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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá obecnou charakteristikou finanční analýzy, vymezením 

informačních zdrojů a přístupů k finanční analýze. Zvláštní pozornost je však věnována 

jednotlivým metodám finanční analýzy. Praktická část představuje aplikaci vybraných 

metodických nástrojů při hodnocení finanční situace konkrétní firmy. 
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This bachelor thesis is dealing with a general characterization of financial analysis, defining 

sources of information and approach to financial analysis. Special attention is placed on 

individual methods of financial analysis. Practical part represents selected methology 

instrument application in assessment of financial position of concrete company. 
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Úvod 

Každý ekonomický subjekt, který působí na trhu, musí neustále analyzovat svou 

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

rozhodování v podniku je třeba přizpůsobit okolním změnám, aby podnik neztratil na trhu 

své postavení a mohl být dále konkurenceschopný. K tomu jsou pro podnik nezbytné 

informační data, které je třeba efektivně zpracovat a nabídnout výsledky ve formě, která je 

vhodná pro podnikové řízení a rozhodování. 

Finanční analýza vyhodnocuje nejen součastný stav společnosti, ale i předvídá její 

budoucí vývoj. Její hlavní úlohou je neustále vyhodnocovat ekonomickou situaci 

společnosti, která je výsledkem působení celé řady ekonomických i neekonomických 

faktorů. Tímto finanční analýza vytváří základ pro pružné přizpůsobování řízení 

společnosti neustálým změnám ekonomického prostředí, v němž se společnost nachází a 

současně s tím umožnit i odhad změn ve vývoji stávajících trendů. 

Pro praktickou finanční analýzu byl vybrán podnik ZEMO spol. s r.o., který se 

zabývá výrobní a obchodní činností. Předmětem podnikání je především zemědělská  

prvovýroba a prodej vypěstovaných plodin, dále přípravné práce pro stavby, dále 

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování 

nebo dalšího prodeje. Společnost se také zabývá velkoobchodem.  
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je provedení souhrnné finanční analýzy společnosti 

ZEMO, spol. s r.o., identifikace problematických oblastí a na základě zjištěných 

skutečností navrhnout vhodná a potřebná opatření pro zlepšení finanční situace podniku. 

Pro zpracování finanční analýzy bylo použito Účetní závěrky společnosti ZEMO 

spol. s .r.o. Jsou zde zpracovány Účetní závěrky za roky 2004-2008 a obsahují nutné účetní 

podklady – tedy rozvahu, výkaz Z/Z a cash Flow.  

Veškeré jsou doplněny praktickými zkušenostmi z každodenního chodu podniku.   

V této bakalářské práci bude použito základních metod finanční analýzy 

(horizontální a vertikální analýzy, ukazatelů likvidity, zadluženosti, aktivity, ziskovosti  

výrobních ukazatelů i souhrnných ukazatelů Altmanova indexu a indexu IN).Výsledkem 

bude posouzení finančního zdraví společnosti. Následně budou podány případné návrhy a 

opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ, NOVÉ POZNATKY 

Z LITERATURY 

 

2.1    Finanční analýza 

Finanční analýzy se zpočátku vyznačovaly především tím, že znázorňovaly 

absolutní změny v účetních výsledcích. Později se však prokázalo, že rozvaha a výkaz 

zisku a ztrát jsou hlavním zdrojem velmi kvalitních informací pro zjišťování úrovně 

schopnosti podniku. Finanční analýza podniku je tedy metoda hodnocení finančního 

hospodaření podniku, při které se získaná data agregují, třídí a  poměřují mezi sebou 

navzájem. V ČR lze za počátek finančních analýz označit počátek tohoto století. 

Finanční analýza je zaměřena na identifikace problémů, silných a slabých stránek 

podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy pomáhají dojít k závěrům o celkovém 

hospodaření a finanční situaci podniku. Někdy se hovoří o finanční analýze jako o metodě 

rozborů, ve které hrají velkou roli finanční částky a čas.  

Cílem finanční analýzy podniku je zpravidla:  

� posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí firmy, 

� analýza dosavadního vývoje firmy, 

� analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 

� podávání informací o rozhodování do budoucnosti, 

� výběr nejvhodnější varianty, 

� interpretace výsledků, 

� návrhy ve finančním plánování a řízení podniků. 
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2.2     Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost provedení finanční analýzy do značné 

míry závisí na použitých vstupních informacích. Tyto informace by měly být jednak 

kvalitní, ale také komplexní. Důvodem tohoto tvrzení je fakt, že je nutné podchytit pokud 

možno všechna data, která by mohla jakkoliv zkreslit výsledky hodnocení finančního 

zdraví firmy. Základní data jsou nejčastěji čerpána z účetních výkazů.  

Účetní výkazy poskytují informace celé řadě uživatelů, ale lze je rozdělit do dvou 

základních částí: Účetní výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové. Finanční účetní 

výkazy poskytují informace zejména externím uživatelům. Informují o stavu a struktuře 

majetku, tvorbě a užití výsledku hospodaření a také o peněžních tocích. Je možné je označit 

jako základ všech informací pro firemní finanční analýzu. Vnitropodnikové účetní výkazy 

každé firmy vycházejí z vnitřních potřeb každé firmy. Využití těchto informací vede ke 

zpřesnění výsledků finanční analýzy. 

Podstatou finanční analýzy je plnění dvou základních funkcí: Prověřit finanční 

zdraví podniku a vytvořit základ pro finanční plán. U první funkce se hledá odpověď na 

otázku, jaká je finanční situace podniku k určitému datu. Druhá funkce čerpá z poznatků 

finanční analýzy.  

Základem, abychom mohli úspěšně začít zpracovávat finanční analýzu jsou důležité 

zejména základní účetní výkazy: 

• rozvaha,  

• výkaz zisků a ztrát, 

• výkaz cash flow. 

Struktura rozvahy a výkazu zisku a ztráty je závazně stanovena Ministerstvem 

financí a jsou součástí účetní závěrky. K účetním výkazům se v rámci účetní závěrky 

připojuje ještě příloha, která musí obsahovat ú daje o příslušné účetní jednotce, informace  
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o účetních metodách. Dále musí obsahovat doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku  

a ztráty a také přehled o peněžních tocích.  

Firma má povinnost, která vyplývá z obchodního zákoníku, a to nechat ověřit účetní 

závěrku auditorem a zveřejnit takto ověřené informace v obchodním věstníku do jednoho 

měsíce ode dne konání valné hromady. Kromě toho existuje povinnost těchto firem 

zhotovovat výroční zprávu, což je také vhodný zdroj externích informací.  

2.3     Elementární metody finanční analýzy 

Finanční analýza pracuje s ukazateli, kterými jsou položky účetních výkazů a údaje 

dalších zdrojů. U finančních analýz sehrává nejdůležitější roli časové hledisko. V této 

bakalářské práci bude finanční analýza zpracována elementární metodou a to 

v následujícím pořadí: 

1. Analýza absolutních ukazatelů 

- horizontální analýza 

- vertikální analýza 

2. Analýza rozdílových ukazatelů 

3. Analýza poměrových ukazatelů 

- ukazatele likvidity 

- ukazatele aktivity 

- ukazatele rentability 

- ukazatele zadluženosti 

4. Analýza soustav ukazatelů 

- Altmanův model, Index IN01 
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2.4     Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatelé vycházejí přímo z posuzování hodnot jednotlivých položek 

základních účetních výkazů. Tento přístup je však poměrně omezený, neboť nezpracovává 

žádnou matematickou metodu. (6) 

 

2.4.1 Horizontální analýza 

Data pro horizontální analýzu jsou získávána nejčastěji z účetních výkazů, příp. 

z výročních zpráv. Sledují se změny absolutních hodnot vykazovaných dat v čase (obvykle 

3 až 10 let). Dále se zjišťují také jejich procentní změny (tzv. technika procentního 

rozboru). Změny jednotlivých položek výkazů se sledují horizontálně (po řádcích), a proto 

je tato metoda nazývána horizontální analýzou absolutních dat. (2) 

 

2.4.2 Vertikální analýza  

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé části majetku a kapitálu, tzv. struktura aktiv 

a pasiv podniku. Z této struktury plyne složení hospodářských prostředků potřebných pro 

výrobní a obchodní aktivity podniku. Ekonomická stabilita podniku závisí na schopnosti 

vytvářet a udržovat vyrovnaný stav majetku a kapitálu. Při procentním vyjádření 

jednotlivých částí se postupuje v jednotlivých letech odshora dolů, proto také vzniklo 

označení vertikální analýza. Jako základ pro procentní vyjádření se bere ve výkazu Z/Z 

obvykle velikost tržeb a v rozvaze hodnota celkových aktiv podniku. Vertikální analýza 

nezávisí na meziroční inflaci, což je její velkou výhodou. (4) 
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2.5  Analýza rozdílových ukazatelů 

2.5.1 Čistý pracovní kapitál 

Je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočteným jako rozdíl mezi celkovými 

oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Dluhy jsou vymezeny od splatnosti 1 

rok až 3 měsíce. Pro finančního manažera představuje tento fond součást oběžného majetku 

s dlouhodobým kapitálem. Jde tedy o volný kapitál, který je využíván k zajištění dobrého 

průběhu hospodářské činnosti. (8) 

ČPK = Oběžná aktiva – Krátkodobý cizí kapitál 

 

2.5.2 Čisté pohotovostní prostředky 

Tyto prostředky lze používat jako míru likvidity pouze velmi obezřetně neboť mezi 

ním a likviditou neexistuje žádná identita. Oběžná aktiva mohou obsahovat i málo likvidní 

položky. Navíc je tento ukazatel do jisté míry ovlivněn způsobem oceňováním majetku. 

Z toho důvodu se čistý peněžní fond používá ke sledování okamžité likvidity. Představuje 

rozdíl mezi pohotovostními peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. (10) 

ČPP = Čisté pohotové prostředky – Okamžitě splatné závazky 

 

2.5.3 Čistý peněžní majetek 

Při výpočtu čistého peněžního majetku se vylučují z oběžných aktiv zásoby nebo  

i nelikvidní pohledávky a od těchto upravených aktiv se odečtou krátkodobé závazky. Při 

analýze z hlediska aktiv jsou zásoby vyňaty z oběžných aktiv. Při analýze z hlediska pasiv 

se doplňují zdroje o snížení zásob a užití finančního fondu rozšířeného o zvýšení zásob. 

(10) 
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2.6  Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem k účetním 

výkazům z hlediska využitelnosti. Analýza poměrovými ukazateli vychází zásadně z údajů 

ze základních účetních výkazů. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo 

několika účetních položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině. 

 

2.6.1   Analýza likvidity 

Analýza likvidity určuje schopnost podniku dostát svým závazkům. Ukazatel 

likvidity navazuje na ukazatele finanční závislosti. Likviditu můžeme definovat jako souhrn 

všech potenciálně likvidních prostředků, které má podnik k dispozici pro úhradu svých 

splatných závazků. Rozlišujeme tři druhy likvidity. (1) 

 

Běžná likvidita  

  Likvidita 3. stupně = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky 

Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Tento ukazatel je 

citlivý na strukturu zásob a jejich reálné oceňování vzhledem k jejich prodejnosti. Ukazatel 

je měřítkem budoucí solventnosti podniku a jeho hodnota by měla být vyšší než 1,5. 

