první parciální derivace funkce S(b1,b2)  podle proměnných b1 

resp. b2. Tím získáme parciální derivace, které položíme rovny nule a po jejich úpravě 

získáme tzv. soustavu normálních rovnic. 

 

𝑛𝑏1 +  𝑥𝑖𝑏2 =  𝑦𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 

 𝑥𝑖𝑏1 +  𝑥𝑖
2𝑏2 =  𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

. 

(1.13) 

 

Z těchto rovnic vypočteme koeficienty b1 a b2  pomocí některé z metod pro řešení 

soustavy rovnic nebo použijeme následující vzorec: 

 

𝑏2 =
 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛 𝑥 𝑦 𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑖
2 − 𝑛 𝑥 2𝑛

𝑖=1

, 
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𝑏1 = 𝑦 − 𝑏2𝑥 . 

 

(1.14) 

Kde 𝑥  resp. ȳ jsou výběrové průměry, pro něž platí: 

 

𝑥 =  
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, 𝑦 =
1

𝑛
 𝑦𝑖

𝑛

𝑖´1

. 

(1.15) 

Odhad regresní přímky, označený 𝜂 (x), je tedy dán předpisem 

 

𝜂  𝑥 = 𝑏1 + 𝑏2𝑥. 

(1.16) 

 

 

1.2.2 Klasický lineární model  

Lineární regresní funkce je nejjednodušším typem regresních funkcí, které 

v řadě případů preferovány právě pro snadnou a zřejmou interpretovatelnost parametrů. 

Linearita se může hodnotit jak z hlediska proměnných, tak z hlediska koeficientů. 

Klasický lineární model využívá složitých a časově náročných matematických výpočtů; 

Proto je vhodné k takovým výpočtům použít specializovaný software, který umí počítat 

maticové počty, což výrazně zjednodušuje takové výpočty. (1),(2) 

 

Lineární funkce z hlediska koeficientů (1) 

 

 Parabolická regrese 

𝜂 𝑥 =  𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥
2 . 

(1.17) 

 Polynomická regrese 

𝜂 𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥
2 +  … + 𝛽𝑝𝑥

𝑞 . 

(1.18) 
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 Hyperbolická regrese 

𝜂 𝑥 = 𝛽1 +  
𝛽2

𝑥
. 

(1.19) 

 Logaritmická regrese 

𝜂 𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2 log 𝑥. 

(1.20) 

 

1.2.3 Volba regresní funkce 

Jedním u úkolů regresní analýzy je posouzení, zda regresní funkce je pro vyrovnání 

zadaných dat vhodná. Řešení této úlohy spočívá jednak v tom jak „těsně“ funkce 

k zadaným datům přiléhá, jednak v tom jak „dobře“ zvolená regresní funkce 

předpokládanou funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnou vystihuje. (1) 

 

Pokud se pro vyrovnání zadaných dat používá více regresních funkcí, pak k posouzení 

toho, která z nich nejlépe zadaným datům přiléhá, se používá reziduální součet čtverců, 

kdy nejlépe přiléhající funkce vede k jeho nejmenší hodnotě. Ovšem tento součet není 

nijak normován, proto nám neposlouží k objasnění toho, jak „dobře“ zvolená regresní 

funkce závislost mezi proměnnými vystihuje. (1) 

 

Vhodnější charakteristikou k posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce je index 

determinace, označený I
2
. Tato charakteristika udává míru funkční závislosti závisle na 

nezávisle proměnné. Může nabývat hodnot od 0 do 1. Je vyjádřen vzorci 

 

𝐼2 =  
𝑆𝜂 

𝑆𝑦
 

(1.21) 

nebo 

 

𝐼2 = 1 −  
𝑆𝑦−𝜂 

𝑆𝑦
, 

(1.22) 
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a platí, že 

 

𝑆𝑦 = 𝑆𝜂 + 𝑆𝑦−𝜂 . 

(1.23) 

 

 

𝑆𝑦  -  Je roven průměru ze součtu kvadrátů odchylek zadaných hodnot od jejich 

průměru a nazývá se rozptyl empirických hodnot. 

𝑆𝜂  -  Je roven průměru ze součtu kvadrátů odchylek zadaných hodnot od průměru 

zadaných dat a nazývá se rozptyl vyrovnaných hodnot. 

𝑆𝑦−𝜂  -  Je roven průměru ze součtu kvadrátů odchylek zadaných hodnot od 

vyrovnaných a nazývá se reziduální rozptyl. (1) 

 

Čím více se hodnota indexu determinace blíží k jedné, tím považujeme danou závislost 

za silnější a tedy dobře vystiženou zvolenou regresní funkcí. Čím více se jeho hodnota 

blíží k nule, tím považujeme danou závislost za slabší a zvolenou regresní funkci za 

méně výstižnou. (1) 

 

 

1.2.4 Nelineární regresní modely 

Nyní se budeme zabývat funkcemi, které nesplňují podmínku, že zvolená 

regresní funkce je vyjádřena lineární kombinací regresních koeficientů a známých 

funkcí, na těchto koeficientech nezávislých. (1) 

 

1.2.4.1 Linearizovatelné funkce 

Nelineární funkce η(x,β) je linearizovatelná, jestliže po provedení vhodných 

transformací dostaneme funkci, která na svých regresních koeficientech závisí lineárně. 

Pro určení regresních koeficientů a dalších charakteristik této linearizované funkce je 

vhodné použít buď regresní přímku nebo klasický lineární model. Odhady koeficientů 

a dalších charakteristik pak získáme zpětnou transformací získaných výsledků. (1) 
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1.2.4.2 Speciální nelinearizovatelné funkce 

Jsou to speciální funkce, které nelze linearizovat. Často se vyskytují v časových řadách 

popisujících ekonomické děje. (4) 

 

 

Modifikovaný exponenciální trend 

Používá se tam, kde regresní funkce je shora resp. zdola ohraničená. Má následující 

předpis: 

𝜂 𝑥 =  𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 . 

(1.24) 

 

Logistický trend 

Má inflexní bod a je zdola i shora ohraničen. Lze ho zařadit mezi tzv. S-křivky 

symetrické kolem inflexního bodu. Každá S-křivka vymezuje na časové ose pět 

základních fází ekonomického cyklu popisujícího tématiku předmětů dlouhodobé 

spotřeby. (1) 

 

𝜂 𝑥 =  
1

𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 . 

(1.25) 

 

Gompertzova křivka 

Má inflexi a je zdola i shora ohraničená. Lze ji zařadit mezi S-křivky nesymetrické 

kolem inflexního bodu, což znamená, že většina jejich hodnot leží až za jejím inflexním 

bodem. (1) 

 

𝜂 𝑥 =  𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥
. 

(1.26) 

 

Pro výpočet odhadů b1, b2, b3 koeficientů β1, β2, β3 modifikovaného exponenciálního 

trendu lze použít následující vzorce: 
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𝑏3 =  
𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1
 

1
𝑚ℎ

. 

𝑏2 =  𝑆2 − 𝑆1 
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1 𝑏3

𝑚ℎ − 1 
2. 

𝑏1 =
1

𝑚
 𝑆1 − 𝑏2𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ  . 

(1.27) 

 

Kde výrazy S1, S2, S3 jsou součty, které určíme podle vzorců 

𝑆1 =  𝑦𝑖

𝑚

𝑖=1

,    𝑆2 =  𝑦𝑖

2𝑚

𝑖=𝑚+1

,    𝑆3 =  𝑦𝑖

3𝑚

𝑖=2𝑚+1

. 

(1.28) 

Platnost vzorců nastává za předpokladu, že: 

 Zadaný počet n dvojic hodnot (xi, yi), i = 1, 2, …, n, je dělitelný třemi, tj. n = 3m, 

kde m je přirozené číslo. Tyto hodnoty lze tedy rozdělit do tří skupin o stejném 

počtu n prvků. Pokud data tento požadavek nesplňují, je nutné vynechat určitý 

počet počátečních nebo koncových dat tak, aby byla uvedená podmínka splněna. 

 Všechny hodnoty xi, jsou zadány v krocích majících délku h > 0, tj. xi = x1 + (i-1)h. 

(1) 

 

Pokud bude parametr b3 záporný, je nutné vzít pro další výpočty jeho absolutní hodnotu. 

Regresní koeficienty b1, b2 a b3 logického trendu resp. Gompertzovy křivky se určují 

pomocí vzorců (1.27) a (1.28) s tím rozdílem, že se do sum S1, S2 a S3, místo hodnot yi, 

při použití logického trendu dosadí jejich převrácené hodnoty 1/yi, při použití 

Gompertzovy křivky jejich přirozené logaritmy ln yi. (1) 
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1.3 Teorie finanční analýzy 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která se vyskytují 

převážně v účetních výkazech a slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace 

podniku. Zahrnuje v sobě jak hodnocení firemní minulosti, tak i analýzu současného 

stavu a také předpovídá budoucí stav podniku a jeho finanční možnosti a podmínky. (3) 

 

Smyslem finanční analýzy je připravit dostatečné podklady pro kvalitní rozhodování o 

fungování podniku. Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení; v každém 

podniku existuje spojitost mezi účetnictvím a rozhodováním o podniku. Účetnictví 

předkládá přesné hodnoty peněžních údajů, avšak tyto údaje jsou platné pouze 

k určitému časovému okamžiku, a jsou tedy izolované. Teprve při hledání souvislostí v 

datech a podrobení těchto dat finanční analýze lze vyvodit závěry, které jsou v praxi 

využitelné pro efektivní hodnocení podniku. (3),(4) 

 

Uživateli finanční analýzy se stávají většinou investoři, manažeři, zaměstnanci 

analyzovaných podniků, obchodní partneři, banky a ostatní věřitelé, konkurenti, stát 

apod. (5) 

 

 

1.3.1 Zdroje dat pro finanční analýzu 

Základní zdroj dat pro finanční analýzu představují účetní výkazy podniku, a to rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow a příloha k účetní uzávěrce. Mimo to lze další 

užitečné informace získat také z výročních zpráv, ze zpráv samotného vrcholového 

vedení podniku, ze zpráv auditorů, z firemní statistiky produkce, poptávky, odbytu či 

zaměstnanosti, z oficiálních ekonomických statistik, z burzovního zpravodajství, z 

komentářů odborného tisku, z nezávislých hodnocení a prognóz. (3) 

 

Rozvaha 

Rozvaha patří mezi základní účetní výkazy. Bilanční formou zaznamenává aktiva 

(majetek podniku) a pasiva (zdroje financování tohoto majetku) k určitému datu. 

Zachycuje tedy základní přehled majetku. (4) 
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Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty zaznamenává tři základní věci, a to výnosy, náklady a výsledek 

hospodaření za určité období. Výnosy jsou zde chápány jako peněžní částky, které 

podnik získal ze svých činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda došlo 

v tomto období k jejich inkasu. Náklady jsou zde chápany jako peněžní částky, které 

podnik vynaložil k získání výnosů, bez ohledu na to, zda v tomto období došlo skutečně 

k jejich zaplacení. Výsledek hospodaření je pak rozdíl takto získaných výnosů a 

nákladů. (3) 

 

Cash flow 

Výkaz, který dává v souvislosti zdroje tvorby peněžních prostředků s jejich užitím za 

určité období. Podstatou je sledování peněžních toků, což znamená, kolik peněžních 

prostředků podnik vytvořil a jak je použil. Jedná se o skutečný pohyb těchto prostředků; 

uplatňuje se tedy při řízení likvidity firmy. (4) 

 

 

1.3.2 Analýza stavových ukazatelů 

Jedná se o analýzu majetkové a finanční struktury. Zahrnuje v sobě horizontální a 

vertikální analýzu. 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza se věnuje časovým změnám absolutních ukazatelů. Lze z ní zjistit 

procentuální změny jednotlivých položek účetních výkazů oproti předcházejícímu 

období. Principem je porovnávání jednotlivých položek výkazů po řádcích 

(horizontálně). (4) 

Procentuální změny jednotlivých položek vycházejí z vypočtených absolutních změn, 

zjištěných jako rozdíl dvou hodnot v čase. 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡  –𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 , kde 𝑡 je příslušný rok.  

(1.29) 
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% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 ×  100

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
. 

(1.30) 

 

 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů, často bývá 

označována jako analýza komponent. Principem je zde souměření jednotlivých položek 

základních účetních výkazů k celkové sumě aktiv či pasiv. Používá se při srovnávání 

údajů v účetních výkazech v delším časovém horizontu, pro mezipodnikové srovnávání 

v daném oboru nebo pro srovnání s odvětvovými průměry. (4) 

 

1.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří k základním metodám finanční analýzy. Hojně se 

využívá a je velice oblíbená, protože nám poskytuje rychlou představu o finanční situaci 

v podniku. Podstatou těchto ukazatelů je fakt, že dávají do poměru různé položky ze 

základních účetních výkazů. Díky tomu lze získat velké množství ukazatelů, nicméně 

v praxi se osvědčilo používání pouze některých základních ukazatelů rozřazených do 

skupin podle jednotlivých oblastí hodnocení podniku. (3) 

 

Základní skupiny poměrových ukazatelů: 

 Ukazatele rentability. 

 Ukazatele aktivity. 

 Ukazatele zadluženosti. 

 Ukazatele likvidity. 

 Ukazatele tržní hodnoty. 

 Provozní ukazatele. 

 Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow. (6) 
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1.3.3.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, tedy dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Jsou to ukazatele, u kterých se ve jmenovateli 

vyskytuje nějaký druh kapitálu respektive tržby, a v čitateli obsahují položku 

odpovídající výsledku hospodaření. Slouží k hodnocené efektivnosti v dané činnosti. (4) 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Ukazatel udává, kolik haléřů provozního hospodářského zisku podnik dosáhl z jedné 

investované koruny. Měří výnosnost investovaného dlouhodobého kapitálu a vlastního 

kapitálu. Pokud se hodnoty pohybují v rozmezí 0,12 - 0,15, lze je interpretovat jak 

dobré, vyšší hodnoty pak jako velmi dobré. Ukazatel se hojně používá při srovnávání 

různě zadlužených a zdaněných podniků. (3),(5)  

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
. 

(1.31) 

 

EBIT = zisk před zdaněním a nákladovými úroky neboli provozní hospodářský výsledek 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 

Ukazatel měří produkční sílu podniku, hodnotí efektivnost vloženého kapitálu bez 

ohledu na to, odkud tento kapitál pochází, a také bez ohledu na to, zda- li se jedná o 

kapitál vlastní nebo cizí. 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
. 

