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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace společnosti AGRICOL 

s.r.o. v období 2009 – 2013. Ke zhodnocení finanční situace využívá vybraných metod 

finanční analýzy. Na základě dosažených výsledků poskytuje možná řešení 

pro odstranění nedostatků a dále doporučení pro budoucí hospodaření společnosti. 

 

Abstract 

Bachelor thesis focuses on the assessment of the financial situation of the company 

AGRICOL Ltd. in the period 2009 – 2013. It uses selected methods of financial analysis 

to evaluating the financial situation. It provides possible solutions to eliminate 

deficiencies based on the achieved results and recommendations for future management 

of the company. 
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ÚVOD 

Pro to, aby byl podnik úspěšný, je potřeba, aby rozvíjel své schopnosti, přidával 

nové výkony, učil se novým dovednostem. Měl by se naučit prodávat tam, kde většina 

konkurentů neuspěla. Takový podnik by měl znát příčiny své úspěšnosti či 

neúspěšnosti, aby mohl včas ovlivnit faktory vedoucí k jeho prosperitě. Nástrojem 

pro diagnózu ekonomických systémů je finanční analýza, pomocí které lze odhalovat 

působení ekonomických i neekonomických faktorů, ale i odhadovat jejich budoucí 

vývoj.  

Analýzu lze považovat jako první krok k moudrému rozhodování. Finanční 

analýza nebo jakákoliv jiná analýza mají smysl především jako prostředek hodnocení 

a  porovnávání daných údajů a vytváření nové informace, která má vyšší hodnotu 

než jednotlivé primární údaje.  

V současné době, kdy se neustále mění ekonomické prostředí, dochází rovněž 

ke změnám ve firmách, které jsou součástí tohoto prostředí. Úspěšné společnosti se 

během svého hospodaření bez rozboru finanční situace firmy neobejdou. Jedním 

z hlavních cílů finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování 

o fungování daného podniku. 

V této bakalářské práci bude finanční analýze podrobena společnost 

AGRICOL s.r.o., jejíž sídlo se nachází v Poličce, T. Novákové 521. Podnik má více 

než dvacetiletou tradici v oblasti potravinářské výroby a jeho hlavní výrobní náplní je 

produkce mlékárenské výroby a výroby majonéz.  

Dosažené výsledky finanční analýzy pomohou odhalit již existující problémy 

uvnitř podniku, na jejichž základě budou učiněny návrhy pro jejich eliminaci a zlepšení 

hospodaření společnosti. 
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CÍL A METODIKA BAKALÁŘSKÉ BRÁCE 

Cíle bakalářské práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě zhodnocení finanční situace 

podniku pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy s využitím účetních výkazů 

zjistit, zda společnost hospodaří efektivně se svými prostředky, jaké jsou její silné 

a  slabé stránky, především jaká je její celková finanční situace, a na základě těchto 

výsledků navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení současné finanční situace společnosti 

AGRICOL s.r.o. 

Jednotlivé návrhy pro zlepšení situace podniku musí být koncipovány takovým 

způsobem, aby je bylo možné reálně v dané společnosti uskutečnit. Využití těchto 

návrhů by mělo vést ke zlepšení situace podniku a zefektivnění jeho činností. 

Metodika bakalářské práce 

Pro účel zpracování finanční analýzy společnosti AGRICOL s.r.o. byly použity 

účetní výkazy, které jsou zveřejněny ve  výročních zprávách společnosti za roky 

2009 až 2013. Tyto výkazy, konkrétně rozvaha a výkaz zisků a ztráty, jsou součástí 

přílohy práce. Dalším zdrojem informací byly osobní konzultace se zaměstnanci 

a webové stránky společnosti. 

Bakalářská práce byla rozdělena do dvou hlavních částí a to teoretické 

a praktické části. V teoretické části byl definován pojem finanční analýza a způsoby 

jejího využití. Rovněž byly vymezeny metody finanční analýzy a to konkrétně analýza 

absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a soustav 

ukazatelů. V této části práce bylo čerpáno z odborné literatury, která je uvedena 

v seznamu použitých zdrojů. V praktické části byly vypočteny a vyhodnoceny výsledné 

hodnoty jednotlivých ukazatelů, které byly do určité míry graficky znázorněny. 