Solventnost se definuje jako schopnost hradit své druhy, když nastala jejich splatnost. (4) 

 

Pohotová likvidita 

  Likvidita 2. stupně = (Oběžná aktiva - Zásoby) / Krátkodobé závazky 

Pohotová likvidita je v literatuře označována jako likvidita 2. stupně. Činitel této 

likvidity by měl být stejný jako jmenovatel, tedy poměr 1:1. Pokud by byla tato podmínka 
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splněna, podnik by byl schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by musel prodat své 

zásoby. (1) 

 

Okamžitá likvidita  

     Likvidita 1. stupně = Pohotové peněžní prostředky / Krátkodobé závazky 

Tato likvidita měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do činitele se  

dosazují peníze, volně obchodovatelné krátkodobé CP, splatné dluhy, směnečné dluhy  

a šeky. Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2. (9) 

 

2.6.2 Analýza aktivity 

Ukazatelé aktivity měří schopnost firmy využívat investované finanční prostředky. 

Dále měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých položkách aktiv a pasiv. 

Tyto ukazatelé nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů, aktiv nebo 

dobu obratu. (6) 

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv = Tržby / Aktiva 

Na ukazateli obratu celkových aktiv je nejvíce patrné, že ukazatele aktivity mají 

návaznost na ukazatele rentability. Ukazatel doby obratu jednotlivých aktiv je vyjádřen 

jako poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu. (3) 

 

Obrat zásob  

Počet obrátek zásob za rok = Tržby / Průměrný stav zásob 
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Někdy je nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob a udává, kolikrát je 

v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. Ukazatel má 

také své slabé stránky. Důvodem je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se 

uvádějí v nákladových cenách. (10) 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek = Pohledávky / (Tržby / 360) [dny] 

Tento ukazatel lze chápat jako průměrná doba splatnosti. Vypočítá se jako poměr 

průměrného stavu obchodních pohledávek k průměrným denním tržbám na obchodní úvěr. 

Výsledkem je počet dnů, během nichž je inkaso peněz na každodenní tržby zadrženo 

v pohledávkách. (2) 

 

2.6.3 Analýza rentability 

Rentabilitu je možné chápat jako měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. U těchto poměrových ukazatelů se 

vychází z výkazu zisků a ztráty a rozvahy. 

Ziskovost vloženého kapitálu (ROI) 
 

ROI = EBIT / Vložený kapitál 
 

Tento ukazatel zobrazuje hrubou výkonnost celkového kapitálu vloženého do firmy. 

Stanovení úrokové sazby umožňuje znalost vloženého kapitálu. 

  

Ziskovost celkových vložených prostředků (ROA) 

ROA = Výsledek hospodaření po zdanění / Celková aktiva 
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Ukazatel vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost nebo také 

produkční sílu. 

 

Ziskovost vlastního kapitálu (ROE) 

 

ROE = Výsledek hospodaření po zdanění / Vlastní kapitál 

 

Ziskovost vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či 

vlastníky podniku. Pomocí tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s intenzitou odpovídající riziku investice. (1) 

 

Ziskovost tržeb (ROS) 

 

ROS = Výsledek hospodaření po zdanění / Tržby 

 

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby představují tržní ohodnocení výkonu podniku 

za určité časové období.  

 

 

2.6.4 Analýza zadluženosti 

Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých 

aktiv cizí zdroje, tedy dluh. Při analýze finanční struktury podniků se používá celá řada 

ukazatelů zadluženosti, které jsou odvozeny především z údajů v rozvaze. Tato analýza 

zjistí, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími zdroji. (7) 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost = Dluhy / Aktiva 
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Vypočte se jako podíl celkového dluhu k celkovým aktivům. Čím je větší podíl 

vlastního kapitálu, tím je menší pravděpodobnost ztrát.  

 

Koeficient zadluženosti 

Koeficient zadluženosti = Cizí kapitál / Vlastní kapitál 

 

Míra zadluženosti má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. 

Koeficient zadluženosti se vypočte jako poměr cizího a vlastního kapitálu. (3) 

 

Úrokové krytí  

Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud je ukazatel 

roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku. (9) 

 

2.7  Souhrnné indexy  hodnocení 

Souhrnné indexy hodnocení mají za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové 

finančně ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. Jejich 

vypovídací schopnost je však nižší, z toho důvodu slouží jen jako orientační podklad pro 

další hodnocení. (11) 

 

2.7.1 Altmanův index finančního zdraví 

Tento souhrnný index můžeme také nazvat jako „Altmanův model“. Vychází 

z propočtů globálních indexů. Tento výpočet je stanoven jako součet hodnot pěti běžných 

poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha, z nichž největší váhu má rentabilita 

celkového kapitálu. (7) 
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Z = 0,717A + 0,847B + 3,107C + 0,420D + 0,998E 

A = pracovní kapitál / celková aktiva 

B = HV min. let/ celková aktiva 

C = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

D = základní kapitál / celkové dluhy 

E = celkové tržby / celková aktiva 

 

Hodnota  > 2,99 => Podnik nemá finanční problémy  

Hodnota 2,99 – 1,91 => tzv. šedá zóna 

Hodnota < 1,91 => Podnik je možný kandidát na bankrot 

 

2.7.2 Index IN05 

Index INO5 byl vytvořen jako poslední v řadě a je aktualizací indexu IN01 podle 

testů na datech průmyslových podniků z roku 2004. Kromě nově definovaných vah 

jednotlivých poměrových ukazatelů se změnily i hranice pro klasifikaci podniků. 

IN 01 = 0,13 x1 + 0,04x2 + 3,97 x3 + 0,21 x4 + 0,09 x5 

x1 = Aktiva/Cizí zdroje 

x2 = EBIT/Nákladové úroky 

x3 = EBIT/Aktiva 

x4 = Výnosy/Aktiva 

x5 = Oběžná aktiva/(Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry) 

 

Hodnota  > 1,6 => Podnik prosperuje  

Hodnota 1,6 – 0,9 => tzv. šedá zóna 

Hodnota < 0,9 => Podnik má vážné finanční problémy 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH P ŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 

Hlavním předmětem činnosti firmy Zemo spol. s r.o.  je zemědělská prvovýroba. 

Počet zaměstnanců této společnosti je dvacet, tento počet nezahrnuje případné sezónní 

pracovníky. V poslední dekádě společnost následuje trend realizace zisku a rovněž 

snižování cizích zdrojů, což zahrnuje zejména splácení podstoupených majetkových podílů.  

Vývoj firmy směřuje ke kladení důrazu na ekologickou oblast, důkazem čehož 

může být například obnova a modernizace strojového parku.  

Toto odvětví je specifické vůči ostatním, neboť zemědělská prvovýroba se řadí mezi 

oblast nediferencovaných produktů. Podnik Zemo spol. s r.o. je tedy příjemcem ceny, která 

je dána cenou tržní. S tím souvisí i míra propagace, která v tomto odvětví není účinná. 

Firma se orientuje na stálou klientelu, obchodní partnery z převážné části tvoří dlouholetí 

partneři.  

 

3.1  Charakteristika analyzovaného podniku 

3.1.1 Obecné informace 

Název firmy:   ZEMO, spol. s r.o. 

Sídlo firmy:    Bohaté Málkovice 114, okres Vyškov, PSČ 685 01 

IČO:    49435248 

DIČ:    CZ49435248 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným  

Jednatelé:    Ing. Václav Krč, Milan Bartošek 

Datum zápisu:   29. července 1993 

Předmět podnikání: Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských 
výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 

Základní kapitál:  1 350 000,- Kč 
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Způsob zastupování:  Jménem společnosti jednají 2 jednatelé společně 

Společníci:   Ing. Václav Kr č   

Obchodní podíl: 40% 

    Milan Bartošek  

Obchodní podíl: 40% 

    Tereza Krčová  

Obchodní podíl: 10% 

    Helena Bartošková  

Obchodní podíl: 10% 

 

3.1.2 Historie a současnost 

Společnost Zemo spol. s r. o. vznikla 29. července 1993. Firma vlastnila úrodnou 

půdu o výměře cca 1400 ha a výroba byla zejména živočišná. Počet zaměstnanců byl cca 50  

(80% pracovalo v živočišné výrobě). 

V roce 2001 se zrušil chov dobytku. V daném roce výrazně klesly ceny vepřového  

i hovězího masa. Zrušení chovu dobytku bylo pro společnost v dané situaci sice riskantní, 

ale tento krok byl pro firmu výhodný.  Počet zaměstnanců se z důvodů zrušení živočišné 

výroby snížil na 25 a společnost  se specializovala pouze na rostlinou výrobu. Obdělávaná 

půda byla zpočátku v rozloze cca 1000 ha. Firma se postupně začala modernizovat, 

obnovila strojový park a snažila se zvýšit kapacitu rostlinné výroby. V roce 2005 firma 

obdělávala 1800 ha. 

Zvyšování efektivity práce s nynějším počtem zaměstnanců 20 vede k úspěšnému 

růstu firmy. Každý rok se lineárně zvyšuje zisk a snižují se náklady.  
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3.1.3 Výrobní program, hlavní trhy a zákazníci 

Podnikatelský záměr Zemo s.r.o. se dělí na 2 zásadní a velmi propracované části  

o Výrobní 

o Obchodní 

 

Předmětem podnikání je zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských 

výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, dále přípravné práce pro stavby. 

Společnost se dále zabývá velkoobchodem. 

 

Součastná výroba 

• pšenice potravinářská 

• ječmen sladovnický 

• hrách zelený 

• slunečnice 

• hořčice 

• řepka olejná 

• mák 

 

Trhy a zákazníci 

Firma má stálé odběratele, nemá nedobytné pohledávky, což je velké plus. Společnost 

obchoduje zejména s obchodníky (nedodávají přímo zpracovateli). 
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3.1.4 Základní strategická analýza firmy - SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky společnosti, 

hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským záměrem, 

projektem, strategií nebo i restrukturalizací procesů. 

Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní prostředí)  

a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje 

silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby 

pro firmu. 

SWOT analýzu je možné využít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci 

strategie společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů.  

Dává možný návod, pro kterou strategii se management rozhodne. 

 

 

Odběratelé: 

Elita Mod řice a.s.  

(sladovnický ječmen) 

Agrokop CZ, a.s.  

(řepka ozimá) 

Klee Agro   

(slunečnice) 

Nomi spol. s r.o. 

 (hrách+mák) 

Agrofit spol. s r.o.  

 

Dodavatelé: 

Agrokop CZ, a.s.  

nákup chemie (postřiky, 
herbicidy) 

Soufflet Agro 

(osivo + chemie) 

Elita Mod řice a.s. 

(osivo) 
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Silné stránky 

Dobrá vybavenost strojů: 

Kvalitní stroje je nutné využít obzvlášť v období žní a setí. Počet a kvalita strojů je 

v tomto odvětví nesmírně důležitá, zejména z důvodu závislosti na počasí. Při klíčových 

úkonech v období setí a sklizně je nutné disponovat spolehlivou technikou v omezeném 

časovém intervalu.    

Pouze rostlinná výroba 

Živočišná výroba nerentabilní. 

Zkušený management 

Velká zkušenost např. ekonomického sektoru je velice silnou stránkou firmy. 

Hlavní roli hrají zkušenosti agronoma a znalost přírodních a půdních podmínek 

v obdělávaném regionu. 

 

Dlouhodobá praxe majitelů firmy 

Oba majitelé společnosti mají více než 30 let praxi v zemědělství. Jejich rozsáhlé 

zkušenosti jsou také velmi silnou stránkou firmy. 

 

Vysoké dotace 

Vysoké národní a evropské dotace velice pomáhají finančnímu stavu společnosti. 