(1.32) 

 

 

EAT = hospodářský výsledek po zdanění, tedy čistý zisk  
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu, který do podniku vložili akcionáři čí vlastníci 

podniku. Měří přínos pro vlastníky podniku. Pro tento ukazatel platí, že hodnoty by 

měly být vyšší než procento, kterými jsou úročeny dlouhodobé vklady v bankách. 

Rozdíl mezi úročením vkladů a tímto ukazatelem se označuje prémie za riziko. Pokud je 

tato prémie nulová nebo záporná, vyvstávají zde otázky, proč vůbec podnikat, když 

uložení peněz v bance nám přinese stejný zisk s nižším rizikem. (3) 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
. 

(1.33) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel vyjadřuje ziskovou marži, která je důležitým ukazatelem pro 

hodnocení úspěšnosti podnikání. Zisk je vztažen k tržbám jako nejdůležitější položce 

výnosů. Ukazuje podíl čistého zisku připadajícího na jednu korunu tržeb. (3) 

 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
. 

(1.34) 

 

Zisk zde může mít podobu zisku po zdanění, před zdaněním nebo EBIT 

 

 

1.3.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivnost hospodaření firmy se svým majetkem. Tyto 

ukazatele velmi často vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv 

nebo dobu obratu. (4) 
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Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv měří efektivnost využití aktiv podniku. Hodnoty ukazatele závisí 

na oboru činnosti podniku, interval doporučených hodnot leží v rozmezí 1,6 – 3. Vyšší 

hodnoty značí nedostatek majetku, což může způsobit, že se firma bude muset zříkat 

potenciálně výhodných zakázek, nižší hodnoty značí, že má firma více majetku, než je 

účelné a vhodné; firmě vznikají nadbytečné náklady. (5) 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
. 

(1.35) 

 

Obrat zásob 

Ukazatel udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob prodána a znovu 

naskladněna. Slabinou ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby jsou 

uváděny v pořizovacích (nákladových) cenách. Proto tento ukazatel nadhodnocuje 

skutečnou obrátku. Doporučená hodnota závisí na oboru podnikání. Pokud obrat 

vychází lépe nebo okolo oborového průměru, značí to, že firma nemá zbytečné 

nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování. (6)  

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
. 

(1.36) 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel udává průměrný počet dnů, po které jsou oběžná aktiva vázány ve formě zásob 

do doby jejich spotřeby nebo prodeje zásob. (6) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
. 

(1.37) 
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Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Tento ukazatel nám říká, jak dlouho je vázán majetek podniku ve formě pohledávek. 

Udává počet dnů, za jak dlouho jsou pohledávku v průměru splaceny. Interval nemá 

doporučené hodnoty, platí zde, že čím menší počet dní, tím lépe. Obecně je udávána 

běžná doba splatnosti faktur. (4) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
. 

(1.38) 

 

 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Je to doba, po, kterou firma odkládá platbu faktur, neboli počet dnů, jak rychle jsou 

spláceny závazky firmy. Platí pravidlo, že doba obratu závazků by měla být delší než 

doba obratu pohledávek, aby se firma nedostávala do špatné finanční situace. (4) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
. 

(1.39) 

 

 

1.3.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik pro svoji činnost a financování aktiv 

používá jiné než vlastní zdroje. Realita je taková, že neexistuje podnik, který by byl 

financován čistě vlastním nebo výhradně cizím kapitále. Použití čistě vlastního kapitálu 

by sice bylo reálné, avšak nese s sebou snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. 

Použití výhradně cizích zdrojů by znamenalo problémy s jeho získáním a také je tu fakt, 

že ze zákona je povinné mít určitou výši vlastního kapitálu. (4) 

 

Podstatou analýzy ukazatelů zadluženosti je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a 

cizím kapitálem. Hovoříme zde o tzv. kapitálové struktuře. Ta je definována jako 
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struktura dlouhodobého kapitálu, pomocí kterého je financován dlouhodobý majetek. 

(4) 

 

Celková zadluženost 

Základní ukazatel zadluženosti. Ukazatel dává do poměru cizí zdroje a celková aktiva 

podniku. Čím je tento ukazatel vyšší, tím vyšší je zadluženost podniku. Se vzrůstajícími 

hodnotami tohoto ukazatele se investice do podniku stávají rizikovější. Doporučené 

hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí 30% - 60% podle odvětví. (3) 

 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
. 

(1.40) 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování udává podíl vlastního kapitálu z celkového kapitálu. 

Vyjadřuje skutečnost, jakým způsobem jsou aktiva podniku financována vlastním 

kapitálem. Je to doplněk k celkové zadluženosti, dohromady by měli dat sumu 1. 

Vyjadřuje finanční nezávislost podniku. (5) 

 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
. 

(1.41) 

 

 

Doba splácení dluhu 

Ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik schopen při stávající výkonnosti 

splatit svoje dluhy. V zahraničí se hodnoty tohoto ukazatele u finančně zdravých 

podniků pohybují do tří let, průměrná úroveň v průmyslu se pohybuje kolem 4 let, u 

řemeslných živností 5 let, velkoobchod 6 let a maloobchod 8 let. (5) 

 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
. 

(1.42) 
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Úrokové krytí 

Ukazatel charakterizující výši zadluženosti pomoci schopnosti podniku splácet úroky. 

Ukazatel se hojně využívá v případě financování cizími úročenými zdroji. Vyjadřuje, 

kolikrát převyšuje zisk placení úroků. Pokud tento ukazatel vyjde roven jedné, potom 

veškerý zisk jde k zaplacení. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele by měly být vyšší 

než pět. (3) 

 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
. 

(1.43) 

 

 

1.3.3.4 Ukazatele likvidity 

Schopnost platit se stává v dnešní době jednou z klíčových podmínek existence podniku 

na trhu. V této kapitole bude pojednáno o tom, zda je podnik schopen splatit včas své 

krátkodobé závazky. Tyto ukazatele dávají do poměru to, čím je možno platit s tím, co 

je potřeba zaplatit. (3) 

Při pojednání o likviditě je nutné se nejprve zmínit o některých pojmech, které se zde 

vyskytují. Solventnost podniku je schopnost získat prostředky na úhradu závazků. 

Likvidita podniku je schopnost momentálně zaplatit splatné závazky. Likvidnost je 

vlastnost majetku a představuje míru obtížnosti přeměny majetku na peněžní hotovost. 

(4) 

 

Okamžitá likvidita 

Jedná se o likviditu 1. stupně. Nejužší vymezení likvidity. Měří schopnost podniku 

platit okamžitě právě splatné závazky. Zahrnuje se zde jen ty nejlikvidnější položky, 

tzv. finanční majetek, což jsou například peníze na běžných účtech, v pokladně nebo 

volně obchodovatelné cenné papíry. (4) 

 

Rozsah doporučených hodnot se pohybuje v intervalu 0,2 – 0,5. Hodnoty, které jsou 

větší než jedna, značí, že je podnik schopen splatit okamžitě všechny krátkodobé 
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závazky, ovšem na druhé straně signalizují fakt, že je v podniku neefektivně využíváno 

těchto finančních prostředků. (3),(4) 

 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
. 

(1.44) 

 

 

Pohotová likvidita 

Jedná se o likviditu 2. stupně. Ukazatel byl vytvořen za účelem odstranění vlivu zásob 

na tyto ukazatele likvidity. Je to vyjádření platební schopnosti po vyloučení zásob 

jakožto nejméně likvidní položky oběžných aktiv. Doporučený rozsah hodnot leží 

v intervalu 1 - 1,5. Vyšší hodnoty jsou příznivé pro věřitele, nikoliv pro akcionáře 

podniku, protože aktiva ve formě pohotových prostředků nepřináší kýžený zisk. (4) 

 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
. 

(1.45) 

 

 

Běžná likvidita 

Jedná se o likviditu 3. Stupně. Ukazatel nás informuje o tom, kolikrát pokryjí oběžná 

aktiva krátkodobé závazky. Neboli nám říká, jak by byl podnik schopen uspokojit 

věřitele, pokud by proměnil veškerá oběžná aktiva vlastnící v daném okamžiku na 

hotovost. Doporučený rozsah hodnot leží v intervalu 1,5 – 2,5. Při hodnotách 

pohybujících se okolo jedné (oběžný majetek se rovná krátkodobým závazkům) je 

likvidita velmi riziková. (4)  

 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
 . 

(1.46) 
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1.3.4 Soustavy poměrových ukazatelů 

Soustavy ukazatelů vznikly za účelem celkového hodnocení. Protože je obtížné 

představit si celkovou finanční situaci podniku pouze na základě hodnocení  

jednotlivých poměrových ukazatelů, byly zde vytvořeny jasně definované souhrnné 

indexy, které mají za cíl vyjádřit pomocí jednoho čísla celkovou ekonomickou situaci a 

výkonnost podniku. Jejich vypovídající schopnost je však nízká, protože zde nelze určit 

příčiny, nicméně se tyto ukazatele využívají jinde, a to konkrétně pro rychlé a globální 

srovnání podniků a slouží též jako podklad pro rozhodování a hodnocení. (4),(5) 

 

1.3.4.1 Bankrotní modely 

Modely se používají ke zjišťování blížící se krize podniku. Jsou založeny na zjištění, že 

úpadek společnosti většinou nepřichází ze dne na den a již delší dobu před úpadkem 

vznikají anomálie a odchylky ve vývoji těchto ukazatelů. (4),(5) 

 

Do této skupiny patří: 

 Altmanův index finančního zdraví. 

 Index důvěryhodnosti českého podniku. 

 Tafflerův model. 

 Beaverova soustava. (4),(5) 

 

Altmanův index finančního zdraví (Z-score) 

Jedná se o jeden z nejznámějších bankrotních modelů, vystupuje v něm součet pěti 

hodnot poměrových ukazatelů, z nichž má každý různou váhu. Je poměrně jednoduchý 

na výpočet a je využitelný i v českých podmínkách. 

 

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

(1.47) 

 

X1 = Čistý provozní kapitál / celková aktiva. 

X2 = Nerozdělený zisk minulých období / celková aktiva. 

X3 = EBIT / celková aktiva. 
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X4 = Účetní hodnota akcií / cizí zdroje. 

X5 = Tržby / celková aktiva. 

 

Interpretace Altmanova indexu je následující: 

 Pokud Z < 1,2 – podnik se přibližuje k bankrotu. 

 Pokud 1,2 < Z < 2,9 – podnik má potíže, nejasný vývoj v budoucnosti. 

 Pokud Z > 2,9 – podnik prosperuje, je finančně silný. (4),(5) 

 

 

Model IN – index důvěryhodnosti 

„Tento model byl zpracován manžely Neumaierovými a jeho snahou je vyhodnotit 

finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Jde o výsledek analýzy 24 

významných matematicko-statistických modelů podnikového hodnocení a praktické 

zkušenosti z analýz více než jednoho tisíce českých firem.“ (4, s.74) 

 

Index IN05 je souhrnný index pro hodnocení finančního zdraví společnosti 

prostřednictvím jediného čísla. Kromě hodnocení faktu, zda společnost v blízké době 

zkrachuje či nikoliv, se však index IN05 zabývá i tím, jestli vytváří pro své vlastníky také 

nějakou hodnotu. (7) 

 

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

(1.48) 

X1 = Celková aktiva / Cizí zdroje. 

X2 = EBIT / Nákladové úroky. 

X3 = EBIT / Celková aktiva. 

X4 = Výnosy / Celková aktiva. 

X5 = Oběžná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úroky. (4) 

 

Interpretace indexu důvěryhodnosti je následující: 

 Pokud IN05 < 0,9 – podnik míří k bankrotu a netvoří hodnotu. 

 Pokud 0,9 < IN05 < 1,6 – nejasný vývoj, šedá zóna. 

 Pokud IN05 > 1,6 – podnik tvoří hodnotu. (7). 
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1.3.4.2 Bonitní modely 

Cílem bonitních modelů je kvalitně a rychle diagnostikovat celkovou finanční situaci 

společnosti a zařadit firmu z finančního hlediska při mezifiremním srovnávání. (4),(5) 

 

Do této skupiny patří: 

 Kralickův Quicktest. 

 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

 Index bonity. 

 Argentiniho model. (4),(5) 

 

Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

Tato soustava ukazatelů je koncipována pro použití v jakémkoliv podniku bez ohledu na 

jeho velikost. Jednoduchým způsobem ověřuje fungování podniku. Soustava byla 

vytvořena v podmínkách České republiky, čili poskytuj spolehlivé a relevantní výsledky 

pro naše podniky. (4) 

Bilanční soustavy jsou rozpracované ve třech variantách, v prvních dvou se vychází 

pouze z rozvahy a z výkazů zisku a ztráty, ve třetí jsou přidány i ukazatele na bázi cash 

flow. (4) 

 

Bilanční analýza II 

Soustava sedmnácti ukazatelů, čtyř dílčích ukazatelů a jednoho ukazatele celkového; 

jedná se zde o soustavu, která hodnotí podnik ze čtyř základních směrů, kde v každém 

směru se nachází tři až pět dílčích ukazatelů, jež sou konstruovány tak, že jejich 

zvyšující se hodnota znamená zlepšující se stav v podniku. Většina koeficientů je také 

opatřena přepočtovým násobitelem, který zajišťuje, že za výchozí stav je považována 

jedna. (4) 

 

Hodnocení tohoto ukazatele je intervalové, to znamená, že hodnoty větší než 1 jsou 

považovány za dobré, hodnoty v rozmezí 0,5 až 1 jsou výsledkem v šedé zóně, u 

kterých není možné určit jednoznačný vývoj firmy, hodnoty pod 0,5 signalizují 

problémy v hospodaření firmy. Naprosto alarmující jsou záporné hodnoty. Výsledná 

hodnota se vypočítá pomocí vzorce uvedeného v následující tabulce. (4)  



39 

 

Tabulka 1 – Výpočet bilanční analýzy II (Zdroj: 4) 

 

𝐶 =
(2 × 𝑆 + 4 × 𝐿 + 1 × 𝐴 + 5 × 𝑅)

12
 

                                                             (1.49) 

 

𝑆 =
(2 × 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 + 2 × 𝑆5)

7
 

 

𝑅 =
(3 × 𝑅1 + 7 × 𝑅2 + 4 × 𝑅3 + 2 × 𝑅4 + 𝑅5)

17
 

 

𝑆1 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝑆2 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 × 2 

 

𝑆3 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

 

𝑆4 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 × 5
 

 

𝑆5 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 × 15
 

 

 

𝑅1 =
10 × 𝐸𝐴𝑇

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 

 

𝑅2 =
8 × 𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

𝑅3 =
20 × 𝐸𝐴𝑇

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

 

𝑅4 =
40𝐸𝐴𝑇

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 + 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦)
 

 

𝑅5 =
1,33 × 𝑝𝑟𝑜𝑣. 𝑉𝐻

(𝑝𝑟𝑜𝑣. 𝑉𝐻 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛. 𝑉𝐻 + 𝑚𝑖𝑚. 𝑉𝐻)
 

 

 

𝐴 =
𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3

3
 

 

𝐿 =
(5 × 𝐿1 + 8 × 𝐿2 + 2 × 𝐿3 + 𝐿4)

16
 

 

𝐴1 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 / 2

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

 

𝐴2 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 / 4

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

𝐴3 =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 × 4

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

 

 

𝐿1 =
2 × 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

 

𝐿2 =  
𝑓𝑖𝑛. 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
  / 2,17 

 

𝐿3 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
  / 2,5 

 

𝐿4 = 3,33 ×  
𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
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2 Analýza problému 

2.1 Představení společnosti 

2.1.1 Základní informace o firmě 

 

Název společnosti:  Zea a.s. 