Zejména díky dotacím došlo k obnovení vozového a strojového parku. 

 

Půdně, klimaticky a ekonomicky vhodná území 

 Vhodné klimatické i půdní podmínky k pěstování klíčových komodit.  
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Slabé stránky 

Trh  

Slabou stránkou je jednoznačně trh. Cena prodeje komodit předem není známa (pokud 

se nejedná o předem dojednané kontrakty.)  a tržní ceny jsou neovlivnitelné. Zemědělci 

jsou příjemcem ceny, kterou určuje trh. 

 

Vliv klimatických podmínek  

Počasí je velmi slabá stránka, která na firmu působí. Nejen živelné pohromy, ale  

i pouhá bouřka, mráz, sucha (nebo kroupy) mohou způsobit velkou finanční ztrátu. 

 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

 V zemědělském odvětví je těžké najít zkušené a kvalifikované pracovníky. Oborů 

pro studium zemědělství nejen ubývá, ale i zájem o studium je nižší.  

 

Stagnující výrobní komplex zemědělství  

Je charakteristický zastaralými a nemoderními budovami, zařízením a vybavením, 

nedostatečně je také vyvinuté propojení mezi jednotlivými výrobními stupni. 

Problémy při běžném provozu 

 Časté potíže nastávají při běžném provozu. Jedná se jednak o poruchovost strojů, 

která někdy zastaví provoz i na několik hodin.  
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Příležitosti 

• využití orné půdy k jiným účelům, 

• zavádění technologií na produkci a využívání biomasy pro energetické účely, 

• zavádění progresivních technologií intenzivního zemědělství a potravinářství, 

• zvyšování kvality zemědělské produkce zaváděním standardizace a certifikace 

výrobků, 

• využívání podpůrných předvstupních programů EU na nákup a zavádění nových 

technologií, 

• zkvalitnění managementu a lidských zdrojů v podniku, 

• rozvoj ekologického zemědělství (větší zájem o biopotraviny). 

 

Hrozby 

• vylidnění periferních venkovských oblastí v důsledku nedostatečných existenčních 

podmínek, 

• zhoršení péče o krajinu v návaznosti na útlum zemědělských aktivit, 

• nárůst počtu nebo rozlohy „problémových mikroregionů” v důsledku 

nedostatečných pracovních příležitostí, 

• konkurenční tlak zahraničních výrobců v důsledku neřešeného celního a cenového 

postavení domácích výrobců, 

• vysoký věk - více jak 70% zaměstnanců má méně než 10 let do důchodu. Vysoký 

věk znamená do budoucnosti velkou hrozbu. 

 

 

 

 

 



 27  

3.2  Finanční analýza podniku 

V následující kapitole je zpracována finanční analýza společnosti Zemo spol. s r.o. 

za období 2004 – 2008. Bude zde provedeno komplexní posouzení současné finanční 

situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Data potřebná k analýze byla 

čerpána z účetních výkazů společnosti, rozvahy (příloha č.1), výkazu zisku a ztrát (příloha 

č.2) a výkazu cash flow (příloha č.3).  

V první části bude zaměřena na analýzu absolutních ukazatelů, tzn. analýzu 

rozvahy. Následuje analýza tokových ukazatelů, která zkoumá hodnoty položek z účetních 

výkazů – tedy z Výsledovky a Cash Flow. Další důležitou částí je analýza poměrových 

ukazatelů. Tato analýza je nejpoužívanější metodou finanční analýzy. Zdrojem pro jejich 

výpočet je rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Tato část obsahuje ukazatele likvidity, aktivity, 

rentability a zadluženosti. Čtvrtou částí je analýza soustav ukazatelů – tedy Altmanův index 

finančního zdraví a Index IN01. Zde se analyzuje komplexní výsledek hospodaření. 

Závěrem této kapitoly bude celkové zhodnocení provedené finanční analýzy a následné 

návrhy na zlepšení finanční situace podniku. 

 

3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

3.2.1.1 Analýza rozvahy 

V této části se zkoumají jednotlivé položky aktiv a pasiv z  rozvahy a určují 

procentuelní podíly jednotlivých položek na celkových aktivech a pasivech za jednotlivé 

roky. Díky těmto výpočtům se lze podrobně seznámit s majetkovou a kapitálovou 

strukturou a jejím stávajícím vývojem. Horizontální analýza zkoumá ukazatele, zjišťuje 

rozdíl a procentuální přírůstek či úbytek oproti minulému roku. V této části jsou použity 

pouze významné položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát.  

 

 

 



 28  

Aktiva – horizontální analýza 

Ze zjištěných výsledků (viz graf č. 1 a příloha 4) je zřejmé, že v roce 2007 a 2008 

výrazně vzrostla celková aktiva. V roce 2008 oproti roku 2007 také vzrostla oběžná aktiva 

a to o 6,65 mil. Kč. Přírůstek byl způsoben výškou zisku za rok 2007 díky vysokým cenám 

pšenice. Kompletní výpočty horizontální analýzy aktiv jsou uvedeny v příloze č. 3. 
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Graf č.1: Vývoj aktiv v roce 2004 - 2008 

 

Aktiva – vertikální analýza 

Na grafu č. 2 je znázorněna struktura celkových aktiv. Je zřejmé, že v majetku firmy 

převládají stálá aktiva. Tvoří 60% celkových aktiv a to dlouhodobým hmotným majetkem – 

tedy pozemky, stavby a samostatné movité věci. Za posledních 5 let se stálá aktiva snížila o 

8%, oproti tomu oběžná aktiva se zvýšila. Největší podíl na této skutečnosti mají pěstované 

komodity, jejichž stav se od roku 2004 zvýšil o 3,3 mil. Kč. Výše ostatních aktiv 

v celkových aktivech je zanedbatelná. 



 29  

Tabulka č. 1: Zkrácená vertikální analýza aktiv 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Graf č. 2: Struktura celkových aktiv v roce 2004-2008 

 

Graf č. 3 znázorňuje vývoj stálých aktiv. Od roku 2006 je zaznamenán každoroční 

růst položky samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí a to průměrně o 5 mil. 

Kč ročně. Stavby se po sledované období významně nemění. Roční hodnota staveb je 

průměrně 17 mil. Kč. 

AKTIVA 2004 2005 2006 2007 2008 
AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

stála aktiva 60,47% 60,37% 56,88% 56,49% 52,96% 
DNM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
DHM 59,01% 58,90% 56,45% 56,13% 52,64% 
DFM 1,47% 1,47% 0,44% 0,36% 0,31% 

oběžná Aktiva 36,53% 37,12% 38,91% 41,19% 42,25% 
zásoby 19,09% 22,02% 22,21% 26,87% 30,88% 
dlouhodobé pohledávky 0,04% 0,00% 0,00% 3,46% 2,94% 

krátkodobé pohledávky 16,69% 11,68% 11,36% 5,33% 4,63% 
finanční majetek kr. 0,71% 3,42% 5,34% 5,53% 3,80% 

ostatní Aktiva 3,00% 2,50% 4,21% 2,32% 4,80% 
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Vývoj ob ěžných aktiv (v č.struktury)
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Graf č. 3: Vývoj stálých aktiv 

Vývoj oběžných aktiv je znázorněn na grafu č. 4. Trendem vývoje oběžných aktiv 

byl zaznamenán pozvolný růst. Největší část oběžných aktiv tvoří zásoby. V roce 2008 

tvořily téměř 80% oběžných aktiv Krátkodobé pohledávky se ve sledovaném období 

pozvolna snižují. Krátkodobý finanční majetek tvoří nepatrnou část oběžných aktiv. Jeho 

nízký stav může znamenat, že firma není schopná hradit včas své splatné závazky.  
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Graf č. 4: Vývoj oběžných aktiv v letech 2004-2008 

 



 31  

2004 2005 2006 2007
2008

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

K
č
 (

v 
tis

íc
íc

h)

Rok

Vývoj pasiv

ostatní psiva

vlastní kapitál

cizí zdroje

pasiva celkem

Pasiva – horizontální analýza 

Vývoj pasiv, který je znázorněn na grafu č. 5 je odrazem vývoje celkových aktiv. 

Cizí zdroje pozvolna klesají. V roce 2006 oproti roku 2005 klesly o 15 % a to díky splacení 

cca 7 mil. Kč z podstoupeného majetkového podílu. Vlastní kapitál za posledních 5 let 

vzrostl o 36,5 mil. Kč a v roce 2008 se jeho hodnota stala vyšší než cizí zdroje. Ostatní 

pasiva se výrazně nemění a tvoří velmi malý podíl v celkových pasivech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  č. 5: Vývoj pasiv 

Pasiva – vertikální analýza 

Na grafu č. 6 je znázorněna struktura celkových pasiv, jež ukazuje podíl vlastních  

a cizích zdrojů při financování majetku firmy. Největší podíl do roku 2008 tvořily cizí 

zdroje. Firma splácí již zmíněný podstoupený majetkový podíl (v roce 1993 tvořil cca 50 

mil. Kč, nyní tvoří 15 mil. Kč. Tato částka by měla být splacena roku 2017). V roce 2004 

tvořily cizí zdroje 82 %, tím mnohonásobně převyšovaly vlastní kapitál. V dalších letech se 

cizí zdroje snižovaly a vlastní kapitál rostl. V roce 2008 dokonce vlastní kapitál převýšil 

cizí zdroje, což znamená, že firma financovala majetek z větší míry z vlastních zdrojů. 
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Tabulka č. 2: Zkrácená vertikální analýza pasiv 

  Zdroj: vlastní výpočty 
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Graf č. 6: Struktura celkových pasiv 

 

PASIVA 2004 2005 2006 2007 2008 

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 15,10% 17,84% 27,93% 45,73% 52,96% 
Základní kapitál 2,18% 2,14% 2,23% 1,86% 1,56% 
Kapitálové fondy -0,06% -0,06% -0,06% -0,05% -0,04% 
Rezervní fondy 0,22% 0,21% 0,22% 0,19% 0,16% 
Výsledek hosp. min. let 5,20% 11,77% 15,16% 19,78% 32,61% 

Výsledek hosp. běž. ob. 7,56% 3,77% 10,38% 23,95% 18,68% 

Cizí zdroje 84,37% 81,81% 71,67% 54,27% 47,02% 
Rezervy 4,21% 8,30% 4,70% 0,00% 1,99% 
Dlouhodobé závazky 48,40% 45,54% 40,86% 24,69% 15,87% 
Krátkodobé závazky 14,13% 9,28% 10,18% 7,20% 6,47% 

Bankovní úvěry, výpom. 17,63% 18,68% 15,94% 22,38% 22,69% 

Ostatní Pasiva 0,53% 0,35% 0,39% 0,01% 0,01% 
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Vývoj a struktura vlastního kapitálu je znázorněna na grafu č. 7. V celém 

sledovaném období firma dosahovala kladného výsledku hospodaření, což je pro firmu 

pozitivní jev. Můžeme odvodit, že závislost firmy na cizích zdrojích se výrazně snížila. 

Výsledek hospodaření se pozvolna zvyšoval. V roce 2008 oproti roku 2004 vzrostl o 25 

mil. Kč. Výše základního kapitálu se po celých 5 let nezměnila. 
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Graf č. 7: Vývoj vlastního kapitálu v letech 2004 - 2008 

 

Vývoj cizích zdrojů (viz graf č. 8) ukazuje míru bankovních úvěrů, krátkodobých  

a dlouhodobých závazků. Dlouhodobé závazky jsou nejvíce používány při financování 

cizích zdrojů. Jejich hodnoty ve sledovaném období pozvolna klesají. Bankovní úvěry v 

období let 2004-2006 byly průměrně 10,5 mil. Kč. V roce 2008 hodnota bankovních úvěrů  

vzrostla na 20 mil. Kč. Výše krátkodobých závazků se ve sledovaném období výrazně 

neměnila a jejich hodnota dosahovala průběžně 6 mil. Kč. 
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Tabulka č. 3: Analýza rozdílových  ukazatelů 
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Graf č. 8: Vývoj cizích zdrojů v letech 2004 - 2008 

 

3.2.2  Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů se zabývá ukazateli čistého pracovního kapitálu, 

čistých pohotovostních prostředků a čistého peněžního majetku. V tabulce č. 3 je uveden 

souhrn vypočtených hodnot. 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

 

 Rozdílové ukazatele 2004 2005 2006 2007 2008 
Oběžná aktiva  22651 23379 23582 29913 36566 
Celkové krátkodobé dluhy  8765 5845 6168 5227 5599 
ČPK  13886 17534 17414 24686 30967 
Finanční majetek  441 2153 3234 4014 3291 
Krátkodobé závazky 8765 5845 6168 5227 5599 
ČPP -8324 -3692 -2934 -1213 -2308 
Oběžná aktiva 22651 23379 23582 29913 36566 
Zásoby 11836 13869 13461 19515 26719 
Krátkodobé závazky  8765 5845 6168 5227 5599 

ČPM 2050 3665 3953 5171 4248 
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Čistý pracovní kapitál, který je znázorněn na grafu č. 9 se po celou sledovanou dobu 

pohybuje v kladných hodnotách, což signalizuje finanční stabilitu podniku. Každým 

sledovaným rokem se čistý pracovní kapitál zvyšoval, tudíž by firma každým rokem měla 

být lépe schopna uhradit své finanční závazky. Tato skutečnost může být ovšem ovlivněna 

strukturou oběžných aktiv a jejich schopností se rychle měnit na peníze. Čisté pohotové 

prostředky se pohybují v záporných hodnotách. Z toho plyne, že podnik nemusí mít 

schopnost likvidovat všechny své dluhy s okamžitou lhůtou splatnosti penězi v hotovosti 

nebo na běžných účtech. 
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Graf č. 9: Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2004 - 2008 

 

3.2.3 Analýza cash flow 

Analyzují se položky z dvou účetních výkazů – tedy z Výsledovky a Přehledu  

o peněžních tocích (cash flow). Z tabulky 4 lze vyčíst změny (růst či pokles) v některých 

položkách z výkazu zisku a ztrát v peněžních jednotkách. V tabulce č. 4 jsou změny 

znázorněny v procentech. 
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Tabulka č. 4: Vývoj peněžních toků v tis. Kč 

Tokové veli činy             v tis. K č   
Položky výkazu Z/Z 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Tržby za prodej zboží 0 1288 -384 -630 
Obchodní marže 0 3 40 -38 
Výkony -3976 -2372 13977 11020 
Tržby z prodeje DM a mat. 957 -649 570 1054 
Přidaná hodnota -3644 -6000 13865 6244 
Provozní HV -2499 3865 11582 1946 
HV před zdaněním 1874 3919 11362 1714 
HV za účetní období -2316 3919 11105 -1234 

Zdroj: vlastní výpočty 

Tabulka č. 5: Vývoj peněžních toků v % 

Tokové veli činy               v %   
Položky výkazu Z/Z 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Tržby za prodej zboží 0% 0% -29,81% -69,69% 
Obchodní marže 0% 0% 1333,33% -88,37% 
Výkony -9,60% -6,34% 39,87% 22,48% 
Tržby z prodeje DM a mat. 34,76% -17,49% 18,62% 184,91% 
Přidaná hodnota -35,10% -89,06% 1881,28% 42,76% 
Provozní HV -47,27% 138,63% 174,09% 10,67% 
HV před zdaněním 374,80% 165,08% 180,55% 9,71% 
HV za účetní období -49,38% 165,08% 176,47% -7,09% 
Zdroj: vlastní výpočty 

Vývoj peněžních toků znázorňuje graf č. 10. Celkový cash flow se v prvním 

sledovaném roku zvýšil ze záporných hodnot do kladných. V roce 2005 dosáhlo hodnoty 

17,12 mil. Kč. V dalších letech se celkové cash flow snižovalo a v roce 2008 opět kleslo do 

záporných hodnot. Cash flow z investiční činnosti dosáhlo kladné hodnoty jen v roce 2006. 

V roce 2008 podnik dosáhl cash flow z investiční činnosti nejnižší hodnoty. Důvodem byly 

velké výdaje spojené s pořizováním dlouhodobého majetku, které byly mnohem vyšší než 

příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Cash flow z finanční činnosti se po celou 

sledovanou dobu pohybovalo v záporných hodnotách. Nejnižší hodnoty dosáhlo v roce 

2006, kdy byla hodnota cash flow z finanční hodnoty – 7,64 mil. Kč. Důvodem byly velké 

dlouhodobé závazky. 
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Graf č. 10: Vývoj peněžních toků 

3.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

3.2.4.1  Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje míru obtížnosti přeměnit konkrétní složku majetku do 
hotovostní formy. Peníze v pokladně nebo na běžném účtu jsou vysoce likvidní. 
 
Obecně likviditu chápeme následovně – to čím můžeme platit , co máme zaplatit. 

 
Dosažené výsledky při výpočtu likvidity jsou zachyceny v tabulce č. 6. 
 

Tabulka č. 6: Analýza ukazatelů likvidity  
 
 
 
 

 
 

 

 

              Zdroj: vlastní výpočty 

Název/hodnota 2004 2005 2006 2007 2008 

OA 22651 23379 23582 29913 36566 

Zásoby 11836 13869 13461 19515 26719 

FM 441 2153 3234 4014 3291 

Kr. závazky 8765 5845 6168 5227 5599 

Kr. úvěr 0 0 1917 0 0 

Kr. fin. výpomoc 1081 1538 1917 2490 1160 
Likvidita 1 (okamžitá) 0,04 0,29 0,32 0,52 0,49 
Likvidita 2 (pohotová) 1,10 1,29 1,01 1,35 1,46 
Likvidita 3 (b ěžná) 2,30 3,17 2,36 3,88 5,41 
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Okamžitá likvidita by se měla pohybovat kolem hodnoty 0,2 - 0,5. Od roku 2005, 

jak je znázorněno na grafu č. 11, firma plně splňuje danou hodnotu. V roce 2005 se oproti 

roku 2004 okamžitá likvidita několikanásobně zvětšila. Došlo totiž k poklesu krátkodobých 

závazků a firma také zadržovala více finančních prostředků. Standardní hodnota (dle 

bankovních standardů) likvidity pohotové se pohybuje kolem hodnoty 1-1,5. Ve všech 

sledovaných letech podnik splňuje tyto hodnoty. Běžná likvidita dokonce přesahuje 

doporučené hodnoty, které jsou 2 - 3 a to v celém sledovaném období. V roce 2008 dosáhla 

běžná likvidita hodnoty 5,41. Tato skutečnost nás informuje o tom, že riziko platební 

neschopnosti podniku je nízké. Věřitelé i dodavatelé se nemusejí bát, že by firma nebyla 

schopna uhradit jejich závazky. I přes to, že firma svojí vysokou běžnou likviditou dodržuje 

tzv. „zlaté pravidlo financování“, tato velká hodnota má také své nevýhody. Ukazatel je 

velmi citlivý na velikost jednotlivých položek aktiv a na dobu obratu jednotlivých druhů 

aktiv. Je třeba zvážit, která aktiva skutečně přispívají ke zvyšování hodnoty firmy a se 

kterými se hospodaří neefektivně. Například oběžná aktiva jsou obecně méně výnosná než 

dlouhodobý majetek, proto snaha dosahovat co nejvyšší hodnoty běžné likvidity nemusí být 

vždy nejvýhodnější (může snižovat ziskovost podniku). 

Analýza likvidity
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     Graf č. 11: Analýza likvidity 
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3.2.4.2  Ukazatele aktivity 

Analýza řízení aktiv vyjadřuje efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy.  

Obrat celkových aktiv 

Výpočet obratu celkových aktiv: Obrat celkových aktiv = Tržby / Celková aktiva 

 

Tabulka č. 7 zachycuje výsledky dat pro výpočet obratu celkových aktiv, který by 

se měl pohybovat kolem hodnoty 1,6 – 3.  

 

Tabulka č. 7: Obrat celkových aktiv 

         Zdroj: Vlastní výpočty 

Hodnota obratu celkových aktiv by měla být alespoň 1,6. Z grafu č. 12 je patrné, že 

podnik se ani jeden rok ve sledovaném období nepřiblížil k minimální hodnotě. Míra aktiv 

je větší než je účelné, vznikají tím zbytečné náklady a tím i nízký zisk. V tomto případě by 

bylo vhodné prověřit, zda je možné vložený majetek redukovat. 
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Graf č. 12: Obrat celkových aktiv v letech 2004 - 2008 

ROK 
Název/hodnota 

2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby 40479 37590 39929 44549 52667 

Celková aktiva 62011 62974 60606 72628 86539 

Obrat celkových aktiv 0,65 0,60 0,66 0,61 0,61 
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Obrat zásob 

Výpočet obratu zásob: Obrat zásob = Tržby / Zásoby 
 
 

Obrat zásob analyzuje stav jednotlivých druhů zásoby v relaci k příslušným 

nákladům. Optimalizace struktury zásob může vést k uvolnění vázaných finančních 

prostředků. V tabulce 8 jsou zachyceny data potřebná pro výpočet obratu zásob.  

 

Tabulka č. 8: Obrat zásob v letech 2004 - 2008 

 

 

 

 
    Zdroj: vlastní výpočty 

 

Výsledky analýzy obratu zásob jsou zachyceny v grafu č. 13. Čím nižší je hodnota 

tohoto ukazatele ve srovnáním s odvětvovým průměrem, tím více má podnik přebytečných 

zásob s nižší výnosností. Norma v USA je 9. Optimalizace struktury zásob může vést 

k uvolnění  vázaných finančních prostředků. Vypočtené hodnoty dosahují mimořádné výše. 

Je to způsobeno dobrou odbytovou situací a také efektivním využíváním zásob. 
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Graf č. 13: Obrat zásob v letech 2004 - 2008 

ROK 
Název/hodnota 

2004 2005 2006 2007 2008 
Tržby 40479 37590 39929 44549 52667 
Zásoby 11836 13869 13461 19515 26719 
Obrat zásob 105,26 132,82 121,36 157,70 182,64 
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Doba obratu pohledávek 

Výpočet doby obratu pohledávek: Doba obratu pohledávek = Pohledávky / Denní tržby 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek znamená průměrnou dobu, kterou musí podnik 

čekat na zaplacení za své dodávky realizované na tzv. obchodní úvěr. Tento ukazatel tedy 

vyjadřuje, jak často odběratelé platí po lhůtě splatnosti. V tabulce č. 9 jsou znázorněna 

souhrnná data a výsledek doby obratu pohledávek. 