Vznik společnosti: 1.1.1994 

Sídlo:   Hostěradice 48, okres Znojmo, PSČ 671 71 

Právní forma:   Akciová společnost 

DIČ:   49967941 

Základní jmění: 80 909 000 Kč 

(8) 

 

2.1.2 Historie společnosti 

Firma Zea a.s. Hostěradice vznikla transformací tehdejšího zemědělského podniku ZD 

Hostěradice k 1. lednu roku 1994. Firma začínala hospodařit na celkové rozloze 2650 

hektarů. Postupným odkupem dalších pozemků se dostala až na současných 2935 

hektarů.  Společnost v roce 1994 zaměstnávala zhruba 150 zaměstnanců. Postupnými 

změnami ve výrobním procesu, obnovou zastaralé techniky, modernizací prostorů a 

odchodem lidí do penze firma snižovala tento stav až na sočasných 61 zaměstnanců. 

Významným milníkem pro firmu v roce 2009 bylo odkoupení firmy společností 

Agroservis, 1. Zemědělská a.s. Višňové., což znamenalo pro firmu zajištění po finanční 

stránce a začlenění do strategické skupiny Agroservis trading. (9) 

 

2.1.3 Činnost společnosti a předmět podnikání 

Předmětem činnosti společnosti je: 

 Zemědělská výroba. 

 Silniční motorová doprava. 

 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. 

 Prodej a výroba krmných směsí. 

 Zpracovaní a výroba vína. (8) 
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Rostlinná výroba 

Firma hospodaří na celkové ploše 2935 ha půdy. Rostlinná výroba je zaměřena zejména 

na pěstování obilovin a kukuřice. Největší plochu zaujímá kukuřice a pšenice. Dalšími 

pěstovanými komoditami jsou ječmen, slunečnice, cukrovka, řepka, hrách, sója. Část 

produkce je zpracována do krmných směsí, část produkce je prodávána jako 

potravinářská, a část ječmene do sladoven. Produkci vinných hroznů částečně 

zpracovává vlastní sklepní zařízení, část je prodávána. (9) 

 

V následujícím grafu je zachycena prodejní cena za jednu tunu dvou hlavních 

pěstovaných komodit, pšenice a kukuřice. 

Graf 1 – Cena pšenice a kukuřice (Zdroj: 9) 

 

 

Živočišná výroba 

Živočišná výroba je zastoupena výkrmem prasat. (9) 
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2.1.4 Organizační struktura společnosti 

 

 

Obrázek 1 – Organizační struktura společnosti (Zdroj: 9) 

 

Společnost řídí ředitel, který je zodpovědný představenstvu společnosti. Společnost se 

dělí na ekonomický úsek, který je zodpovědný za ekonomické, finanční a účetní 

záležitosti. Dalším úsekem jen úsek rostlinné výroby, který vede hlavní agronom. Ten je 

zodpovědný za veškeré činnosti spojené s obděláváním půdy, plánování plodin, 

organizaci polních prací, koordinací zaměstnanců. Menšími úseky jsou pak živočišná 

výroba, která zajišťuje chod výkrmny, poté skladový úsek, který se stará o uskladnění, 

příjem a výdej komodit, a také sklep, který zajišťuje činnosti spojené se zpracováním 

hroznů. (9) 

 

2.1.5 Vlastnická struktura firmy 

Společnost Zea a.s. je akciovou společností, majoritním vlastníkem podílu na základním 

jmění je obchodní společnost Agroservis, 1. Zemědělská a.s. Višňové. (8) 

 

2.1.6 Oborové okolí 

V následující kapitole bude provedena analýza oborového okolí podniku, konkrétně pěti 

sil, které v zemědělském sektoru působí na podnik a ovlivňují ho. 
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Stávající konkurence v oboru 

Podobných společností jako Zea a.s. existuje velké množství. Obecně lze říci, že každá 

zemědělská společnost je určitou hrozbou. Půda se vyskytuje v okolí firmy všude a 

vždy se tedy najde někdo, kdo tu půdu bude obdělávat. Kolem firmy existuje velké 

množství rádoby konkurenčních podniků, nicméně v zemědělství je situace taková, že 

tyto podniky si konkurují hlavně rozlohou půdy, která jim patří a kterou obhospodařují. 

Půda je zde totiž konečný výrobní faktor, který je dostupný pouze v omezené míře. 

Společnost Zea a.s. patří k těm největším podnikům na Znojemském okrese, k těm 

větším v celém Jihomoravském kraji. I přes svoji velikost je pro ni výhodné být členem 

skupiny Agroservis trading, kde je spojeno zhruba 15 podniků z blízkého okolí. 

V blízkosti firmy lze za hlavního konkurenta označit ZD Jiřice u Miroslavi, které, co se 

týče rozlohy, je na tom téměř totožně jako již zmiňovaná Zea, dále například 

Agrodružstvo Petrovice, Agra Horní Dunajovice, Agrodružstvo Blížkovice, Pomona 

Těšetice, 1. Zemědělská Horní Kounice a další. Jako další konkurenty, kteří volí 

obdobný postup spolupráce jako Zea, lze označit skupinu Agrofert Holding ovládanou 

miliardářem Andrejem Babišem, která má celorepublikovou působnost, nebo také 

skupinu Lukrom, která působí v jihovýchodní části republiky, v okolí Břeclavi, 

Vyškova a Zlína. Dá se očekávat, že konkurenčních subjektů bude ubývat, družstva se 

budou transformovat na akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, a 

budou přibývat různé zájmové skupiny slučující zemědělské podniky do větších celků. 

(9) 

 

Potenciální nová konkurence 

Hrozba vstupu nového konkurenta do zemědělského odvětví se jeví jako malá. Bariéry 

vstupů jsou poměrně velké, jednak se to týká materiálové a kapitálové náročnosti 

investice, jednak, a to je ten hlavní důvod, je již většina vhodné půdy zabraná 

současnými podniky. Hrozbou však může být vytvoření podobné zájmové skupiny, 

která by seskupovala současné samostatné podniky a vytvářela by tak tlak na již 

existující skupinu Agroservis trading. 
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Substituční výrobky 

V zemědělské prvovýrobě není příliš velká šance produkce nových komodit. Lze říci, že 

většina zemědělských podniků vyrábí homogenní produkt, který je sice diferencovaný, 

nicméně u všech podniků stejně (potravinářská komodita, krmná komodita).  Za možný 

substitut lze považovat biovýrobky, čili komodity pěstované odlišným způsobem od 

zažitého a klasického pěstování. V oblasti živočišné výroby již lze najít větší množství 

substitutů. Pokud budeme uvažovat druh masa, tak substitutem pro vepřové maso může 

být kuřecí nebo hovězí maso, popřípadě sojové maso. 

 

Dodavatelé a odběratelé 

Jak již bylo řečeno, firma je členem skupiny Agroservis trading, kterou zaštiťuje velká 

obchodní společnosti Agroservis trading a.s.. Celková rozloha půdy, kterou tato skupina 

obhospodařuje, činí skoro 15 000 hektarů. To čítá ohromnou produkci a také spotřebu. 

Taková firma potom má ohromnou vyjednávací sílu jednak v oblasti dodavatelů, jednak 

v oblasti odběratelů, a díky velkému odběru může docílit nižších cen v oblasti vstupů a 

vyšších cen produkovaných komodit, než by kdy tyto podniky dostaly při svém 

samostatném vystupování. Proto je firma poměrně imunní na vyjednávací sílu 

dodavatelů; ti se sami snaží nabídnout co nejlepší ceny a případnou nižší cenu 

kompenzovat velkým obratem. Na druhé straně odběratelé mohou nabídnout vyšší cenu 

s tím, že budou mít velkého, stálého, bezproblémového, kvalitního a spolehlivého 

dodavatele. (9) 

 

Mezi hlavní a klíčové dodavatele lze zařadit Agroservis 1. Zěmědělská a.s. Višňové, 

který se specializuje na chov prasat a firmě Zea dodává mladá selata a služby v oblasti 

sklizně a dopravy; Agroservis trading a.s., který dodává veškerá osiva, hnojiva, chemii a 

také stroje a provozní techniku; Jihomoravská plynárenská a.s., která coby klíčový 

dodavatel dodává plyn používaný k sušení komodit v sušičkách; Mgr. Zaričová Alena, 

která dodává naftu a Penam a.s., který dodává krmiva pro živočišnou výrobu.vMezi 

odběratele patří Agroservis trading a.s., který odebírá veškeré vyprodukované 

komodity; Agroservis 1. Zěmědělská a.s. Višňové, Přerovské jatky s.r.o., MP-SOFT 

a.s., kteří odebírají vykrmená prasata a Statek Pohořelice a.s. a Agra Olbramovice a.s., 

kteří si objednávají služby v oblasti sklizně a dopravy. (9)   



45 

 

2.2 Analýza dat společnosti 

V následující kapitole budou analyzovány data společnosti Zea a.s. od roku 2003 

do roku 2011. Bude se jednat buď o data pocházející přímo z účetních výkazu 

společnosti (příloha 1), nebo o vypočítané hodnoty ekonomických ukazatelů (příloha 2). 

Součástí každé analýzy bude rovněž predikce těchto ukazatelů pro roky 2012 a 2013. 

 

2.2.1 Analýza nákladů 

Řízení nákladů je jednou z nejzásadnějších a nejdůležitějších činností v podniku. Proto 

první ukazatel, který budu hodnotit, jsou právě náklady. Náklady představují spotřebu 

podnikových výrobních faktorů vynaložených na jeho činnost v peněžních jednotkách. 

V následující tabulce jsou přehledně zachyceny náklady firmy za analyzované období, 

v grafu je pak vidět jejich vývoj v čase. 

 

Tabulka 2 – Náklady společnosti (Vlastní zpracování) 

Rok 
Náklady 
(tis. Kč) 

2003 162577 

2004 146131 

2005 137063 

2006 131985 

2007 92745 

2008 165085 

2009 155887 

2010 153379 

2011 195214 
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Graf 2 – Náklady (Vlastní zpracování) 

 

 

Charakteristiky časové řady 

V této kapitole se zaměřím na výpočet základních charakteristik časových řad, jimiž 

jsou průměr časové řady, vypočtený pomocí vzorce (1.1), první diference, vypočtené 

pomocí vzorce (1.3) a koeficient růstu, vypočtený pomocí vzorce (1.5).  

 

Tabulka 3 – Charakteristika nákladů (Vlastní zpracování) 

X Rok 
Náklady 
(tis. Kč) 

První 
diference 
(tis. Kč) 

Koeficient 
růstu 

1 2003 162577  xxx xxx 

2 2004 146131 -16446 0,899 

3 2005 137063 -9068 0,938 

4 2006 131985 -5078 0,963 

5 2007 92745 -39240 0,703 

6 2008 165085 72340 1,780 

7 2009 155887 -9198 0,944 

8 2010 153379 -2508 0,984 

9 2011 195214 41835 1,273 
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Průměr časové řady 

ȳ =
1340066

9
= 148896,22. 

 

Ve sledovaném období měla společnost průměrné náklady ve výši 148 896,22 tisíc Kč. 

 

Vyrovnání dat a prognóza vývoje 

Pro vyrovnání dat celkových nákladů nyní zvolím vhodnou funkci. Jako nejreálnější se 

zde jeví polynomická funkce třetího řádu. Na dalším grafu je zachycen průběh nákladů, 

vyrovnání těchto nákladů a také předpokládané hodnoty pro následující dva roky. 

 

 

 

Graf 3 – Vyrovnané náklady (Vlastní zpracování) 

 

 

Polynomická funkce třetího řádu (1.18) má následující tvar y = -114,840x
3
 + 4 

824,363x
2
 - 34 558,178x + 194 754,635. Její index determinace nabývá hodnoty 0,609. 
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Dosazením správných hodnot do této rovnice lze dostat predikci nákladů pro roky 2012 

a 2013. 

 

𝑦 (10) ≐ 216769. 

 

𝑦 (11) ≐ 245511. 

 

Po dosazení do polynomické rovnice třetího řádu nám vychází, že by náklady v roce 

2012 měly být 216 769 tisíc Kč a v roce 2013 pak 245 511 tisíc Kč. 

 

 

2.2.2 Analýza výnosů 

Jako druhý ukazatel jsem vybral výnosy. Výnosy jsou peněžně vyjádřené výkony účetní 

jednotky. Analýza výnosů je opět velmi důležitá, jelikož rozdíl výnosů a nákladů 

představuje zisk, tedy smysl činnosti každé firmy. V následující tabulce jsou zachyceny 

výnosy za analyzované období, v grafu je pak zachycen vývoj tohoto ukazatel v čase. 

 

Tabulka 4 – Výnosy společnosti (Vlastní zpracování) 

Rok 
Výnosy 
(tis. Kč) 

2003 165356 

2004 166259 

2005 160845 

2006 153573 

2007 153005 

2008 198933 

2009 160733 

2010 177527 

2011 232333 
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Graf 4 – Výnosy společnosti (Vlastní zpracování) 

 

Charakteristiky časové řady 

Stejně jako u analýzy nákladů i zde vypočítáme základní charakteristiky časové řady, 

kterými jsou průměr časové řady, první diference a koeficient růstu. 

 

Tabulka 5 – Charakteristika výnosů (Vlastní zpracování) 

X Rok 
Výnosy (tis. 

Kč) 

První 
diference 
(tis. Kč) 

Koeficient 
růstu 

1 2003 165356 xxx xxx 

2 2004 166259 903 1,005 

3 2005 160845 -5414 0,967 

4 2006 153573 -7272 0,955 

5 2007 153005 -568 0,996 

6 2008 198933 45928 1,300 

7 2009 160733 -38200 0,808 

8 2010 177527 16794 1,104 

9 2011 232333 54806 1,309 
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Průměr časové řady 

ȳ =
1568564

9
= 174284,89. 

 

Z výsledků vyplývá, že průměrné výnosy společnosti byly ve sledovaném období 

174 284,89 tisíc Kč 

 

Vyrovnání dat a prognóza vývoje 

Pro vyrovnání dat zde zvolím parabolickou funkci (1.17), která se jeví jako 

nejvhodnější. V následujícím grafu je zachycen průběh výnosů, jejich vyrovnání a také 

předpokládané hodnoty pro následující dva roky. 

 

 

 

Graf 5 – Vyrovnané výnosy (Vlastní zpracování) 

 

 

Rovnice paraboly má tvar y = 2 074,100x
2
 - 14 960,196x + 183 406,048. Index 

determinace této rovnice nabývá hodnoty 0,619. 
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Nyní přistoupím k predikci pro roky 2012 a 2013 a dosadím do získané rovnice 

paraboly. 

 

𝑦 (10) ≐ 241214. 

 

𝑦 (11) ≐ 269810. 

 

Po dosazení do rovnice paraboly vychází, že by výnosy v roce 2012 měly být 241 214 

tisíc Kč a v roce 2013 pak 269 810 tisíc Kč.  

 

2.2.3 Analýza zisku 

Po analýze výnosů a nákladů musí logicky přijít na řadu analýza zisku. Dosahování 

zisku je smyslem podnikání. V následující tabulce je uveden zisk v letech 2003 – 2011, 

v následujícím grafu je zachycen jeho vývoj v čase. 

 

Tabulka 6 – Zisk společnosti (Vlastní zpracování) 

Rok Zisk (tis. Kč) 

2003 4296 

2004 24419 

2005 28104 

2006 22073 

2007 63531 

2008 42666 

2009 6268 

2010 29534 

2011 41743 
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Graf 6 – Zisk společnosti (Vlastní zpracování) 

 

Charakteristiky časové řady 

Opět vypočteme základní charakteristiky časových řad. 

Tabulka 7 – Charakteristika zisku (Zdroj: vlastní zpracování) 

X Rok Zisk (tis. Kč) 
První 

diference 
(tis. Kč) 

Koeficient 
růstu 

1 2003 4296 xxx xxx 

2 2004 24419 20123 5,684 

3 2005 28104 3685 1,151 

4 2006 22073 -6031 0,785 

5 2007 63531 41458 2,878 

6 2008 42666 -20865 0,672 

7 2009 6268 -36398 0,147 

8 2010 29534 23266 4,712 

9 2011 41743 12209 1,413 
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9
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Z výsledků vyplívá, že průměrná hodnota zisku společnosti ve sledovaném období 

činila 29 181,56 tisíc Kč.  

 

Vyrovnání dat a prognóza vývoje 

Při pohledu na vývoj zisku v čase by nemělo smysl prokládat tato data nějakou funkcí 

z důvodu velké nepřesnosti. Proto k predikci zisku využijeme již dvou provedených 

analýz, a to analýzy nákladů (kap. 2.3.1) a analýzy výnosů (kap. 2.3.2). Zisk zde 

vypočítáme jako rozdíl mezi výnosy a náklady. 

 

𝑦 𝑧𝑖𝑠𝑘 (10) =  𝑦 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (10) −  𝑦 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (10) = 241214 – 216769 = 24445. 

𝑦 𝑧𝑖𝑠𝑘 (11) =  𝑦 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (11) −  𝑦 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (11) = 269810 – 245511 = 24299. 

 

Po odečtení odhadů nákladů a výnosů dostáváme, že společnost by měla realizovat zisk 

v roce 2012 ve výši 24 445 tisíc Kč a v roce 2013 ve výši 24 299 tisíc Kč. 

 

Graf 7 – Predikce a vyrovnání zisku (Vlastní zpracování) 
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2.2.4 Analýza rentability 

První ze skupin poměrových ukazatelů budu analyzovat ukazatele rentability. 

V následující tabulce jsou zaznamenány vypočtené hodnoty rentability vlastního 

kapitálu (ROE) za analyzované období, v následujícím grafu je zobrazen průběh tohoto 

ukazatele v čase. 

Tabulka 8 – Rentabilita vlastního kapitálu (Vlastní zpracování) 

Rok ROE 

2003 0,019 

2004 0,121 

2005 0,125 

2006 0,102 

2007 0,222 

2008 0,111 

2009 0,016 

2010 0,072 

2011 0,100 

 

 

 

Graf 8 – Rentabilita vlastního kapitálu (Vlastní zpracování) 
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Charakteristiky časové řady 

Nyní budou vypočteny základní charakteristiky časové řady, kterými jsou průměr 

časové řady, první diference a koeficient růstu. 

 

Tabulka 9 – Charakteristiky ukazatele ROE (Zdroj: vlastní zpracování) 

X Rok ROE 
První 

diference 
Koeficient 

růstu 

1 2003 0,019 xxx xxx 

2 2004 0,121 0,102 6,390 

3 2005 0,125 0,004 1,034 

4 2006 0,102 -0,023 0,815 

5 2007 0,222 0,120 2,172 

6 2008 0,111 -0,111 0,500 

7 2009 0,016 -0,095 0,141 

8 2010 0,072 0,057 4,625 

9 2011 0,100 0,028 1,384 

 

 

 

Průměr časové řady 

ȳ =
0,889

9
≐ 0,098. 

  

Z dosažených výsledků plyne, že v období 2003 – 2011 byla průměrná hodnota 

ukazatele ROE asi 0,098. 

 

Vyrovnání dat a prognóza vývoje 

Vyrovnání ukazatele ROE pomocí vhodné regresní funkce nemá moc velký význam, 

vzhledem k průběhu tohoto ukazatele v čase a absenci významnějšího trendu. 

Rentabilita se odvíjí od ukazatelů zisku, čili graf má velmi podobný průběh jako 

samotný zisk. Proto zde přistoupím k prognózování budoucích hodnot na základě 

průměrné hodnoty ukazatele z let minulých. Ukazatel má rostoucí trend, čili dá se 

předpokládat, že hodnota pro rok 2012 i 2013 bude oscilovat kolem průměrné hodnoty, 

spíše lehce nad ní. 
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Graf 9 – Průměrná hodnota ukazatele ROE (Vlastní zpracování) 

 

2.2.5 Analýza aktivity 

Jako další skupinu poměrových ukazatelů budu analyzovat ukazatele aktivity. 

V následující tabulce je zachycen obrat celkových aktiv vypočtený pomocí vzorce 

(1.35) v analyzovaném období, na následujícím grafu pak jeho průběh v čase. 

Tabulka 10 – Obrat celkových aktiv (Vlastní zpracování) 

Rok 
Obrat 

celkových 
aktiv 

2003 0,634 
2004 0,683 
2005 0,536 
2006 0,395 
2007 0,493 
2008 0,539 
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2011 0,551 
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Graf 10 – Obrat celkových aktiv (Vlastní zpracování) 

 

 

Charakteristiky časové řady 

V následující kapitole budou vypočteny základní charakteristiky časových řad. 

 

Tabulka 11 – Charakteristika obratu celkových aktiv (Vlastní zpracování) 

X Rok 
Obrat 

celkových 
aktiv 

První 
diference 

Koeficient 
růstu 

1 2003 0,634 xxx xxx 

2 2004 0,683 0,049 1,077 

3 2005 0,536 -0,147 0,785 

4 2006 0,395 -0,142 0,736 

5 2007 0,493 0,098 1,248 

6 2008 0,539 0,047 1,095 

7 2009 0,447 -0,092 0,829 

8 2010 0,529 0,082 1,183 

9 2011 0,551 0,022 1,041 
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Průměr časové řady 

ȳ =
4,806

9
≐ 0,534. 

 

Z vypočtených výsledků vyplívá, že průměrná hodnota ukazatele obratu celkových 

aktiv byla v období mezi roky 2003 až 2011 asi 0,534. 

 

Vyrovnání dat a prognóza vývoje 

Pro vyrovnání dat tohoto ukazatele jsem zvolil regresní rovnici paraboly. Na 

následujícím grafu je zachycen průběh tohoto ukazatele, jeho vyrovnání a také prognóza 

pro roky 2012 a 2013. 

 

 

Graf 11 – Vyrovnaný ukazatel obratu celkových aktiv (Vlastní zpracování) 

 

Rovnice paraboly má tvar y = 0,0087x
2
 - 0,1011x + 0,7632, její index determinace 

nabývá hodnoty 0,57. 
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Pokud dosadíme do této rovnice, vyjde nám predikce pro následující roky. 

 

𝑦 (10) ≐ 0,622. 

 

𝑦 (11) ≐ 0,704. 

 

Po dosazení vychází, že by ukazatel obratu celkových aktiv měl v roce 2012 nabývat 

hodnoty 0,622 a v roce 2013 hodnoty 0,704. 

 

 

2.2.6 Analýza zadluženosti 

Ze skupiny ukazatelů zadluženosti jsem vybral ukazatel celkové zadluženosti. 

V následující tabulce jsou zachyceny vypočítané hodnoty tohoto ukazatele v letech 

2003 – 2011, na následujícím grafu jeho průběh v čase. 

 

Tabulka 12 – Hodnoty ukazatele celkové zadluženosti (Vlastní zpracování) 

Rok 
Celková 

zadluženost 

2003 0,397 
2004 0,440 
2005 0,414 
2006 0,370 
2007 0,207 
2008 0,161 
2009 0,121 
2010 0,137 
2011 0,087 
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Graf 12 – Ukazatel celkové zadluženosti (Vlastní zpracování) 

 

Charakteristiky časové řady 

V této kapitole budou vypočteny základní charakteristiky této časové řady. 

 

Tabulka 13 – Charakteristika celkové zadluženosti (Vlastní zpracování) 

X Rok 
Celková 

zadluženost 
První 

diference 
Koeficient 

růstu 

1 2003 0,397 xxx xxx 

2 2004 0,440 0,042 1,107 

3 2005 0,414 -0,025 0,942 

4 2006 0,370 -0,044 0,894 

5 2007 0,207 -0,163 0,560 

6 2008 0,161 -0,046 0,779 

7 2009 0,121 -0,041 0,748 

8 2010 0,137 0,016 1,132 

9 2011 0,087 -0,050 0,635 
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9
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Průměr prvních diferencí 

𝑑(𝑦)1
         =

0,087 − 0,397

8
≐ −0,039. 

 

Průměrný koeficient růstu 

𝑘(𝑦)      =  
0,087

0,397

8

= 0,827. 

 

Z vypočtených hodnot vyplývá, že hodnota ukazatele celkové zadluženosti klesala 

meziročně o 0,039, tedy celková zadluženost klesala o 3,9% každým rokem, tedy se 

každý rok zmenšila 0,827 krát. Průměrná hodnota celkové zadluženosti podniku ve 

sledovaném období byla 0,259, tedy 25,9%. 

 

Vyrovnání dat a prognóza vývoje 

Pro vyrovnání dat a prognózu vývoje použiji exponenciální trend. Tato regresní funkce 

se používá v případě horního nebo dolního omezení. Na následujícím grafu je zachycen 

průběh ukazatele celkové zadluženosti, jeho vyrovnání a předpověď na následující 

období. 

Graf 13 – Vyrovnaný ukazatel celkové zadluženosti (Vlastní zpracování) 
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Rovnice exponenciálního trendu má tvar y = 0,647e
-0,21x

, její index determinace má 

hodnotu 0,907. 

 

Po dosazení do získané rovnice dostáváme předpověď pro následující roky. 

 

𝑦 (10) ≐ 0,079. 

𝑦 (11) ≐ 0,064. 

 

Po dosazení vychází, že by celková zadluženost měla být v roce 2012 asi 0,079, tedy 

7,9%, a v roce 2013 asi 0,064, tedy 6,4%. 

 

2.2.7 Analýza likvidity 

Poslední ze skupin poměrových ukazatelů budu analyzovat ukazatele likvidity. 

V následující tabulce jsou zaznamenány vypočtené hodnoty okamžité likvidity pomocí 

vzorce (1.44), v grafu je pak zachycen vývoj tohoto ukazatele v čase v období 2003 – 

2011. 

 

Tabulka 14 – Okamžitá likvidita (Vlastní zpracování) 

Rok 
Okamžitá 
likvidita 

2003 0,151 

2004 0,114 

2005 0,826 

2006 2,076 

2007 0,572 

2008 0,506 

2009 1,849 

2010 0,926 

2011 1,962 
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Graf 14 – Okamžitá likvidita (Vlastní zpracování) 

 

 

Charakteristiky časové řady 

Vypočítám základní charakteristiky časové řady, což je průměr časové řady, průměr 

prvních diferencí a průměrný koeficient růstu. 

 

Tabulka 15 – Charakteristika okamžité likvidity (Vlastní zpracování) 
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diference 

Koeficient 
růstu 

1 2003 0,151 xxx xxx 
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3 2005 0,826 0,712 7,268 

4 2006 2,076 1,250 2,514 

5 2007 0,572 -1,504 0,276 

6 2008 0,506 -0,066 0,884 

7 2009 1,849 1,343 3,652 

8 2010 0,926 -0,923 0,501 

9 2011 1,962 1,035 2,118 
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Průměr časové řady 

ȳ =
8,982

9
≐ 0,998. 

 

Z dosažených výsledků plyne, že se průměrná hodnota okamžité likvidity v období 

2003 – 2011 byla 0,998. 

 

 

Vyrovnání dat a prognóza vývoje 

Pro vyrovnání dat použiji v případě okamžité likvidity mocninný trend. V následujícím 

grafu je zachycen průběh okamžité likvidity, její vyrovnání a také předpokládané 

hodnoty pro další roky. 

 

 

Graf 15 – Vyrovnání okamžité likvidity (Vlastní zpracování) 

 

Rovnice mocninného trendu má tvar y = 0,132x
1,147

, její index determinace nabývá 
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Po dosazení do rovnice lze dostat hodnoty okamžité likvidity pro následující roky. 

 

𝑦 (10) ≐ 1,852. 

 

𝑦 (11) ≐ 2,066. 