 

Tabulka 9: Doba obratu pohledávek 

ROK 
Název/hodnota 

2004 2005 2006 2007 2008 

Pohledávky 10374 7357 6887 6384 6556 

Denní tržby 112,44 104,42 110,91 123,75 146,30 

Doba obratu pohledávek 92,26 70,46 62,09 51,59 44,81 

   Zdroj: vlastní výpočty 

Doba obratu pohledávek ukazuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po 

které musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. Na grafu č. 14 

lze vidět, že trend doby obratu pohledávek klesá, což znamená, že zákazníci začali platit 

své závazky rychleji. 
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Graf č. 14: Doba obratu pohledávek v letech 2004 - 2008 



 42  

Doba obratu závazku 

Výpočet doby obratu závazku: 

Doba obratu kr. závazku = Kr. závazky z obchodního styku / Denní tržby 

 
Souhrnná data pro výpočet doby obratu závazků je shrnut v tabulce č. 10. Z rozdílu 

mezi dobou splácení pohledávek a dobou úhrady krátkodobých závazků je potřeba vyvodit 

opatření při financování. 

Tabulka č. 10: Doba obratu krátkodobých závazků 

ROK Název/hodnota 
2004 2005 2006 2007 2008 

Závazky z obchodního styku 7819 4540 5149 1945 799 
Denní tržby 112,44 104,42 110,91 123,75 146,30 
Doba obratu kr. závazk ů 69,54 43,48 46,42 15,72 5,46 

         Zdroj: vlastní výpočty 
 

Doba obratu závazků se během sledovaného období snižovala. V roce 2008 byla 

oproti roku 2004 devětkrát nižší. Obecně by doba obratu závazků měla být delší než doba 

obratu pohledávek a to z toho důvodu, aby nebyla narušena finanční rovnováha firmy. Tuto 

skutečnost firma nesplňuje, tudíž je potřeba mít větší finanční hotovost ke krytí svých 

závazků. 
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Graf  č. 15: Doba obratu krátkodobých závazků 
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3.2.4.3 Ukazatele rentability 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Výpočet rentability vloženého kapitálu: ROI = EBIT / Celkový kapitál 

EBIT = provozní hospodářský výsledek 

Vyjadřuje, jaký zisk přinese jedna koruna, která je vložena do společnosti, bez 

ohledu na její původ. Doporučené hodnoty rentability vloženého kapitálu jsou 12-15%. 

Tabulka č. 11 zachycuje výpočet rentability vloženého kapitálu. V roce 2004 a 2005 se 

hodnota pohybovala pod doporučenou hranicí, tyto nízké hodnoty ukazují na problémy se 

ziskovostí.. V roce 2006 byla hodnota ROI téměř v rámci hodnot, ovšem v posledních dvou 

sledovaných letech hodnota přesáhla doporučené hodnoty téměř o 100%. Na obrázku č. 16 

lze sledovat pokles a následný růst rentability vloženého kapitálu. 

Tabulka č. 11: Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 
 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Graf č. 16: : Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) v letech 2004-2008 

ROK Název/hodnota 
2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT 5287 2788 6653 18235 20181 
Celkový kapitál 62011 62974 60606 72628 86539 
ROI (v%) 8,53% 4,43% 10,98% 25,11% 23,32% 
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Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Výpočet rentability celkových aktiv: ROA = EAT / Celková aktiva 

EAT = hospodářský výsledek po zdanění 

Rentabilita celkových aktiv zjišťuje, jaký čistý zisk přinese jedna koruna vložená do 

společnosti. V roce 2004 byla hodnota ukazatele pouze 0,30 %. V roce 2007 byla hodnota 

podstatně vyšší a to 23,89 %. Výpočty rentability celkových aktiv jsou znázorněny 

v tabulce č. 12. 

Tabulka č. 12: Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

ROK Název/hodnota 
2004 2005 2006 2007 2008 

EAT 183 2374 6293 17398 16164 
Celková aktiva 62011 62974 60606 72628 86539 
ROA (v %) 0,30% 3,77% 10,38% 23,95% 18,68% 
Zdroj: vlastní výpočty 

Z grafu č. 17 je patrné, že podnik v celém sledovaném odvětví sleduje růst 

rentability celkového kapitálu. Jen v roce 2008 klesla asi o 4 %. Obecně platí, že rentabilita 

vlastního kapitálu by měla být vyšší než rentabilita celkových aktiv. Tuto skutečnost 

podnik splňuje.  
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Graf č. 17: Rentabilita celkových aktiv v letech 2004-2008 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Výpočet rentability vlastního kapitálu: ROE = EAT / Vlastní kapitál 

EAT = hospodářský výsledek po zdanění 

Tento ukazatel je velice důležitý pro vlastníky společnosti a to z toho důvodu, že 

určuje výnosnost kapitálu vloženého právě vlastníky. Hodnota ukazatele by měla být vyšší, 

než rentabilita celkových aktiv, což podnik splňuje za celé sledované období. Lze tedy říci, 

že podnik efektivně využívá cizí zdroje. Výsledky a data výpočtu rentability celkového 

kapitálu jsou uvedené v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13: Rentabilita vloženého kapitálu 
 

 

 

 

 Zdroj: vlastní výpočty 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (viz. Graf č.18) dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2007. 

Důvodem byl velký hospodářský výsledek po zdanění. Oproti tomu v roce 2008 hodnota 

výrazně klesla, a to o 17%. Vliv na tuto skutečnost může mít vyšší hodnota vlastního 

kapitálu, jež vzrostla proti roku 2007 v roce 2008  o 12,63 mil. Kč. 

ROK Název/hodnota 
2004 2005 2006 2007 2008 

EAT 183 2374 6293 17398 16164 

Vlastní kapitál 9362 11237 16930 33210 45835 

ROE (v%) 1,95% 21,13% 37,17% 52,39% 35,27% 
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Graf č. 18: Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2004-2008 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Výpočet rentability tržeb: ROS = EAT / tržby 

EAT = hospodářský výsledek po zdanění 

Rentabilita tržeb, jejíž výpočet je uveden v tabulce č.14, vyjadřuje kolik haléřů 

čistého zisku vygeneruje jedna koruna tržeb. Hodnota by se měla pohybovat kolem 5,5 %. 

Rentabilita tržeb nedosahovala oborového průměru jen v roce 2004. Nejvyšší hodnota 

ukazatele byla zaznamenaná v roce 2007, kdy dosahovala hodnoty 39 %. 

 

Tabulka č. 14: Rentabilita tržeb 
ROK Název/hodnota 

2004 2005 2006 2007 2008 
EAT 183 2374 6293 17398 16164 
Tržby 40479 37590 39929 44549 52667 
ROS (v %) 0,45% 6,32% 15,76% 39,05% 30,69% 

        Zdroj: vlastní výpočty 
 

Z grafu č. 19 je zřejmé, že hodnota rentability tržeb od roku 2004 – 2006 pozvolna 

rostla. V roce 2007 oproti roku 2006 byl zaznamenán výrazný růst a to o 23 %. Lze tedy 

říci, že v roce 2007 1 koruna tržeb přinesla více jak 39 % haléřů zisku. Tímto jevem 

hodnota mnohonásobně překročila oborový průměr. 
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Graf  č. 19: Rentabilita tržeb v letech 2004-2008 
 
 

3.2.4.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti ukazují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. V podstatě 

zjišťují, do jaké míry používá firmy k financování dluhy. Vysoký ukazatel zadluženosti 

nemusí být vždy negativní charakteristikou firmy. Pokud zadluženost roste, může to firmě 

přispět k celkové rentabilitě. Je ovšem důležité brát v potaz finanční riziko, které s tímto 

jevem roste. 

Celková zadluženost 

Výpočet celkové zadluženosti: Celková zadluženost = Cizí zdroje / Celková aktiva 
 

V tabulce č. 15 jsou zaznamenány výpočty míry zadluženosti za sledované období. 

Jednoznačně je patrné, že míra zadluženosti pozvolna klesá. Od roku 2004 do roku 2008 

klesla o 37 %. 

Tabulka č. 15: Celková zadluženost 

 
 
 
 
 

 Zdroj: vlastní výpočty 

ROK Název/hodnota 
2004 2005 2006 2007 2008 

Cizí zdroje 52321 51516 43437 39413 40694 
Celková aktiva 62011 62974 60606 72628 86539 
Celková zadluženost 84,37% 81,81% 71,67% 54,27% 47,02% 
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Celková zadluženost analyzované firmy je poměrně vysoká. V roce 2004 dokonce 

dosáhla více než 84 %. Tudíž firma z velké míry používala cizí zdroje k financování její 

činnosti. Oborový průměr pro míru zadluženosti činí 60,97 %. Z grafu č. 20 lze usoudit, že 

poslední dva sledované roky, tj. rok 2007 – 2008 již byla míra zadluženosti nižší než je 

oborový průměr. Vysoká zadluženost v prvním sledovaném roce je způsobená tím, že firma 

obnovovala strojový park. Nakoupila nové stroje a drahou techniku, k financování byly 

využity bankovní úvěry. Celková zadluženost každý sledovaný rok pozvolna klesala, což je 

pro firmu pozitivní jev. 
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Graf č. 20: Celkové zadluženosti v letech 2004-2008 

 

Samofinancování 

Výpočet koeficientu samofinancování: Samofinancování = Vlastní kapitál / Celková 
aktiva 

 
Koeficient samofinancování můžeme chápat jako doplněk k celkové zadluženosti, 

který vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na financování firmy. Součet obou ukazatelů je 

roven 1 a informuje o skladbě kapitálu společnosti. V tabulce č. 16 je uveden vývoj 

koeficientu samofinancování. Oborový průměr je stanoven na hodnotu asi 34 %.  
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Tabulka č. 16: Samofinancování 

 
 
 

 

             Zdroj: vlastní výpočty 

Z grafu č. 21 je patrné, že koeficient samofinancování se již v roce 2006 přibližuje 

k oborovému průměru. V letech 2007 – 2008 již koeficient samofinancování nabývá 

příznivých hodnot stejně tak koeficient zadluženosti. 
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Graf č. 21: Vývoj koeficientu samofinancování v letech 2004-2008 

Doba splácení dluhů 

Výpočet doby splácení dluhů: (Cizí zdroje – Finanční majetek) / Provozní cash-flow) 

Tento ukazatel nám udává, po kolika letech by byl podnik schopen při stávající 

výkonnosti splatit své dluhy. V tabulce č.17 jsou shrnuta data pro výpočet doby splácení 

dluhů. 

 

ROK Název/hodnota 
2004 2005 2006 2007 2008 

Vlastní kapitál 9362 11237 16930 33210 45835 
Celková aktiva 62011 62974 60606 72628 86539 
Samofinancování (v%) 15,63% 18,19% 28,33% 45,73% 52,98% 
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Tabulka č. 17: Doba splácení dluhů 

ROK Název/hodnota 
2004 2005 2006 2007 2008 

Cizí zdroje 52321 51516 43437 39413 40694 
Finanční majetek 441 2153 3234 4014 3291 
Provozní cash-flow 8678 10383 5355 19979 24314 
Doba splácení dluh ů 5,98 4,75 7,51 1,77 1,54 

   Zdroj: vlastní výpočty 

Finančně zdravý podnik by měl dosahovat hodnoty doby splácení dluhů menší než 

3 roky. Průměrná úroveň v průmyslu je 4 roky. Z grafu č. 22 lze vyvodit, že podnik Zemo 

spol. s r.o. v letech 2007 – 2008 splňuje doporučenou hodnotu. V roce 2007 oproti roku 

2006  byla zaznamenána rapidní změna. Ukazatel se snížil z hodnoty 7,51 na hodnotu 1,54. 