 

Po dosazení do rovnice mocninného trendu dostáváme, že hodnota ukazatele okamžité 

likvidity pro rok 2012 je 1,852 a pro rok 2013 pak 2,066. 

 

 

2.2.8 Analýza soustav ukazatelů (bankrotní modely) 

V následující kapitole se budu zabývat analýzou bankrotních modelů. Vybral jsem si 

Altmanův index a také index důvěryhodnosti českého podniku. V následující tabulce 

jsou vypočítány hodnoty těchto dvou indexů pomocí vzorců (1.47,1.48), v následujícím 

grafu pak jejich průběh v čase. 

Tabulka 16 – Bankrotní modely (Vlastní zpracování) 

Rok 
Altmanův 

index 
IN05 

2003 1,339 1,023 
2004 1,552 1,441 
2005 1,448 1,867 
2006 1,337 1,794 
2007 2,073 3,045 
2008 2,115 2,912 
2009 2,092 2,579 
2010 2,058 2,936 
2011 2,552 5,347 
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Graf 16 – Bankrotní modely (Vlastní zpracování) 

 

 

Charakteristiky časové řady 

V následující kapitole budou vypočteny základní charakteristiky časové řady. 

 

Tabulka 17 – Charakteristiky bankrotních modelů (Vlastní zpracování) 

X Rok 
Altmanův 

index 
První 

diference 
Koeficient 

růstu 
IN05 

První 
diference 

Koeficient 
růstu 

1 2003 1,339 xxx xxx 1,023 xxx xxx 

2 2004 
1,552 

0,212 1,158 
1,441 

0,418 1,408 

3 2005 1,448 -0,104 0,933 1,867 0,427 1,296 

4 2006 1,337 -0,111 0,924 1,794 -0,074 0,961 

5 2007 2,073 0,736 1,551 3,045 1,251 1,698 

6 2008 2,115 0,042 1,020 2,912 -0,133 0,956 

7 2009 2,092 -0,023 0,989 2,579 -0,333 0,886 

8 2010 2,058 -0,034 0,984 2,936 0,356 1,138 

9 2011 2,552 0,494 1,240 5,347 2,411 1,821 
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Altmanův index IN05 

 

Průměr časové řady 

ȳ =
16,566

9
≐ 1,84. 

 

Průměr prvních diferencí 

𝑑(𝑦)1
         =

2,552 − 1,339

8
≐ 0,152. 

 

Průměrný koeficient růstu 

𝑘(𝑦)      =  
2,552

1,339

8

= 1,084. 

 

 

Průměr časové řady 

ȳ =
22,944

9
≐ 2,549. 

 

Průměr prvních diferencí 

𝑑(𝑦)1
         =

5,347 − 1,023

8
≐ 0,54. 

 

Průměrný koeficient růstu 

𝑘(𝑦)      =  
5,347

1,023

8

= 1,23. 

 

Z výsledků vyplývá, že hodnota Altmanova indexu meziročně stoupala 1,084krát, což 

znamená přírůstek 0,152 za rok. Průměrná hodnota Altmanova indexu ve sledovaném 

období byla 1,84. 

Hodnota indexu IN05 meziročně stoupala 1,23krát, což značí každoroční přírůstek ve 

výši 0,54. Průměrná hodnota indexu IN05 byla ve sledovaném období 2,549. 

 

 

Vyrovnání dat a prognóza vývoje 

Pro vyrovnání dat a prognózu dalšího vývoje se mi u obou indexů jeví jako 

nejpravděpodobnější vyrovnání pomocí regresní přímky. V následujících grafech je 

zachycen vývoj těchto dvou indexů v čase, jejich vyrovnané hodnoty a také predikce 

pro následující roky. 
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Graf 17 – Vyrovnání Altmanova indexu (Vlastní zpracování) 

 

Rovnice regresní přímky pro Altmanův index má tvar y = 0,140x + 1,137, její index 

determinace nabývá hodnoty 0,796. 

 

Nyní dosadím do nalezené rovnice a získám tak predikci pro následující roky. 

 

𝑦 (10) ≐ 2,537. 

 

𝑦 (11) ≐ 2,677. 

 

Po dosazení do vygenerované rovnice dostáváme, že hodnota Altmanova indexu by 

měla být v roce 2012 asi 2,537 a v roce 2013 asi 2,677. 
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Graf 18 – Vyrovnání indexu IN05 (Vlastní zpracování) 

 

Rovnice regresní přímky pro index IN05 má tvar y = 0,405x + 0,522, její index 

terminace je 0,761. 

 

Po dosazení do této rovnice dostáváme předpokládané hodnoty tohoto indexu 

v následujících letech. 

 

𝑦 (10) ≐ 4,572. 

 

𝑦 (11) ≐ 4,977. 

 

Z výsledků je patrné, že hodnota indexu IN05 by v roce 2012 měla nabývat hodnoty 

4,572 a v roce 2013 hodnoty 4,977. 
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2.2.9 Analýza soustav ukazatelů (bonitní model) 

Pro analýzu bonitních modelů jsem si vybral model Rudolfa Douchy nazývaný bilanční 

analýza II. V následující tabulce jsou spočtené dílčí ukazatele a také výsledná hodnota 

ukazatele C pomocí vzorce (1.49). V následujícím grafu pak vývoj tohoto ukazatele v 

čase. 

 

Tabulka 18 – Výsledky bilanční analýzy II (Vlastní zpracování) 

rok \ ukazatel S L A R C 

2003 1,221 1,004 0,462 0,445 0,762 

2004 1,290 1,430 0,667 1,593 1,411 

2005 1,622 2,882 0,532 2,080 2,142 

2006 1,623 3,299 0,559 1,978 2,241 

2007 2,143 2,547 0,529 4,718 3,216 

2008 2,298 2,165 0,550 2,317 2,116 

2009 2,920 3,710 0,400 0,529 1,977 

2010 2,225 1,652 0,479 1,743 1,688 

2011 3,144 3,016 0,575 2,149 2,473 

 

 

Graf 19 – Hodnota ukazatele C bilanční analýzy II (Vlastní zpracování) 
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Charakteristiky časové řady 

V následující kapitole budou vypočteny základní charakteristiky časové řady. 

 

Tabulka 19 – Charakteristika bilanční analýzy II (Vlastní zpracování) 

X Rok BA II 
První 

diference 
Koeficient 

růstu 

1 2003 0,762 xxx xxx 

2 2004 1,411 0,649 1,852 

3 2005 2,142 0,731 1,518 

4 2006 2,241 0,099 1,046 

5 2007 3,216 0,975 1,435 

6 2008 2,116 -1,101 0,658 

7 2009 1,977 -0,139 0,935 

8 2010 1,688 -0,289 0,854 

9 2011 2,473 0,785 1,465 

 

 

Průměr časové řady 

ȳ =
18,026

9
≐ 2,003. 

 

Ze získaných dat vyplývá, že průměrná hodnota za to období byla 2,003. 

 

 

Vyrovnání dat a prognóza vývoje 

Pro vyrovnání hodnot výsledného ukazatele bilanční analýzy II použiji mocninný trend. 

V následujícím grafu jsou zachyceny měnící se hodnoty tohoto ukazatele v čase, jejich 

vyrovnané hodnoty a také předpověď pro následující dva roky. 
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Graf 20 – Vyrovnané hodnoty ukazatele C (Vlastní zpracování) 

 

Rovnice mocninného trendu má tvar y = 1,026x
0,424

, její index determinace nabývá 

hodnoty 0,557. 

 

Po dosazení do této rovnice dostáváme předpověď pro následující roky. 

 

𝑦 (10) ≐ 2,724. 

 

𝑦 (11) ≐ 2,836. 

 

Ze získaných dat vyplývá, že hodnota ukazatele C v roce 2012 by měla být asi 2,724 a 

v roce 2013 asi 2,836.  
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2.2.10 Mezipodnikové srovnání 

V této kapitole budu porovnávat firmu Zea a.s. s dvěma podobně zaměřenými podniky. 

Na přání firmy bude prvním podnikem zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi, které 

sousedí v těsné blízkosti firmy Zea a hospodaří na přibližně stejné rozloze, druhým 

podnikem bude jeden z největších zemědělských podniků na Jižní moravě, firma 

Rostěnice a.s.. Součástí tohoto srovnání je získání dat z účetních výkazů společností 

těchto firem (příloha 3 a příloha 4) a následný výpočet vybraných ekonomických 

ukazatelů (příloha 5 a příloha 6). 

 

Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi 

Zemědelské družstvo Jiřice u Miroslavi vzniklo 26. dubna 1951. Družstvo se zaobírá 

jednak rostlinnou, jednak živočišnou výrobou. Družstvo hospodaří v rámci šesti 

katastrálních území; jsou to Troskotovice, Jiřice u Miroslavi, Trnové Pole, Damnice, 

Dolenice a Suchohrdly u Miroslavi, na ploše 3 144 hektarů, hlavními pěstovanými 

plodinami jsou obiloviny, okopaniny, pícniny a řepka olejná. V živočišné výrobě se 

zaobírá produkcí skotu, prasat, ovcí a výrobou mléka. (10),(11) 

 

Rostěnice a.s. 

Společnost Rostěnice a.s. vznikla ke konci roku 1995. Hospodaří na celkové rozloze 

8500 hektarů a řadí se mezi velká zemědělská družstva v oblasti Jižní moravy. Hlavními 

podnikatelskou aktivitou je zemědělská výroba. (12) 
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2.2.10.1 Srovnání aktiv podniku 

Toto srovnání zde uvádím pouze pro ukázku velikosti porovnávaných podniků. Jak si 

lze povšimnout, tak společnost Rostěnice disponuje více než dvojnásobkem aktiv, 

společnost ZD Jiřice zhruba třemi čtvrtinami. Všechny tři společnosti vykazují 

v posledních třech letech nárůst aktiv. 

 

 

Graf 21 – Srovnání celkových aktiv (Vlastní zpracování) 
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2.2.10.2 Srovnání ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability vycházejí ve své podstatě ze zisku a prostředků, za pomocí kterých 

ho bylo dosaženo. Zatímco u prostředků lze vysledovat nějaký postupný vzrůstající 

trend, zisková složka je v zemědělství velmi nahodilá a hodnoty jsou poměrně nahodilé 

a nevykazují většinou rozumný trend, proto lze očekávat hodnoty, které se dost liší a 

jsou velmi nahodilé. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 

 

Graf 22 – Srovnání ukazatele ROE (Vlastní zpracování) 

 

Jako první ukazatel pro srovnání vybraných podniků jsem vybral rentabilitu vlastního 

kapitálu. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím lépe. Kromě let 2006 a 2007 Zea 

ztrácí na své rivaly. Rok 2009 byl všeobecně špatným rokem, všechny firmy vykázaly 

zisk nižší než ostatní roky. Rok 2010 byl abnormálně úspěšný pro firmu ZD Jiřice, která 

v tomto roce vykázala nejlepší výsledek za celou éru své existence. ROE firmy Zea 

v tomto roce  je na úrovni Rostěnic, nicméně v roce 2011 už Zea ztrácí na oba 

konkurenty. Pozitivní je alespoň vzrůstající trend v posledních třech letech.  
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Rentabilita celkového kapitálu 

 

 

Graf 23 – Srovnání ukazatele ROA (Vlastní zpracování) 

 

I u rentability celkového kapitálu platí, že čím vyšší čísla tím lepší. Je zde vidět 

podobný trend jak u rentability vlastního kapitálu, Zea dominovala v roce 2006 a 2007, 

nicméně poté už je vidět propad oproti konkurenci, na Rostěnice ztrácí poslední 4 roky. 

U firmy ZD Jiřice lze vidět opět velice úspěšný rok 2010. V roce 2011 v porovnání 

s ukazatelem ROE má již nižší hodnotu než Zea. 
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Rentabilita tržeb 

 

 

Graf 24 – Srovnání rentability tržeb (Vlastní zpracování) 

 

I další ukazatel rentability potvrzuje předešlé. Firma Zea od roku 2008 začíná zaostávat 

za Rostěnicemi. V roce 2009 se dostává na nejnižší hodnotu v celém sledovaném 

období, v roce 2010 se ZD Jiřice díky svému rekordnímu hospodářskému výsledku 

dostává do popředí. Nicméně kromě již zmiňovaného roku 2010 má nejnižší hodnoty ze 

všech tří společností. Zea od roku 2010 vykazuje opět rostoucí trend, v roce 2011 byla 

zhruba na polovině hodnoty Rostěnic. 
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2.2.10.3 Srovnání ukazatelů likvidity 

 

Běžná likvidita 

 

 

Graf 25 – Srovnání běžné likvidity (Vlastní zpracování)  

 

Doporučované hodnoty tohoto ukazatele by měli ležet v intervalu 1,5 – 2,5, toto 

kritérium splňuje po celé období pouze firma ZD Jiřice. Zbylé dvě firmy výrazně 

překračují tuto hodnotu. Kromě let 2009 a 2010 má Zea největší hodnotu tohoto 

ukazatele ze všech. 
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Pohotová likvidita 

 

 

Graf 26 – Srovnání pohotové likvidity (Vlastní zpracování) 

 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou 1 – 1,5, zhruba kolem tohoto intervalu se 

pohybují hodnoty ZD Jiřice v posledních dvou letech. Zhruba v celém sledovaném 

období, kromě roku 2009, měla nejvyšší hodnoty Zea, v roce 2010 byla s Rostěnicemi 

na zhruba stejné úrovni. 

 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zea a.s. 5,745 6,882 5,667 7,737 3,126 5,329

Rostěnice a.s. 5,183 2,262 4,522 14,197 3,425 3,571

ZD Jiřice 0,469 0,840 0,766 0,304 1,496 1,746

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000
H

o
d

n
o

ta
 u

ka
za

te
le



80 

 

Okamžitá likvidita 

 

 

Graf 27 – Srovnání okamžité likvidity (Vlastní zpracování) 

 

Doporučované hodnoty by měli ležet v rozmezí 0,2 – 0,5. Společnost ZD Jiřice je 

hluboko pod tímto intervalem, bud má velké závazky, nebo málo likvidních prostředků 

pro jejich úhradu. Ani zbylé společnosti nemají hodnoty tohoto ukazatele 

v doporučeném intervalu. Zde je ovšem opačný problém, hodnoty leží nad tímto 

intervalem. V letech 2010 a 2011 mají obě společnosti velice podobné hodnoty. 
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2.2.10.4 Srovnání ukazatelů zadluženosti 

 

Celková zadluženost 

 

 

Graf 28 – Srovnání celkové zadluženosti (Vlastní zpracování) 

 

Společnost ZD Jiřice má v celém sledovaném období prakticky konstantní úroveň 

zadluženosti, hodnoty spadají do intervalu 0,45 – 0,55. Pomocí cizího kapitálu si 

zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu. Od roku 2007 má nejnižší zadluženost Zea, o 

něco málo vyšších hodnot dosahuje společnost Rostěnice. Hodnoty tohoto ukazatele u 

obou těchto společností klesají velmi podobným tempem. 
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Úrokové krytí 

 

 

Graf 29 – Srovnání ukazatele úrokového krytí (Vlastní zpracování) 

 

Hodnoty tohoto ukazatele značí, kolikrát zisk převyšuje placení úroků. Za vhodné 

hodnoty lze označit víc jak 5. Kromě roku 2009, kdy ZD Jiřice použilo téměř celý zisk 

na zaplacení úroku, toto kritérium splňují všechny firmy v celém intervalu. V roce 2010 

se sledované firmy velice přiblížili svými výsledky k sobě, v roce 2011 takto pospolu 

zůstaly firmy Zea a Rostěnice. 
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2.2.10.5 Srovnání ukazatelů aktivity 

 

Obrat celkových aktiv 

 

 

Graf 30 – Srovnání ukazatele obratu celkových aktiv (Vlastní zpracování) 

 

U tohoto ukazatele se vzácně shodly všechny tři firmy. Doporučené hodnoty 1,6 – 3 

jsou poměrně vzdálené od hodnot 0,4 – 0,6, kterých dosáhly analyzované firmy. Dalo 

by se tedy říci, že pro firmy v oblasti zemědělství jsou typické takto nízké hodnoty. 
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Doba obratu zásob 

 

 

Graf 31 – Srovnání doby obratu zásob (Vlastní zpracování) 

 

U tohoto ukazatele je lepší mít nižší hodnoty. Znamená to, že společnost drží kratší 

dobu zásoby, je to tedy levnější. U všech analyzovaných společností je tato doba 

poměrně dlouhá, ZD jiřice zaznamenalo v posledních dvou letech výrazný skok k velmi 

dobrým číslům. Bylo by vhodné, kdyby Zea tuto dobu také zkrátila, za poslední dva 

roky se totiž drží hodnota na zhruba stejné úrovni.  
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Zea a.s. 182 112 113 182 119 126

Rostěnice a.s. 110 129 101 124 140 149

ZD Jiřice 171 122 127 154 66 44
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Doba obratu krátkodobých pohledávek 

 

 

Graf 32 – Srovnání doby obratu kr. pohledávek (Vlastní zpracování) 

 

Nižší hodnoty tohoto ukazatele znamenají lepší situaci pro firmu. Je to vlastně doba, po 

kterou je vázán kapitál ve formě pohledávky. V letech 2006 – 2009 měla nejdelší dobu 

právě Zea, v posledních dvou letech tento ukazatel ovšem pro ni vyznívá v lepším 

světle. Na druhou stranu firma ZD Jiřice zaznamenala velké zvýšení tohoto ukazatele, 

trend by měl být opačný. Firma Rostěnice se pohybuje v intervalu 60 – 90 dní, bylo by 

vhodné, kdyby se Zea také přiblížila k tomuto intervalu. 

 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zea a.s. 153 224 179 197 120 105

Rostěnice a.s. 61 95 84 92 87 81

ZD Jiřice 77 79 68 46 122 166
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Doba obratu krátkodobých závazků 

 

 

Graf 33 – Srovnání doby obratu kr. závazků (Vlastní zpracování) 

 

U tohoto ukazatele nelze jednoznačně říct, jakých hodnot má nabývat. Pro firmu je 

samozřejmě lepší vyšší hodnota, protože může disponovat s finančními prostředky, 

nicméně klesá její prestiž u dodavatelů. Firma Rostěnice má tyto hodnoty abnormálně 

malé, velmi rychle se zbavuje svých peněz. Firma ZD Jiřice má naopak tato čísla velmi 

vysoká, vypadá neseriózně. Hodnoty firmy Zea se pohybují v intervalu 30 – 60, někde 

mezi hodnotami konkurentů. 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zea a.s. 43 36 35 33 55 31

Rostěnice a.s. 25 23 28 10 13 25

ZD Jiřice 113 73 71 159 81 96
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2.3 Souhrnné hodnocení finanční analýzy 

 

Náklady, výnosy, zisk 

 

Náklady společnosti se držely poměrně dlouho na přibližně stejné hodnotě. Je to 

způsobeno postupnou přeměnou a reorganizací ve společnosti. Především díky 

optimalizací procesů v rostlinné a živočišné výrobě se dařilo neustále snižovat počty 

zaměstnanců a tím ušetřit za mzdové náklady. Dalším důvodem byla postupná výměna 

zastaralé techniky za moderní, téměř bezúdržbovou, v počtech několikanásobně 

menších než byly původní stavy. Zvyšování cen vstupů do výroby se výraznějším 

způsobem neprojevilo především díky začlenění společnosti do skupiny firmy 

Agroservis, 1. Zemědělská a.s., která pomocí jedné obchodní firmy skupuje tyto vstupy 

ve velkém, a pak je dál rozprodává podnikům celé skupiny za výhodnější ceny, než by 

kdy mohli dostat od samostatných dodavatelů. Propad nákladů v roce 2007 se způsoben 

změnou rezerv a jejím vykázáním v účetních výkazech. Výraznější nárůst nákladů lze 

pozorovat až v posledním roce, což je způsobeno především rozvojem společnosti a 

výstavbou nových sil a nových výkrmen a modernizací stávajících objektů. 

Předpověděná hodnota nákladů pro rok 2012 ve výši zhruba 216 769 tisíc je velice 

reálná a vystihuje trend z poslední doby a s ohledem na budoucí plány se dá 

předpokládat, že se náklady v roce 2013 budou pohybovat kolem hodnoty 245 511 tisíc 

korun. 

 

Výnosy společnosti jsou v první půlce analyzovaného období zhruba na konstantní 

úrovni, výraznější nárůst lze pozorovat až v letech 2010 a 2011, kdy se začíná 

projevovat postupný přerod společnosti v silnou a stabilní firmu. Trend vykazuje 

růstovou tendenci, předpokládaná hodnota výnosů pro rok 2012 na úrovní 241 214 tisíc 

a pro rok 2013 ve výši 269 810 tisíc je spíše pesimistickou variantou, očekávám výnosy 

po oba dva roky o něco vyšší, než jsou předpověděné hodnoty. Výnosy jsou ovšem ve 

velké míře ovlivněny klimatickými podmínkami a také počasím, které výrazně 

ovlivňuje úrodu daného roku, čili předpovídat hodnoty v oboru zemědělství je značně 

složité, a díky celé řadě náhodných faktorů, které mají nedozírné následky, mnohdy i 

nepřesné. 
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Zisk je rozdíl mezi výnos a náklady. Jak lze vidět z grafu, dominantou je obrovský zisk 

v roce 2007, který byl způsobený především snižováním stavu rezerv o 36 mil. Kč. 

Propad firma zaznamenala v roce 2009, tento rok byla totiž nízká úroda zaviněná 

špatným počasím v průběhu celého roku. Tento rok se také na firmě podepsala 

celosvětová finanční krize a taky se zde projevuje zůstatkový stav zásob, kdy tyto 

zásoby byly prodány až následující rok. Zisk je odvozen od cen komodit; ty jsou ovšem 

globální záležitostí, a jsou ovlivněny jednak celosvětovou, tak i v menším měřítku 

celoevropskou celkovou úrodou. Jak už bylo uvedeno u výnosů, v zemědělství je velmi 

těžké prognózovat zisky, protože výnosy jsou ovlivněny celou řadou náhodných 

faktorů, které nelze věrohodným způsobem vyčíslit. Odhad zisku založený na analýze 

výnosů a nákladů prognózuje zisk ve výši zhruba 25 milionů pro oba roky. Sice se jedná 

o hodnotu pod dlouhodobým průměrem, nicméně tato hodnota je ovlivněna oním 

obrovským ziskem v roce 2007 způsobeným změnou rezerv, čili pokud bychom 

uvažovali o něco nižší zisk v tomto roce, klesla by výrazně i průměrná hodnota zisku, 

čili prognózovaný zisk by ležel někde na průměrné hodnotě. 

 

Rentabilita 

 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku dosahovat zisku za použití investovaného 

kapitálu. Tyto ukazatele poměřují výsledek hospodaření v nějaké variantě k již 

zmiňované formě investovaného kapitálu. Hodnoty těchto ukazatelů jsou tedy silně 

závislé na zisku společnosti, avšak při pohledu na graf zisku společnosti lze konstatovat, 

že i ukazatele rentability budou mít podobný vývoj v čase, tedy velký rozptyl hodnot. 

To potvrzuje tvrzení, že zemědělství je oblast, kde se velice spatně plánuje a dobré nebo 

špatné výsledky nejsou ani tak zásluhou manažerů, jako klimatických a podnebných 

podmínek. 

 

Hodnoty rentability vlastního kapitálu by mely být vyšší než procento, kterým jsou 

úročeny dlouhodobé vklady v bankách. Průměrná hodnota tohoto ukazatele společnosti 

za sledované období byla 0,098. Takto nízká hodnota je částečně způsobena nižším 

ziskem, v ostatních případech je to způsobeno vysokým podílem vlastního kapitálu na 

celkovém kapitálu. Snížení vlastního kapitálu a použití cizího kapitálu by v tomto 
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případě přineslo zvýšení hodnoty ukazatele ROE. Při srovnání s konkurencí a uvažování 

let 2006 – 2011 se dostáváme k průměrné hodnotě 0,104. Rostěnice dosahují hodnoty 

0,119 a ZD Jiřice 0,109. Z porovnání vyplývá, že Zea dosahuje v tomto ukazateli 

nejnižších výsledků z porovnávaných podniků a bylo by vhodné se zaměřit na zvýšení 

tohoto ukazatele. 

 

Dalším významným ukazatelem je rentabilita tržeb. Průměrná hodnota ve sledovaném 

období činí 0,178, což znamená, že firma má z každé utržené koruny 17,8 haléřů zisku. 

Pokud budeme brát v potaz pouze období mezi roky 2006 – 2011, pak se dostáváme 

k průměrné hodnotě 0,2; v porovnání s Rostěnicemi, které mají hodnotu tohoto 

ukazatele 0,26, Zea zaostává, naopak v porovnání s ZD Jiřice, které mají pouze 0,11, 

tak tu firma převyšuje téměř dvojnásobně. Pokud budeme brát hodnoty konkurentů jako 

hraniční body intervalu, pak Zea spadá do té výkonnější půlky. 

 

 Rentabilita vloženého kapitálu udává, kolik haléřů provozního zisku podnik dosáhl 

z jedné investované koruny. Jako dobré se interpretují hodnoty v rozmezí 0,12 – 0,15. 

Hodnoty nad 0,15 lze považovat za velmi dobré. Lze si povšimnout, že společnost má 

ve sledovaném období průměrnou hodnotu tohoto ukazatele ve výši 0,092, což 

znamená, že podnik nevyužívá efektivně svůj majetek a tvoří malý zisk. 

 

Aktivita 

 

Jako první ukazatel z oblasti aktivity budu hodnotit obrat celkových aktiv. Ten udává 

počet obrátek, tj. kolikrát se aktiva obrátí za daný interval, to znamená, že udává využití 

celého majetku firmy. Doporučené hodnoty jsou uváděny v rozmezí 1,6 – 3. Průměrná 

hodnota ukazatele analyzované firmy je pouze 0,534, což znamená, že firma vlastní více 

majetku, než potřebuje a pro který by měla využití, a zbytečně jí narůstají náklady. 

Ukazatel se dá také interpretovat tak, že společnost obrátí svá aktiva v tržby pouze 

0,534 krát. Předpokládané hodnoty pro následující roky 0,622 a 0,704 také nevěstí 

pozitivní vývoj. Návrhem pro manažery by bylo zastavit nové investice do produkčního 

majetku a raději se soustředit na efektivnější využití stávajícího. Nicméně, pokud 

dosažené hodnoty porovnáme s těmi, kterých dosahuje konkurence (interval 0,4 - 0,6), 
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lze konstatovat, že pro zemědělské podniky je takto nízká hodnota obratu celkových 

aktiv typická, a společnost Zea nijak nevybočuje od oborového standardu. 

 

Ukazatel obrat zásob udává, kolikrát se obrátí zásoby v hotovost a zase se naskladní. 

Čím vyšší hodnoty, tím lepší. Průměrná hodnota toho ukazatele ve sledovaném období 

činí 3,32, což znamená, že se zásoby otočili v průběhu roku zhruba 3,32krát. Průměrná 

doba obratu těchto zásob pak činila 123,2 dne. Zde naopak platí, že čím menší hodnoty, 

tím lépe, firma pak zbytečně platí nadbytečné náklady za skladování. Pokud budeme 

uvažovat průměrnou hodnotu tohoto ukazatele za období 2006 – 2011, která činí 139 

dnů, pak v porovnání s Rostěnicemi (126 dnů) a ZD Jiřicemi (114dnů) firma Zea 

zaostává a je nejhorší z porovnávaných podniků. Bylo by tedy vhodné snížit tento 

ukazatel. 

 

Další dva důležité ukazatele v oblasti aktivity, kterým je potřeba věnovat zvýšenou 

pozornost, je doba obratu krátkodobých pohledávek a doba obratu krátkodobých 

závazků. Ve vývoji ukazatele doby obratu krátkodobých pohledávek si lze povšimnout 

velice nepříznivých, ba dokonce až kritických čísel. Mezi léty 2004 až 2009 tento 

ukazatel šplhá až ke hranici 200 dnů, v roce 2007 dokonce až 224 dnů. Průměrná 

hodnota tohoto ukazatele za celé sledované období je zhruba 160 dní.  Firma má po tuto 

dobu utopené peníze v pohledávkách a připravuje se tak o alternativní zisk. 

V posledních dvou letech se společnosti podařilo snížit tento ukazatel na 120, respektive 

104 dnů, nicméně i toto je poměrně vysoké číslo a bylo by vhodné je ještě snížit. Pokud 

budeme období 2006 – 2011, pak průměrná hodnota je 163 dnů, oproti Rostěnicím (84 

dnů) a ZD Jiřicím (93 dnů) je toto číslo velké a je potřeba se zaměřit na tento ukazatel a 

snížit ho. 