Důvodem byla vysoká hodnota cash flow z provozní činnosti, konkrétně se jednalo o velké 

zvýšení stavu zásob. 
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Graf  č. 22: Vývoj doby splácení dluhů v letech 2004-2008 

Úrokové krytí  

Výpočet doby úrokového krytí: EBIT / Nákladové úroky 

EBIT = Hospodářský výsledek před zdaněním 

Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát je čistý zisk větší než úroky. Kdyby zisk nestačil 

ani na úroky, znamenalo by to nutnost konkursu, tj. bankrot. Výsledky výpočtu a data pro 
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výpočet jsou uvedeny v tabulce č. 18. Doporučená hodnota ukazatele je 5 – 6 (krát). 

Úrokové krytí je také možné chápat jako bezpečnostní koeficient – čím je vyšší, tím spíše 

může podnik získat další úvěr. 

Tabulka č. 18:  Úrokové krytí 

 

 

 

    Zdroj: vlastní výpočty 

Hodnoty ukazatele úrokového krytí jsou s výjimkou roku 2005 příznivé. V ostatních 

sledovaných letech je tento ukazatel  vyšší než obecně doporučovaná hodnota. Na grafu  

č. 23 je zachycen vývoj daného ukazatele. Lze jednoznačně vyvodit, že v roce 2007 podnik 

dosáhl nejvyšší hodnoty ukazatele, a to v hodnotě 22,18. Z toho lze vyvodit, že zisk 

společnosti v roce 2007 převyšoval placené úroky 22krát.  
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Graf č. 23: Vývoj úrokového krytí v letech 2004-2008 

 

3.2.5 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů tzv. vyhodnotí celkovou finanční situaci podniku.V soustavě 

poměrových ukazatelů lze využít rozdílových a poměrových ukazatelů. V této kapitole se 

budu zabývat dvěma ukazateli. Prvním bude Altmanův index finančního zdraví a druhým je 

index IN01. 

ROK Název/hodnota 
2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT 5287 2788 6653 18235 20181 

Nákladové úroky 768 933 748 822 1265 

Úrokové krytí 6,88 2,99 8,89 22,18 15,95 
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3.2.5.1   Altmanův index finančního zdraví 

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

x1 = (Oběžná aktiva –Krátkodobé cizí zdroje) / Celková aktiva 

x2 = Nerozdělený HV minulých let / Celková aktiva 

x3 = EBIT / Celková aktiva 

x4 = Účetní hodnota akcií / Cizí zdroje 

x5 = Tržby / Celková aktiva 
 

Altmanovo „Z score“ je jeden z nejznámějších bankrotních modelů. Výsledky 

výpočtů jsou zachyceny v tabulce č. 19.  

Tabulka č. 19: Altmanův index finančního zdraví 

 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Pokud zhodnotíme hodnoty dosažené ve sledovaném období (viz. Graf č. 24), 

výsledky roku 2004- 2005 řadí podnik mezi přímé kandidáty bankrotu. V roce 2006 se 

podnik dostal k nižší hranici tzv. „šedé zóny“. V roce 2007 – 2008 se podnik stále držel v 

„šedé zóně“, ovšem výsledky byly podstatně příznivější než v minulých letech. 

ROK 
Název/hodnota 

2004 2005 2006 2007 2008 
X1 0,206496 0,25401 0,24552 0,305612 0,344434 
X2 0,051975 0,117731 0,151602 0,197761 0,326119 
X3 0,085259 0,105647 0,109775 0,277868 0,233201 
X4 0,025802 0,026205 0,031079 0,034253 0,033174 
X5 0,652771 0,596913 0,658829 0,613386 0,608593 

Z - score 1,12 1,22 1,32 1,88 1,87 
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Altman ův index (Z-score)
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Graf č. 24: Altmanův index  

3.2.5.2 INDEX IN05 

Podle metody hodnocení Indexem IN05 se firma v roce 2005 téměř přiblížila 

k hodnotě, která by teoreticky znamenala bankrot společnosti. Tato skutečnost se ale 

nepotvrdila a z tabulky č. 20, kde jsou znázorněny výsledky Indexu IN05, lze jednoznačně 

říci, že každým dalším sledovaným rokem se hodnota indexu pozvolna zvyšovala. 

Tabulka č. 20: Vývoj Indexu IN05 v letech 2004 – 2008 

  ROK Název/ hodnota 
2004 2005 2006 2007 2008 

Celková aktiva 62011 62974 60606 72628 86539 

Cizí zdroje 52321 51516 43437 39413 40694 

EBIT 5287 2788 6653 18235 20181 

Nákladové úroky 768 933 748 822 1265 

Výnosy 475 564 458 582 651 

Oběžná aktiva 22651 23379 23582 29913 36566 

Krátkodobé závazky 7819 4540 5149 1945 799 

Krátkodobé dluhy 1081 1538 2534 2490 1160 

INO5 1,00 0,80 1,25 2,73 3,52 

        Zdroj: vlastní výpočty 

Index IN05 má z časového hlediska nejmenší omezení a je na velmi dobré úrovni, je 

však nutno zdůraznit orientační charakter tohoto modelu. To je také důvodem, proč podnik 
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v roce 2004 nepodlehl bankrotu, i když tomu výsledky ukazatele odpovídaly. V dalších 

letech se sledoval růst hodnot. V roce 2008 dosahovala hodnota Indexu IN05 hodnoty 3,52 

(viz. Graf  č. 25), což v teorii znamená, že podnik tvořil hodnotu. 
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Graf č. 25: Vývoj Indexu IN05 v letech 2004 – 2008 

 

3.2.6 Souhrnné hodnocení finanční situace podniku 

V předchozí části kapitoly byla provedena finanční analýza společnosti Zemo spol. 

s r.o.Informačními zdroji pro provedení finanční analýzy byly zejména účetní výkazy 

firmy, dále interní zdroje, poznatky zaměstnanců i jednatelů.  

Analýza absolutních ukazatelů 

V analýze rozvahy je zřejmé, že v rámci celkových aktiv mají největší podíl stálá 

aktiva. Důvodem je velký dlouhodobý hmotný majetek – tedy pozemky, stavby  

a samostatné movité věci. Struktura pasiv se za sledované období pozvolna měnila. V roce 

2004 jednoznačně převládaly cizí zdroje. Tvořily téměř 80 % z celkových pasiv. Důvodem 

je již několikrát zmiňované splácení podstoupeného majetkového podílu. V roce 2008 již 

výše vlastního kapitálu přesahovala cizí zdroje, což je pro firmu pozitivní jev. 
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Analýza rozdílových ukazatelů 

Čistý pracovní kapitál se po celé sledované období pohyboval v kladných 

hodnotách. Tento jev signalizuje finanční stabilitu podniku. Hodnota čistých pohotových 

prostředků se v roce 2004 – 2008 pohybovala v  záporných hodnotách. Podnik tedy nemusí 

mít schopnost likvidovat všechny své dluhy s okamžitou lhůtou splatnosti.  

 

Analýza poměrových ukazatelů 

Od roku 2005 podnik splňuje doporučené hodnoty okamžité i pohotové likvidity. 

Běžná likvidita dokonce přesahuje standardní hodnoty. Riziko platební neschopnosti je tedy 

nízké. Výsledky analýzy rentability vloženého kapitálu byly pro roky 2004 až 2005 

nepříznivé, a to kvůli problémům se ziskovostí. Pro roky 2006 až 2008 rentabilita 

vloženého kapitálu přesáhla standardní hodnoty téměř o 100 %. Hodnoty rentability 

celkových aktiv jsou nižší než rentabilita vlastního kapitálu, tudíž podnik splňuje 

doporučené hodnoty. Celková zadluženost podniku byla v prvním sledovaném roce velmi 

vysoká. Dosahovala nepříznivé hodnoty 84 %. V dalších letech se zadluženost pozvolna 

snižovala. V roce 2008 dosahovala hodnoty 48 %.  

 

Analýza soustav ukazatelů 

Podle výsledků Z-score pro rok 2004 a 2005 byla firma přímým kandidátem 

bankrotu. V roce 2006 se podnik dostal k nižší hranici „šedé zóny“ a v roce 2007 – 2008 se 

podnik stále držel v „šedé zóně“. Výsledky metody hodnocení Indexem IN01 ukázaly 

téměř stejný výsledek jako u Altmanova indexu. 

Shrnutí  

Při celkovém zhodnocení společnosti Zemo spol. s r.o. lze říci, že podnik je 

finančně zdravý a nemá vážné problémy. Téměř u všech provedených analýz se výsledky 
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za sledované období stávaly příznivějšími. Nedostatky má společnost zejména 

v ukazatelích aktivity a to u obratu celkových aktiv. Dalším nedostatkem je vysoká míra 

zadluženosti. Naopak ukazatelé likvidity i rentability vykazovaly na konci sledovaného 

období příznivé hodnoty.   
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4. Návrhy na opatření a zhodnocení očekávaných přínosů 

Většina firem se snaží využívat dotace v plné míře, firma Zemo spol. s r.o. je však 

nevyužívá v takové výši jak by mohla. Vždy platí zásada, že dotace je vyplacena až po 

realizaci projektu a jeho zaplacení dodavatelům. Proto bych jako řešení navrhovala koupi 

dvou zařízení. Na obě tyto zařízení je možnost získat dotaci. Procentická výše dotace je 

jedním z preferenčních kritérií, kde se rozsah dotace může pohybovat maximálně v rozmezí 

40 – 60 % z částky způsobilých výdajů.  

 

Hala pro skladování obilovin a olejnin (technologie čištění obilovin a olejnin) 

Stávající hala je značně zastaralá a náročná na obsluhu a údržbu. Časový faktor 

hraje taky velkou roli. Samotný průběh čištění trvá dlouhou dobu a výsledek není 

v požadované kvalitě. Nedostačující výkon a poruchovost jsou dalším nedostatkem této 

haly, čímž finančně zatěžuje firmu. Při nakládce komodit je třeba minimálně jednoho 

dalšího zaměstnance, a to proto, že tato stávající hala nemá vlastní výstupní zařízení, které 

by bylo schopné jednorázově uskutečnit nakládku. Nynější situace je taková, že 

zaměstnanec nakládá sám a v malém množství. Nákladní vozidlo je tím pádem nuceno se 

pro nakládku několikrát vracet zpět do skladu a tím se opět dostáváme k zbytečným 

finančním výdajům.  

Pro obdržení dotace na novou halu je třeba těchto kroků:  

• podpis dohody, kterou prokáže firma svoji bezdlužnost, 

• firma musí odpovídat po celou dobu administrace dotace za to, že všechny uvedené 

údaje vůči poskytovateli dotace jsou prokazatelně úplné a pravdivé, 

• podnik je povinen od okamžiku zaregistrování žádosti o dotaci poskytovat 

požadované informace, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku – tedy dobu 

pěti let po podpisu dohody, 
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• firma se zaváže, že dodrží účel projektu, 

• podnik je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace a to po 

dobu nejméně deseti let od předložení žádosti o proplacení, 

• firma je povinna dodržovat pravidla volné soutěže, 

• maximální výše dotace na jednoho příjemce činí 90 mil. Kč  za období 2007 až 

2013. 

 

Navrhovaná hala by se pohybovala v částce cca 1,8 mil. Kč. Příspěvek by tedy činil 

720 tisíc Kč. 

 

Výhody nové haly:  

• minimalizace na pohonné hmoty při nakládce,  

• téměř nulové náklady na zaměstnance  v rámci obsluhy zařízení, 

• kvalitnější čištění obilovin,  

• nesrovnatelně vyšší výkon. 