 

 Ukazatel doba obratu krátkodobých závazků nás informuje o tom, za jak dlouho podnik 

splácí své závazky. Lze si povšimnout, že tento ukazatel nabývá hodnot ve sledovaném 

období v rozmezí zhruba 30 – 55 dní, průměrně 40 dnů. Toto číslo je poměrně nízké a 

svědčí o solidnosti podniku. Při sprovnání s Rostěnicemi (21 dnů) a ZD Jiřicemi (99 

dnů) lze říci, že hodnota firmy Zea je zhruba dvojnásobná oproti Rostěnicím a také 

menší než poloviční hodnota firmy ZD Jiřice. 
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Zadluženost 

 

Ukazatelé zadluženosti vyjadřují míru zapojení cizích zdrojů při financování 

společnosti. Při pohledu na ukazatel celkové zadluženosti si lze všimnout, že společnosti 

byla ještě na počátku sledovaného období zadlužena zhruba 40 %. Průměrná hodnota za 

období byla asi 26 %. Jak si lze povšimnout, tak zadluženost firmy postupně klesala až 

na necelých 9 % v roce 2011. Predikce tohoto ukazatele pro rok 2012 činí 7,9 % a pro 

rok 2013 asi 6,4 %. Tato hodnota je dobrá pro věřitele, nicméně jako vlastník bych 

preferoval vyšší hodnoty tohoto ukazatele pro znásobení svých výnosů za pomoci 

provozní páky. Ve srovnání s Rostěnicemi sice v posledních 6 letech Zea nabývá téměř 

stejné průměrné hodnoty (0,18 a 0,195), ovšem hodnoty zadluženosti mnohem strměji 

klesají než u Rostěnic. Firma ZD Jiřice vyznává jinou kapitálovou strukturu a má 

konstantní zadlužení okolo 50%. 

 

Druhým ukazatelem v této kategorii je ukazatel úrokového krytí. Ukazatel říká, kolikrát 

zisk převyšuje placené úroky. Jako vhodná hodnota je zde uváděné číslo 8. Průměrnou 

hodnotu tohoto ukazatele má společnost ve sledovaném období ve výši 17,8, v roce 

2011 asi 69, což souvisí s její nízkou zadlužeností. V případě potřeby by společnost 

tedy neměla problém získat bankovní úvěr. Průměrná hodnota za období 2006 – 2011 je 

u firmy Zea 24,25, u Rostěnic 27,29 a u ZD Jiřice 13,89. Všechny tři společnosti tento 

ukazatel mají v dostatečné výši, ZD Jiřice asi poloviční oproti zbylým dvěma firmám. 

 

Likvidita 

 

Ukazatele likvidity se zabývají schopností splácet krátkodobé závazky. Je vhodné hlídat 

tyto ukazatele, neboť tato schopnost je jednou ze základních podmínek existence 

podniku. Hodnoty ukazatelů likvidity jsou za celý rok pouze orientační, je důležité tyto 

ukazatele pravidelně hlídat a pohlídat si dostatečné rezervy finančních prostředků 

v průběhu celého roku. 

 

Hodnoty ukazatelů likvidity se pohybují výrazně nad jejich doporučenými hodnotami. 

Je to způsobeno velkým objemem majetku vázaným v oběžných aktivech, což je ovšem 
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normální pro podnik působící v zemědělství. Doporučované hodnoty běžné likvidity 

jsou v intervalu 1,5 - 2,5, podnik ji má ovšem ve sledovaném období několikanásobně 

vyšší, její průměrná hodnota činí asi 8,5. Je to způsobené držením velkého množství 

zásob přes rozvahový den. U zemědělských podniků je totiž nutné rozlišovat účetní a 

hospodářský rok, kdy účetní rok začíná 1.1. a končí 31.12, kdežto hospodářský rok 

souvisí s vegetačním cyklem plodin, tím pádem jsou osiva vedena jako oběžná aktiva 

po celý rok. Hodnota nám říká, kolikrát by byl podnik sto splatit pohledávky věřitelů 

prodejem svých oběžných aktiv. U pohotové likvidity jsou vyloučeny zásoby jakožto 

nejméně likvidní část oběžných aktiv. U tohoto ukazatele jsou doporučené hodnoty 

v rozmezí 1 – 1,5. Firma dosahuje průměrné hodnoty asi 5,3, čili opět skoro 

čtyřnásobně vyšší hodnoty. Takovéto výsledky likvidit jsou pro podnik výhodné při 

získávání nových finančních prostředků, jelikož vysoké výsledky ukazatelů likvidity 

dávají záruku návratnosti investic. V porovnání s firmou Rostěnice Zea vykazuje velice 

podobné výsledky (9,1 a 10,4 u běžné likvidity, 5,7 a 5,5 u pohotové likvidity). Firma 

ZD Jiřice vykazuje hodnoty zhruba 5x menší tyto hodnoty. 

 

Okamžitá likvidita prezentuje jen ty nejlikvidnější položky oběžných aktiv, takzvaný 

finanční majetek, což jsou většinou peníze v hotovosti nebo na účtech. Doporučené 

hodnoty jsou udávány v rozmezí 0,2 – 0,5, průměrná hodnota firmy ve sledovaném 

období je 1. To znamená, že firma je schopna splatit ze svých finančních prostředků 

veškeré závazky. Hodnota v roce 2011 nabývá hodnoty téměř 2, předpověď pro 

následující roky se pohybuje také kolem hodnoty 2, znamená to, že firma drží zbytečně 

velké množství peněz v hotovosti a na účtech a obírá se o potenciální zisk z investice 

těchto prostředků. 
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Bankrotní modely 

 

Soustavy ukazatelů byly vytvořeny za účelem zhodnocení celkového stavu firmy 

jedním číslem. Jako první model byl zvolen Altmanův index. Podle Altmanova indexu 

se nalézá společnost v šedé zóně (interval 1,2 – 2,9), tedy se nedá označit jako úspěšná, 

existují určité problémy. Průměrná hodnota Altmanova indexu ve sledovaném období 

činila 1,84. V tomto období má tento index ovšem vzrůstající trend, s předpovědí 2,537 

a 2.677 pro následující dva roky se blíží k horní hranici šedé zóny, čili se dá říct, že 

společnost není v brzké době ohrožena bankrotem. Byla provedena i analýza podle 

indexu důvěryhodnosti IN05. Průměrná hodnota tohoto indexu ve sledovaném období 

činí 2,549. Téměř ve všech letech, vyjma dvou prvních, leží hodnoty indexu v pásmu 

prosperity. Lze tedy říci, že podle IN05 podnik není ohrožen a vytváří hodnotu pro 

vlastníky. 

 

Bonitní model 

 

Bonitní model má ověřit správné fungovaní podniku. Pro firmu byla vypočtena bilanční 

analýza, která má pomoci zhodnotit finanční stav podniku. Hodnoty větší než jedna jsou 

považovány za dobré. Firma dosáhla ve sledovaném období v průměru hodnoty 2, 

vykazuje růstový trend a predikci 2,7 a 2,8 do následujících dvou let. Dá se tedy říci, že 

podnik funguje poměrně slušně a vytváří hodnotu pro vlastníky, což potvrzuje výsledek 

indexu IN05. 

 

Souhrnné porovnání firem 

 

V této kapitole se pokusím celkově shrnout mezipodnikové srovnání. Firma Zea byla 

srovnávána s dvěma podniky, první podnik byl vybrán jako hlavní konkurent, který leží 

v těsné blízkosti, druhý podnik měl reprezentovat špičku v oboru, aby se daly získané 

hodnoty ukazatelů reálně porovnat s hodnotami ukazatelů tohoto podniku. Co do 

velikosti by se dalo říci, že ZD Jiřice dosahuje skoro velikosti firmy Zea, Rostěnice jsou 

zhruba dva a půlkát větší než Zea. Co se týče hodnocení rentabilit, tak lze říci, že zde 

nejlepších hodnot dosáhla firma Rostěnice. Z toho jasně vyplívá, že Zea by se měla 
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zaměřit na zlepšení výsledků v této oblasti. Konkurenční podnik ZD Jiřice nedosahuje 

ani výsledků firmy Zea, konkuruje zde pouze hodnotami v roce 2010. V oblasti likvidity 

lze říci, že Zea se prezentuje průměrnými hodnotami s podobným trendem jako 

Rostěnice, ZD Jiřice opět zaostávají. V oblasti zadluženosti opět mají tyto dvě firmy 

velice podobný trend, hodnoty se liší pouze v malých číslech. Oproti tomu ZD Jiřice 

zde vykazují velmi odlišnou kapitálovou strukturu. Všechny tři společnosti mají velice 

podobný obrat celkových aktiv, toto je jediný ukazatel, kde bylo dosaženo takto 

podobných výsledků. V oblasti aktivity lze vysledovat velmi dlouhý obrat zásob, 

hodnoty zde až na dva poslední roky u společnosti ZD Jiřice vykazují obdobné 

výsledky. Doba obratu krátkodobých pohledávek mají všechny tři firmy velmi dlouhou, 

měly by zapracovat na jejím zmenšení. U ukazatele doby obratu krátkodobých závazků 

by naopak tato doba měla u Rostěnic, stejně tak jako u firmy Zea, o něco stoupnout, 

hodnoty firmy ZD Jiřice jsou zde velmi špatné pro její dodavatele. 

 

Z výsledků mohu konstatovat, že si firma Zea a.s. vede lépe než její konkurent téměř ve 

všech oblastech, což je pozitivní, a v porovnání s firmou Rostěnice lze vysledovat 

oblasti, ve kterých by měla zabrat. Týká se to hlavně  oblasti rentability. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

 

Firma Zea a.s. je stabilní a fungující společnost se silným kapitálovým zázemím, která 

generuje pravidelně zisk. Je poměrně obtížné definovat nějaké návrhy na zlepšení 

fungování společnosti, nicméně z výsledků provedené finanční analýzy lze vytipovat 

několik oblastí, kde je možné najít rezervy, na které je možné se zaměřit a zkusit tak 

zlepšit celkové fungování společnosti. 

 

Jako první návrh bych zde uvedl optimalizaci kapitálové struktury. Optimální 

kapitálová struktura je taková, kdy poměr mezi cizími a vlastními zdroji je dlouhodobě 

udržitelný a maximalizuje zisk. Tento poměr je u různých firem odlišný a je závislý na 

mnoha faktorech, jako je úroková míra, zadluženost a ziskovost podniku, vlastnická 

struktura a jiné. 

 

Jak již bylo zjištěno, tak cizí zdroje v podniku zaujímají necelých 9 % z celkového 

kapitálu. Majitelé podniku upřednostňují financování především z vlastních zdrojů. Lze 

odpozorovat značně konzervativní strategii investování. Nicméně se tím připravují o 

účinky tzv. daňového štítu, což znamená, že je možné si odečíst úroky z cizího kapitálu 

od daně, čímž dochází ke snižování daňového zatížení podniku a zvyšování výnosnosti 

vlastního kapitálu. Takto ušetřený kapitál pak lze použít k jiným investičním 

příležitostem. 

 

V následující tabulce bude nastíněn vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu při 

různé kapitálové struktuře. Úrokovou míru zde budeme brát v konstantní výši 8%  p.a. 

pro všechny možnosti, i když se dá předpokládat, že by při vzrůstajícím poměru 

zapojení cizích zdrojů vzrůstala i úroková míra. 
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Tabulka 20 – Změna hodnoty ukazatele ROE (Vlastní zpracování) 

Varianta Nyní 85/15 75/25 70/30 65/35 60/40 55/45 50/50 45/55 

CK 406216 406215 406215 406215 406215 406215 406215 406215 406215 

VK 370938 345283 304661 284351 264040 243729 223418 203108 182797 

CZ 35278 60932 101554 121865 142175 162486 182797 203108 223418 

EBIT 48648 48648 48648 48648 48648 48648 48648 48648 48648 

Úrok (8%) 2822 4875 8124 9749 11374 12999 14624 16249 17873 

EBT 45826 43774 40524 38899 37274 35649 34024 32400 30775 

Daň (19%) 8707 8317 7700 7391 7082 6773 6465 6156 5847 

EAT 37119 35457 32824 31508 30192 28876 27560 26244 24928 

ROE 0,100 0,103 0,108 0,111 0,114 0,118 0,123 0,129 0,136 

ROE (%) 10,01% 10,27% 10,77% 11,08% 11,43% 11,85% 12,34% 12,92% 13,64% 

 

Jak lze vidět z vývoje ukazatele ROE, se zvyšující se hodnotou cizích zdrojů v podniku 

roste i tento ukazatel. Dle mého názoru by společnosti prospělo trochu vyšší zadlužení, 

než je současný stav. 

 

Dalším návrhem je snížení doby obratu krátkodobých pohledávek. Společnost ve 

sledovaném období vykazuje enormně vysoké hodnoty, sice se v posledních dvou letech 

pomalu dostává k příznivějším číslům, nicméně 120 dnů v roce 2010, respektive 104 

dny v roce 2011 jsou stále příliš hodně velké a zbytečně takové pohledávky váží 

finanční prostředky využitelné jinde. S tímto ukazatelem souvisí i druhý ukazatel, a to 

doba obratu krátkodobých závazků. Pakliže má firma vysokou dobu obratu 

krátkodobých pohledávek a nízkou dobu obratu krátkodobých závazků, znamená to, že 

se společnost rychle zbavuje svých peněz, kdežto dlouho čeká, než dostane zaplaceno. 

Z toho důvodu musí žít na svůj dluh, což znamená, že jednak drží peníze na účtech, 

abych mohla platit a jednak jsou její peníze vázány ve formě pohledávek. Lze říci, že 

cizím subjektům poskytuje bezúročný úvěr. Prvním cílem je tedy snížit dobu obratu 

krátkodobých závazků a donutit odběratele platit rychleji, například pomocí skonta. 

Firma by tedy měla mít dříve peníze na účtu namísto vázané v pohledávkách a současné 

likvidní prostředky bude moci investovat do oblasti, která ji bude přinášet zisk. Druhým 

cílem je prodloužení doby obratu krátkodobých závazků Zde by stačilo jednoduše 

oddalovat placení závazků, což bude mít pozitivní vliv na cash flow, ovšem na druhé 

straně zde pak vyvstávají etické otázky a také možné zhoršení vztahů s dodavateli. Pak 
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už záleží jen na firmě, jak chce být prezentována v očích dodavatelů, a zda jí případné 

zhoršení takovýchto vztahů nemůže uškodit více, než chybějící zisk z potenciálních 

investic. 

 

Peněžních prostředků se týká i následující návrh. Společnost drží zbytečně velké 

množství finančních prostředků v hotovosti a na běžných účtech. Sice to svědčí o její 

solventnosti, nicméně se tím připravuje o případný zisk z nějaké investice. Tyto peníze 

lze investovat buď do nějaké činnosti rozvíjející současné podnikání, nebo například 

vložit na termínovaný vklad u nějaké banky. Na výběr je celá škála termínovaných 

vkladů. Nejlepší zhodnocení vkladů se dá získat u různých družstev a kampeliček, 

nicméně po velkém množství afér a podvodů bych nedoporučoval tuto možnost, zvláště 

když firma preferuje konzervativní strategii v celé svoji činnosti. Proto bych doporučil 

některou z větších bankovních institucí, která dává jisté záruky. Poslední 3 roky drží 

firma každý rok zhruba kolem 30 milionů korun na běžném účtu. Při investici do 

termínovaného vkladu u FIO banky by vypadalo zhodnocení části těchto peněz 

následovně. 

 

Tabulka 21 – Zhodnocení investice (Vlastní zpracování) 

Délka vkladu (měsíce) 12 12 24 24 

Výše vkladu (Kč) 5000000 10000000 5000000 10000000 
Úrok (%) 0,95 0,95 1,25 1,25 

Naspořená částka 5040375 10080750 5106814 10213629 
 

    

Jak si lze povšimnout, úrok se zvedá s délkou termínovaného vkladu. Při délce vkladu 

jeden rok by dostala společnost úrok ve výši 0,95% p.a., při délce dva roky by dostala 

1,25% p.a. Při vkladu částky 5 milionů na rok firma obdrží o 40 375 Kč více, než 

vložila, při vkladu 10 milionů je to dvojnásobek, a to 80 750 Kč. Pokud by peníze 

společnost uložila na dva roky, pak by při vkladu 5 milionů dostala o 106 814 Kč více, 

při vkladu 10 milionů by dostala o 213 629 Kč více. Výsledná částka při porovnání se 

ziskem společnosti není nikterak valná, nicméně peníze jsou zhodnoceny lépe, než na 

běžném bankovním účtu, kde je úrok prakticky nulový. (13) 
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Další návrh se týká provozní oblasti a měl by posloužit ke snížení nákladů. Jedná se o 

zavedení a využití technologie globálního polohového systémů (GPS). Přesné navádění 

traktorů a aplikačních strojů a využití GPS signálu pro řízení operací přináší úspory 

nákladů, lepší zpracování a aplikaci a zvyšuje komfort obsluhy. Rozvoj GPS již nyní 

umožňuje, aby po polích jezdily traktory skoro bez sebemenšího zásahu obsluhy. Díky 

tomuto vývoji a pokroku v oblasti IT se zpřístupnily korekce přesnosti při pojezdu 

strojů až na maximální odchylku +- 2 až 5 cm, což je několikanásobně vyšší přesnost 

GPS signálu, než je dosahována například v běžných turistických nebo automobilových 

navigacích. To umožňuje přesný výsev plodin a následná přesná ošetření včetně úspor 

chemických ochranných přípravků. Zároveň přispívá i k ekologizaci zemědělství, neboť 

je použito ke stejnému účelu méně chemie, stroje projedou po menší ploše půdy, čímž 

dochází k menšímu utužení a tím k zvýšení úrodnosti, vododržnosti a ke zlepšení 

struktury půdy. (14) 

 

Dnešní traktorové navigace jsou již plnohodnotné počítače vybavené velkým barevným, 

často dotykovým displejem, znázorňujícím polohu stroje na pozemku, jeho dráhu, 

zpracovanou nebo ošetřenou plochu a ovládající další funkce přípojných zemědělských 

strojů, zejména autopiloty, po jehož připojení řidič pouze zadá parametry stroje, 

zaznamená první průjezd po pozemku a autopilot pak již další průjezdy stroje řídí 

automaticky bez zásahu řidiče. Ten pouze kontroluje rychlost pojezdu, práci přípojného 

nářadí a sleduje překážky, ale do řízení stroje jinak nezasahuje kromě otáčení stroje na 

kraji pole. Základním principem zemědělských navigací je to, že rovnoběžně opakují v 

rozmezí nastaveného záběru pracovního nářadí předem najetou přímku nebo křivku na 

daném pozemku. Tím pádem nedochází k překryvům záběrů, jako při klasickém 

manuálním řízení traktoru, kdy orientace na pozemku je často stížena prachem, mlhou 

nebo dvousměnnou prací v noci. Takto se stroj řídí pouze podle signálu GPS a korekcí, 

čímž dochází k odstranění překryvů, k přesnější práci a kultivaci porostů a tím ke 

zvýšení výnosů. (14) 

 

Pro firmu jsem vybral komplet, který bude obsahovat navigaci FMX, která spadá do 

nejvyšší třídy navigací, a dále pak GPS autopilot, který bude namontován přímo do 

hydrauliky traktoru. Tento balíček se bude pořizovat pouze jeden a bude montován na 
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hlavní podnikový stroj. Dále bych doporučoval modul Field – IQ, který se používá pro 

sekční vypínání u postřikovačů, secích mašin a jiných. (15),(16) 

Tabulka 22 – Pořizované položky a ceny (zdroj: 15,16) 

Položka Cena (Kč) 

GPS autopilot s navigací FMX pro přesnost RTK +- 2 až 5 cm 408000 

Montáž, kalibrace a zaškolení 20000 

Field- IQ 55000 

Montáž a zaškolení 15000 

Celkem 498000 

 

 

Úspory jsou zde brány jako rozdíl současných nákladů a plánovaných nákladu po 

pořízení investice. Vzhledem k tomu, že firma s nově pořízeným vybavením může 

vykonávat více činností, tak i úspory poplynou z více oblastí. Jedná se o dvě hlavní 

oblasti; o setí a aplikaci postřiků. 

 

Firma hospodaří na celkové rozloze 3000 hektarů. Podle odhadu hlavního agronoma 

společnosti hlavní pracovní stroj, na který je plánované pořízení této technologie, 

obdělává necelou polovinu této rozlohy, cca 1300 hektarů. 

 

Jako první oblast úspory bude uvažovavána oblast aplikace postřiků a chemických 

přípravků na podporu růstu. Podle (15) a (17) činí úspora zhruba 3% - 5% z nákladů na 

jeden hektar ošetřované půdy. Podle hlavního agronoma se náklady ve společnosti 

pohybují okolo 2200 Kč / hektar. Při kalkulaci střední hodnoty z intervalu, která činí 

4%, vychází, že za použití technologie GPS lze ušetřit na jednom hektaru 88 Kč, tedy 

na celkové obdělávané ploše hlavním strojem lze ušetřit 114 400 Kč. 

 

Tabulka 23 – Úspory z postřiků (Vlastní zpracování) 

Úkon Částka (Kč) 

náklady na ošetření 1ha půdy 2200 

úspora při použití systémů GPS na 1ha (4%) 88 

úspora celkem (1300ha) 114400 
 



100 

 

Druhou hlavní oblastí pro hledání úspor je setí plodin. Podle Ondřeje Bačiny, 

zemědělce používajícího tyto systémy, činí úspora až 120 Kč na jeden hektar. Při 

jednoduchém propočtu vychází, že za 1 rok lze ušetřit až 156 000 Kč. (18) 

Tabulka 24 – celkové úspory (Vlastní zpracování) 

Úkon Částka (Kč) 

Úspora z postřiků 114400 

Úspora ze setí 156000 

Úspora celkem (roční) 270400 

Úspora za měsíc 22533 

Doba návratnosti investice (v měsících) 22 
 

Po sečtení úspor z postřiků a chemického ošetření půdy a ze setí vychází částka 

270 400 Kč. Toto je roční úspora pouze v nákladech ze dvou hlavních oblastí. Po 

rozdělení této částky do dvanácti měsíců vychází měsíční úspora 22 533 Kč. Nyní lze 

stanovit také dobu návratnosti investice, která zde čítá 22 měsíců, tedy necelé dva roky. 

Doba návratnosti se může radikálně měnit především s měnící se cenou postřiků 

vztaženou na jeden hektar. Také lze počítat s reálně nižší návratností díky menší 

spotřebě pohonných hmot a ušetření mzdových nákladů na pracovníka, které zde nejsou 

uvažovány. 

 

Dalším návrhem je zvýšení specializace v oblasti pěstovaných komodit. Současná 

skladba pěstovaných komodit je asi 55% kukuřice, 35% pšenice a 10% ostatní 

komodity. Náklady na pšenici a kukuřici jsou srovnatelné, nicméně průměrná výnosnost 

kukuřice je zhruba o polovinu vyšší než pšenice. V následující tabulce je zachycen 

vývoj ceny komodit v korunách za tunu, hektarový výnos komodity a přepočtený 

hektarový výnos na koruny. 
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Tabulka 25 – Cena a výnosnost komodit (Zdroj: 9,19) 

Rok 
Kukuřice 

(Kč/t) 
výnos 
(t/ha) 

Výnos 
(Kč/ha) 

Pšenice 
(Kč/t) 

výnos 
(t/ha) 

Výnos 
(Kč/ha) 

2003 3100 5,58 17287 3200 4,07 13019 

2004 2900 6,13 17790 2900 5,84 16942 

2005 2800 7,17 20075 2850 5,05 14399 

2006 2900 6,75 19582 3000 4,49 13459 

2007 3500 6,80 23784 4400 4,86 21371 

2008 5300 7,54 39987 4500 5,77 25977 

2009 3750 8,45 31689 3100 5,24 16252 

2010 3600 6,71 24142 3300 4,99 16475 

2011 5000 8,79 43954 5700 5,69 32445 

2012 6100 7,78 47445 6000 4,32 25894 

 

V následujícím sloupcovém grafu je pro názornou představu zachycen výnos z pšenice 

a z kukuřice vyjádřený v korunách. 

 

 

Graf 34 – Výnosy z komodit (Zdroj: 9,19) 
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Jak lze vidět, tak v celém sledovaném období jsou výnosy z kukuřice vyšší než výnosy 

z pšenice. Pro maximalizaci celopodnikových výnosů z rostlinné výroby je tedy 

výhodné všude tam, kde je to jen možné, začít pěstovat kukuřici. 

 

V současné době dělá podíl pšenice a kukuřice na celkové rozloze 90%, což je zhruba 

plocha o rozloze 2700 hektarů určená pro tyto komodity. Současný stav je tedy takový, 

že kukuřice zabírá 1650 hektarů a pšenice 1050 hektarů. Pokud bude měněn pouze 

poměr těchto dvou komodit a zvýšil by se podíl kukuřice až na 2400 hektarů a snížil by 

se podíl pšenice na 300 hektarů, zvednou se výnosy o necelých 13 milionů korun. Tento 

poměr nelze měnit donekonečna, je potřeba respektovat osevní plán, a také fakt, že ne 

všude je vhodné pěstování kukuřice. 

 

V následující tabulce je zachycena změna rozlohy kukuřice oproti rozloze pšenice a 

tomu odpovídající rozdíl ve výnosech společnosti. 

 

Tabulka 26 – Změna výnosů při změně rozlohy (Vlastní zpracování)  

Komodita 
Počet 

hektarů 

% z 
celkové 
plochy 

Výnos 
(Kč/ha) 

Celkový 
výnos 

Součet Rozdíl stavů 

Kukuřice 1650 55 47445 78283658 
91238830 0 

Pšenice 1050 35 25894 27188565 

Kukuřice 2000 67 47445 94889282 
98781600 7542769 

Pšenice 700 23 25894 18125710 

Kukuřice 2400 80 47445 113867139 
104169292 12930462 

Pšenice 300 10 25894 7768161 
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Závěr 

Cílem této práce bylo souhrnné zhodnocení současné finanční situace v podniku a 

aplikace statistických metod na tyto data, a na základě takto provedené analýzy vyvodit 

návrhy na zlepšení fungování podniku. Předmětem analýzy se stala firma Zea a.s. 

Hostěradice v období let 2003 – 2011. 

 

První částí diplomové práce je teoretický oddíl, který je rozdělen na dvě části. V první 

části je popsána problematika časových řad a regresní analýzy, druhá část se zaobírá 

problematikou finanční analýzy. Další oddíl práce je zaměřen na informace o 

analyzované společnosti. Následuje analytická část, kde jsou poznatky z teoretické části 

aplikovány na data z účetních výkazů společnosti firmy Zea a.s. za roky 2003 – 2011, 

tato data jsou zde vyrovnána vhodným trendem a za pomocí regresní analýzy 

předpovězeny hodnoty pro roky 2012 a 2013. Rok 2012 byl prognózován proto, že 

společnost v době tvorby této diplomové práce ještě neměla k dispozici konečná data za 

rok 2012. Následuje srovnávací část, kde je firma Zea a.s. porovnávána se dvěma 

podniky; jako první podnik byl na přání firmy zvolen přímý konkurent ležící v těsné 

blízkosti asi deseti kilometrů, firma ZD Jiřice u Miroslavi, jako druhý podnik byl 

vybrán jeden z největších podniků na Jižní moravě, zabývající se zemědělskou výrobou, 

firma Rostěnice a.s.. Poslední částí diplomové práce je celkové zhodnocení finanční 

analýzy a návrhy na zlepšení fungování a finančního zdraví podniku. 

 

Na základě této analýzy musím konstatovat, že asi jako každý podnik ani Zea a.s. není 

bez chyby. Jedná se o kapitálově těžkou společnost, která vyznává konzervativní 

strategii a drtivou většinu financuje z vlastních zdrojů. Výsledky ukazatelů ukazují na 

progresivní a stále se zvětšující společnost, které podle provedených analýz tvoří 

hodnotu. Na základě statistických analýz byly předpovězeny hodnoty pro následující 

léta, nicméně je nutné podotknout, že jsou vypočteny pouze pomocí matematických a 

statistických vzorců, ve kterých nejsou zahrnuty změny na trhu, změny v chování 

spotřebitelů a odběratelů, legislativní změny, finanční krize a další faktory. Proto je 

vhodné brát tyto prognózy s určitou rezervou a porovnávat předpověděné hodnoty 

s těmi skutečnými pro zdokonalování budoucích předpovědí. 
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Společnost pravidelně generuje zisk a také výhled do budoucna je optimistický, i když 

v oblasti zemědělství je poměrně těžké cokoliv předpovídat a plánovat především kvůli 

velké závislosti na počasí a klimatických podmínkách. Uvedené návrhy by měli 

posloužit společnosti jako podněty k zamyšlení se nad daným problémem, nebo jako 

jedna z alternativ řešení tohoto problému. 
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