 

Stroj pro výrobu pelet 

Pelety jsou granulát materiálu rostlinného původu z tzv. biomasy. Do kategorie 

biomasy se řadí jednak odpad vznikající zpracováním produktů rostlinného původu, nebo 

přímo rostlinné kultury pěstované právě za účelem jejích zpracování pro energii.Do první 

skupiny patří například sláma, plevy, natě, dřevní odpad aj a do druhé šťovík, rychle 

rostoucí dřeviny apod.. 
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Granulace biomasy probíhá za vysokého tlaku bez dalších přídavných směsí, pojiv 

nebo lepidel. Pelety se řadí do kategorie obnovitelných zdrojů energie šetrné k životnímu 

prostředí. 

 

Firma ročně produkuje přes 700 t odpadu (tj. sláma, nekvalitní obiloviny  

a komodity, které nejsou vhodné pro potravinářský průmysl). Podnik ročně platí  za 

zpracování  těchto surovin na skládkách. Náklady vydané na tyto účely činí cca 150 tis. Kč 

ročně. Sláma, kterou není možné takto zpracovat, se zaorává zpět do půdy. Firma ovšem 

využívá bezorebný systém, tudíž sláma není v požadované hloubce, což způsobuje velké 

problémy při jarním osevu. Navrhovaný stroj napomáhá životnímu prostředí a snižuje 

ekologickou zátěž, jelikož vyrobené produkty jsou vysoce biologické. Cena stroje se 

pohybuje kolem 300 tis. Kč, tudíž dotace by byla ve výši 120 tis. Kč. Tento stroj vyrábí 

pelety, které se dále využívají jako palivo, které je vysoce biologické. Tyto produkty by 

mohla firma využívat i k vlastní potřebě, čímž by ušetřila cca 230 tis. Kč ročně za plyn, 

který je momentálním zdrojem energie. Firma produkuje ročně velké množství odpadu, 

tudíž by bylo vhodné vyrobené pelety využít k následnému prodeji, což by podniku 

přineslo značný zisk. Díky tomu, že jsou tyto výrobky označovány jako „bio“, je o ně velký 

zájem. 

 

Volné prostory 

V areálu firmy Zemo spol. s r.o. je několik budov, které jsou nedostatečně 

využívané. Jedná se o 3 budovy: 

Budova č. 1: 

� Délka: 75 m 

� Šířka: 11,5 m 

� Výška: 4 m 

- cihlová budova 
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- střecha sedlová,  

- hřeben střechy cca 8m. 

 

Budova č. 2: 

� Délka 80 m  

� Šířka: 10 m 

� Výška: 5 m 

- ocelová konstrukce 

- podezdívka z tvárnic do výšky 2 m 

- střecha – vlnitý plech 

Budova č. 3: 

� Délka: 80 m 

� Šířka: 18,5 m 

� Výška: 5 m 

-   cihlová budova 

-   střecha sedlová (pálená krytina) 

-   hřeben střechy cca 10 m 

 

Všechny výše uvedené budovy by bylo možné použít k pronájmu. Podle 

orientačního propočtu by cena nájemného jedné budovy činila cca 80 tis. Kč ročně. Přesná 

cena by se odvíjela od nájemní smlouvy. Budovy se mohou pronajmout na přechodnou 

dobu, např. pro krátkodobé potřeby uskladnění materiálu, popř. velkosklad. Další možností 

je dlouhodobý pronájem pro drobné podnikatele nebo firmy, které nemají dostatečné 

prostory pro skladování materiálu. 

Kdyby se podařilo pronajmout všechny tři budovy, roční nájem by tvořil cca 240 

tis. Kč, což by pro firmu mělo znamenat zisk i zlepšení finanční situace. 
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5. Závěr 

Finanční analýza má v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou dlouhodobou tradici  

a je neoddělitelným prvkem podnikového řízení. Rovněž v ČR se v posledních patnácti 

letech stala oblíbený nástrojem při hodnocení reálné ekonomické situace firmy. Finanční 

výsledky se stávají základním kritériem ekonomických rozhodnutí a podnikové finance 

získávají nové postavení – dostávají se do centra pozornosti všech podnikatelů. 

V předložené bakalářské práci byl analyzován podnik Zemo spol. s r.o., jehož 

předmětem podnikání je především zemědělská  prvovýroba a prodej vypěstovaných 

plodin, dále přípravné práce pro stavby, dále zemědělství včetně prodeje nezpracovaných 

zemědělských výrobku za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. Společnost se dále 

zabývá velkoobchodem. Ve třetí kapitole byla provedena kompletní finanční analýza 

společnosti Zemo spol. s r.o. v letech 2004 – 2008. Na základě zhodnocení finanční situace 

byly odhaleny silné stránky, slabé stránky, nedostatky a problémové oblasti firmy. 

Následovně byly podány návrhy, které by mohly vést ke zlepšení finanční situace podniku. 

Při zpracování byly použity následující účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku  

a ztráty a cash flow. 

Podle zjištěných výsledků je společnost Zemo spol. s r.o. stabilní a finančně zdravý 

podnik. Jeho silné stránky jsou především v dobré vybavenosti strojů, naopak slabou 

stránkou je jednoznačně trh. Zemědělci jsou příjemcem ceny, tudíž tržní ceny jsou pro ně 

neovlivnitelné. Další slabou stránkou je také vliv klimatických podmínek, jedná se nejen  

o živelné pohromy, ale i pouhá bouřka, mráz, sucha (nebo kroupy) mohou způsobit velkou 

finanční ztrátu. Celková finanční situace se každým sledovaným rokem zlepšovala, tudíž je  

možno předpokládat další pozitivní vývoj. 

Cíl bakalářské práce byl splněn, návrhy budou k dispozici managementu  

i jednatelům. Realizace těchto návrhů by měla vést ke zlepšení finanční situace.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

A –aktiva 

P - pasiva 

ČPK – čistý pracovní kapitál 

VH – výsledek hospodaření 

EBIT – provozní výsledek hospodaření 

ZK – základní kapitál 

CZ – cizí zdroje  

CK – cizí kapitál 

KZ – krátkodobé závazky 

OA – oběžná aktiva 

BÚ – bankovní úvěr  

CZ – cizí zdroje 

ROA – rentabilita celkových vložených aktiv 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

DHM – dlouhodobý hmotný majetek 
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7. Přílohy 

PŘÍLOHA Č. 1: Rozvaha v plném rozsahu – aktiva 

  AKTIVA č.ř. 2004 2005 2006 2007 2008 
  AKTIVA CELKEM 001 62011 62974 60606 72628 86539 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál  002 0 0 0 0 0 

B. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek)  003 37500 38019 34475 41029 45830 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0 0 

B.I.  1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 0 0 

3. Software 007 0 0 0 0 0 

4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 0 

5. Goodwill 009 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 36591 37092 34211 40765 45556 

B.II. 1. Pozemky 014 1974 1995 2057 2473 2972 

2. Stavby 015 18129 17624 17150 16626 16137 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 15824 16809 14340 20838 25783 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 0 

5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 664 664 664 828 664 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finan ční majetek 023 909 927 264 264 264 

B.III. 1. Podíly v ovládaných a říz. osobách 024 0 0 0 0 0 

2. Podíly v účetních jednotkách podstatným vlivem 025 0 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (vklady) 026 909 927 264 264 264 

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 031 22651 23379 23582 29913 36566 

C.I. Zásoby 032 11836 13869 13461 19515 26719 

C.C. 1. Materiál 033 579 692 1116 1148 725 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 5491 6033 6125 8452 8800 

3. Výrobky 035 5766 4148 6192 9915 17187 

4. Zvířata 036 0 2996 28 0 0 

5. Zboží 037 0 0 0 0 7 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 0 
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C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 23 3 3 2516 2545 

C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů (z obchodního styku) 040 0 0 0 0 0 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva  043 0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy  044 23 3 3 3 3 

6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 2513 2542 

8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 048 10351 7354 6884 3868 4011 

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů (z obchodního styku) 049 6707 6400 6250 1776 3607 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva 052 0 0 0 0 0 

5. Sociální zabezpečení (a zdravotní pojištění) 053 0 0 0 0 0 

6. Stát - daňové pohledávky 054 3259 0 0 0 0 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 142 156 201 145 149 

8. Dohadné účty aktivní 056 224 756 433 272 255 

9. Jiné pohledávky 057 19 42 0 1675 0 

C.IV. Finan ční majetek (krátkodobý) 058 441 2153 3234 4014 3291 

C.IV.1. Peníze 059 96 137 165 93 39 

2. Účty v bankách 060 345 2016 3069 3921 3252 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly  061 0 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 063 1860 1576 2549 1686 4153 

D.I. 1. Náklady příštích období 064 1737 1576 1001 598 129 

2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 066 123 0 1548 1088 4024 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2: Rozvaha v plném rozsahu – pasiva 

  PASIVA č.ř. 2004 2005 2006 2007 2008 

  PASIVA CELKEM 067 62011 62974 60606 72628 86539 

A. Vlastní kapitál 068 9362 11237 16930 33210 45835 

A.I. Základní kapitál 069 1350 1350 1350 1350 1350 

A.I.1. Základní kapitál 070 1350 1350 1350 1350 1350 

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 0 0 

A.I.3. Změny základního kapitálu 072 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 073 -36 -36 -36 -36 -36 

A.II.  1. Emisní ážio 074 0 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 0 0 
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3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku (a závazků) 076 -36 -36 -36 -36 -36 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0 0 0 

A.III. Rezervní fondy, ned ělitelný fond a ost. fondy ze zisku 078 135 135 135 135 135 

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 135 135 135 135 135 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080 0 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospoda ření minulých let 081 3223 7414 9188 14363 28222 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082 3223 7414 9188 14363 28222 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 0 0 0 

A.V. Výsledek hospoda ření běžného ú četního období (+/-) 084 4690 2374 6293 17398 16164 

B. Cizí zdroje 085 52321 51516 43437 39413 40694 

B.I. Rezervy 086 2613 5227 2847 0 1725 

B.I.   1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 2613 5227 2847 0 1725 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 090 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 091 30013 28681 24763 17929 13738 

B.II.  1. Závazky z obchodních vztahů 092 30013 28681 24763 17929 13738 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 095 0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 0 0 0 

6. Emitované dluhopisy 097 0 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasivní 099 0 0 0 0 0 

9. Jiné (dlouhodobé) závazky 100 0 0 0 0 0 

10. Odložený daňový závazek 101 0 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 102 8765 5845 6168 5227 5599 

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 7819 4540 5149 1945 799 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 106 69 36 162 233 613 

5. Závazky k zaměstnancům 107 248 288 255 246 349 

6. Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení 108 161 212 186 181 220 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 0 30 36 2164 3200 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 0 0 0 0 0 

9. Vydané dluhopisy 111 0 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 112 445 714 355 433 382 

11. Jiné závazky 113 23 25 25 25 36 

B.IV. Bankovní úv ěry a výpomoci 114 10930 11763 9659 16257 19632 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 9849 10225 7125 13767 18472 

2. Krátkodobé bankovní úvěry (Běžné bankovní úvěry) 116 0 0 1917 0 0 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 1081 1538 617 2490 1160 

C.I. Časové rozlišení 118 328 221 239 5 10 

C.I.1. Výdaje příštích období 119 328 221 239 5 10 

C.I.2. Výnosy příštích období 120 0 0 0 0 0 
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PŘÍLOHA Č. 3: Horizontální analýza aktiv v absolutní i relativní podobě 

 

 

 

 

AKTIVA 2008 2007 2008/ 2007 2007 2006 2007 / 2006 

AKTIVA CELKEM 86539 72628 13911 16,07% 72 628 60 606 12 022 16,55% 

                

Stála Aktiva 45830 41029 4801 10,48% 41 029 34 475 6 554 15,97% 

DNM 0 0 0 0,00% 0 000 000 0,00% 

DHM 45556 40765 4791 -0,40% 40765 34 211 6 554 -0,60% 

DFM 264 264 0 0,00% 264 264 000 0,00% 

Oběžná Aktiva 36566 29913 6653 -1,70% 29913 23 582 6 331 -1,97% 

Zásoby 26719 19515 7204 0,00% 19515 13 461 6 054 0,00% 

Dlouhodobé pohledávky 2545 2516 29 -0,09% 2516 003 2 513 -7,76% 

Krátkodobé pohledávky 4011 3868 143 -2,55% 3868 6 884 -3 016 55,77% 

Finanční majetek kr. 3291 4014 -723 -0,19% 4014 3 234 780 0,17% 

Ostatní Aktiva 4153 1686 2467 -1,75% 1686 2 549 -863 1,51% 

         
 
 
 
 
 
         

AKTIVA 2006 2005 2006 / 2005 2005 2004 2005 / 2004 

AKTIVA CELKEM 60 606 62 974 -2 368 -3,76% 62974 62011 963 1,55% 

                  

Stála Aktiva 34 475 38 019 -3 544 -9,32% 38 019 37500 519 1,38% 

DNM 000 000 000 0,00% 000 0 000 0,00% 

DHM 34 211 37 092 -2 881 -7,77% 37 092 36591 501 1,37% 

DFM 264 927 -663 -71,52% 927 909 018 1,98% 

Oběžná Aktiva 23 582 23 379 203 0,87% 23 379 22651 728 3,21% 

Zásoby 13 461 13 869 -408 -2,94% 13 869 11836 2 033 17,18% 

Dlouhodobé pohledávky 003 003 000 0,00% 003 23 -020 -86,96% 

Krátkodobé pohledávky 6 884 7 354 -470 -6,39% 7 354 10351 -2 997 -28,95% 

Finanční majetek kr. 3 234 2 153 1 081 50,21% 2 153 441 1 712 388,21% 

Ostatní Aktiva 2 549 1 576 973 61,74% 1 576 1860 -284 -15,27% 
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PŘÍLOHA Č. 4: Horizontální analýza pasiv v absolutní i relativní podobě 

PASIVA 2008 2007 2008/ 2007 2007 2006 2007 / 2006 

PASIVA CELKEM 86 539 72 628 -13 911 16,07% 72 628 60 606 -12 022 16,55% 

                  

Vlastní kapitál 45835 33210 -12625 27,54% 33210 16 930 16 280 49,02% 

Základní kapitál 1350 1350 0 0,00% 1350 1 350 000 0,00% 

Kapitálové fondy -36 -36 0 0,00% -36 -036 000 0,00% 

Rezervní fondy 135 135 0 0,00% 135 135 000 0,00% 

Výsledek hosp. min. let 28222 14363 -13859 5,14% 14363 9 188 5 175 3,77% 

Výsledek hosp. běž. Ob. 16164 17398 1234 0,00% 17398 6 293 11 105 0,00% 

Cizí zdroje 40694 39413 -1281 -0,01% 39413 43 437 -4 024 0,04% 

Rezervy 1725 0 -1725 0,00% 0 2 847 -2 847 0,00% 

Dlouhodobé závazky 13738 17929 4191 0,52% 17929 24 763 -6 834 0,65% 

Krátkodobé závazky 5599 5227 -372 0,00% 5227 6 168 -941 0,00% 

Bankovní úvěry, výpom. 19632 16257 -3375 -0,02% 16257 9 659 6 598 -0,04% 

Ostatní Pasiva 10 5 -5 -1,27% 5 239 -234 119,33% 

         
         

PASIVA 2006 2005 2006 / 2005 2005 2004 2005 / 2004 

PASIVA CELKEM 60 606 62 974 -2 368 -3,76% 62974 62 011 963 1,55% 

                  

Vlastní kapitál 16 930 11 237 5 693 50,66% 11 237 9 362 1 875 20,03% 

Základní kapitál 1 350 1 350 000 0,00% 1 350 1 350 000 0,00% 

Kapitálové fondy -036 -036 000 0,00% -036 -036 000 0,00% 

Rezervní fondy 135 135 000 0,00% 135 135 000 0,00% 

Výsledek hosp. min. let 9 188 7 414 1 774 23,93% 7 414 3 223 4 191 -12,12% 

Výsledek hosp. běž. Ob. 6 293 2 374 3 919 165,08% 2 374 4 690 -2 316 0,00% 

Cizí zdroje 43 437 51 516 -8 079 -15,68% 51 516 52 321 -805 0,12% 

Rezervy 2 847 5 227 -2 380 -45,53% 5 227 2 613 2 614 -71,55% 

Dlouhodobé závazky 24 763 28 681 -3 918 -13,66% 28 681 30 013 -1 332 -0,04% 

Krátkodobé závazky 6 168 5 845 323 5,53% 5 845 8 765 -2 920 0,98% 

Bankovní úvěry, výpom. 9 659 11 763 -2 104 -17,89% 11 763 10 930 833 0,00% 

Ostatní Pasiva 239 221 018 8,14% 221 328 -107 2,08% 
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PŘÍLOHA Č. 5: Analýza tokových a rozdílových veličin 

POLOŽKY VYKAZU Z&Z Období 2005 - 2004 Období 2006 - 2005 

  2005 2004 
2005-
2004 % 2006 2005 

2006-
2005 % 

Tržby za prodej zboží 0 0 0   1288 0 1288   

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0   1285 0 1285   

Obchodní marže 0 0 0   3 0 3   

Výkony 37425 41401 -3976 -9,60% 35053 37425 -2372 -6,34% 

Výkonová spotřeba 30688 31020 -332 -1,07% 34319 30688 3631 11,83% 

Přidaná hodnota 6737 10381 -3644 -35,10% 737 6737 -6000 -89,06% 

Osobní náklady 5951 5322 629 11,82% 6123 5951 172 2,89% 

Tržby z prodeje dl.majetku a mat. 3710 2753 957 34,76% 3061 3710 -649 -17,49% 

Provozní hospodářský výsledek (EBIT) 2788 5287 -2499 -47,27% 6653 2788 3865 138,63% 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 19 17 2 11,76% 0 19 -19   

Finanční výsledek dospodaření -414 -353 -61 17,28% -360 -414 54 -13,04% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2374 4617 -2243 -48,58% 6293 2374 3919 165,08% 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 73 -73   0 0 0   
Výsledek hospoda ření za účetní 
období 2374 4690 -2316 -49,38% 6293 2374 3919 165,08% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 2374 500 1874 374,80% 6293 2374 3919 165,08% 

POLOŽKY VYKAZU Z&Z Období 2007 - 2006 Období 2008 - 2007 

  2007 2006 
2007-
2006 % 2008 2007 

2008-
2007 % 

Tržby za prodej zboží 904 1288 -384 -29,81% 274 904 -630 -69,69% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 861 1285 -424 -33,00% 269 861 -592 -68,76% 

Obchodní marže 43 3 40 1333,33% 5 43 -38 -88,37% 

Výkony 49030 35053 13977 39,87% 60050 49030 11020 22,48% 

Výkonová spotřeba 34471 34319 152 0,44% 39209 34471 4738 13,74% 

Přidaná hodnota 14602 737 13865 1881,28% 20846 14602 6244 42,76% 

Osobní náklady 6001 6123 -122 -1,99% 7864 6001 1863 31,04% 

Tržby z prodeje dl.majetku a mat. 570 0 570 18,62% 1624 570 1054 184,91% 

Provozní hospodářský výsledek (EBIT) 18235 6653 11582 174,09% 20181 18235 1946 10,67% 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 0 0 0   0 0 0   

Finanční výsledek dospodaření -580 -360 -220 61,11% -812 -580 -232 40,00% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 17398 6293 11105 176,47% 16164 17398 -1234 -7,09% 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0   0 0 0   
Výsledek hospoda ření za účetní 
období 17398 6293 11105 176,47% 16164 17398 -1234 -7,09% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 17655 6293 11362 180,55% 19369 17655 1714 9,71% 
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PŘÍLOHA Č. 6: Vertikální analýza aktiv 

AKTIVA 2004 2005 2006 2007 2008 

AKTIVA CELKEM 62 011 100% 62 974 100% 60 606 100% 72 628 100% 86 539 100% 

Stála Aktiva 37 500 60,47% 38 019 60,37% 34 475 56,88% 41029 56,49% 45830 52,96% 

DNM 000 0,00% 000 0,00% 000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

DHM 36 591 59,01% 37 092 58,90% 34 211 56,45% 40765 56,13% 45556 52,64% 

DFM 909 1,47% 927 1,47% 264 0,44% 264 0,36% 264 0,31% 

Oběžná Aktiva 22 651 36,53% 23 379 37,12% 23 582 38,91% 29913 41,19% 36566 42,25% 

Zásoby 11 836 19,09% 13 869 22,02% 13 461 22,21% 19515 26,87% 26719 30,88% 

Dlouhodobé pohledávky 023 0,04% 003 0,00% 003 0,00% 2516 3,46% 2545 2,94% 

Krátkodobé pohledávky 10 351 16,69% 7 354 11,68% 6 884 11,36% 3868 5,33% 4011 4,63% 

Finanční majetek kr. 441 0,71% 2 153 3,42% 3 234 5,34% 4014 5,53% 3291 3,80% 

Ostatní Aktiva 1 860 3,00% 1 576 2,50% 2 549 4,21% 1686 2,32% 4153 4,80% 

 

PŘÍLOHA Č. 7: Vertikální analýza pasiv 

PASIVA 2004 2005 2006 2007 2008 

PASIVA CELKEM 62 011 100% 62 974 100% 60 606 100% 72 628 100% 86 539 100% 

Vlastní kapitál 9 362 15,10% 11 237 17,84% 16 930 27,93% 33210 45,73% 45835 52,96% 

Základní kapitál 1 350 2,18% 1 350 2,14% 1 350 2,23% 1350 1,86% 1350 1,56% 

Kapitálové fondy -036 -0,06% -036 -0,06% -036 -0,06% -36 -0,05% -36 -0,04% 

Rezervní fondy 135 0,22% 135 0,21% 135 0,22% 135 0,19% 135 0,16% 

Výsledek hosp. min. let 3 223 5,20% 7 414 11,77% 9 188 15,16% 14363 19,78% 28222 32,61% 
Výsledek hosp. běž. 
Ob. 4 690 7,56% 2 374 3,77% 6 293 10,38% 17398 23,95% 16164 18,68% 

Cizí zdroje 52 321 84,37% 51 516 81,81% 43 437 71,67% 39413 54,27% 40694 47,02% 

Rezervy 2 613 4,21% 5 227 8,30% 2 847 4,70% 0 0,00% 1725 1,99% 

Dlouhodobé závazky 30 013 48,40% 28 681 45,54% 24 763 40,86% 17929 24,69% 13738 15,87% 

Krátkodobé závazky 8 765 14,13% 5 845 9,28% 6 168 10,18% 5227 7,20% 5599 6,47% 

Bankovní úvěry, výpom. 10 930 17,63% 11 763 18,68% 9 659 15,94% 16257 22,38% 19632 22,69% 

Ostatní Pasiva 328 0,53% 221 0,35% 239 0,39% 5 0,01% 10 0,01% 

 

 

 