Hodnoty vybraných ukazatelů byly porovnány s oborovými průměry. Z výsledků 

finanční analýzy byly následně identifikovány silné a slabé stránky společnosti, 

na jejichž základě budou navrhnuta opatření pro zlepšení stávající finanční situace 

společnosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska všech pojmů 

a ukazatelů finanční analýzy, které budou použity k hodnocení finanční situace 

společnosti AGRICOL s.r.o. 

1.1 Úloha finanční analýzy 

Finanční analýza napomáhá ke komplexnímu zhodnocení finanční situace 

podniku. Pomáhá odhalit jejím uživatelům, zda je podnik dostatečně ziskový, zda 

využívá efektivně svých aktiv, má vhodnou kapitálovou strukturu, je schopen splácet 

včas své závazky a mnoho dalších významných skutečností. Je tedy nedílnou součástí 

finančního řízení podniku, protože působí jako zpětná vazba o tom, kam podnik 

v jednotlivých oblastech došel, kde se mu jeho předpoklady podařilo úspěšně splnit 

a  naopak kde došlo k situaci, kterou nečekal nebo jí chtěl předejít (1, s. 17). 

Finanční analýzu je možné i využít k rozhodování o investičních záměrech, 

o financování dlouhodobého majetku, k volbě optimální kapitálové struktury, 

při sestavování finančního plánu a dalších skutečností, které se týkají společnosti 

(1, s. 17). 

Hlavním zaměřením finanční analýzy je identifikace problémů v podniku, jeho 

silných a slabých stránek především hodnotových procesů podniku. Informace získané 

pomocí finanční analýzy umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření 

a  finanční situaci podniku (2, s. 3). 

1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace týkající se stavu podniku jsou předmětem zájmu pro mnoho subjektů, 

které přicházejí s daným podnikem do kontaktu. Finanční analýza je důležitá 

pro věřitele, akcionáře a další uživatele. Nevyužívají ji tedy jen podnikový manažeři. 

Podle toho, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, se uživatelé dělí na dvě skupiny, 

a  to na externí a interní (3, s. 27). 
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Další členění uživatelů je následující: 

 externí uživatelé: 

 investoři, 

 obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé), 

 banky (věřitelé), 

 stát a jeho orgány, 

 manažeři (konkurence), 

 interní uživatelé: 

 manažeři,  

 odboráři,  

 zaměstnanci (4, s. 33). 

Investoři 

Investoři pro podnik představují poskytovatele kapitálu, a tedy proto ve vlastním 

zájmu sledují informace o finanční výkonnosti podniku, aby získali dostatek informací 

pro rozhodování o případných investicích, míře rizika a výnosu spojených s vloženým 

kapitálem (4, s. 33). 

Obchodní partneři 

Mezi obchodní partnery patří dodavatelé, kteří se především zaměřují na to, 

zda podnik bude schopen hradit splatné závazky, tedy o krátkodobou prosperitu. 

Dlouhodobé dodavatele zajímá také dlouhodobá stabilita, která je důležitá i pro 

odběratele, pro které by finanční problémy dodavatele mohly znamenat vlastní 

problémy (3, s. 30). 

Banky 

Pro banky a další věřitele je důležitá informace o finančním stavu 

potencionálního nebo již existujícího dlužníka, aby se na jejich základě rozhodl, zda 

poskytne nebo neposkytne úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek (4, s. 33). 
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Stát a jeho orgány 

Stát se o podnik zajímá v souvislosti se správností vykázaných daní. Státní 

orgány užívají informace o podnicích pro rozdělování finančních výpomocí (dotace, 

subvence), pro soutěže a státní zakázky, ale i pro různá statistická šetření (4, s. 33). 

Konkurence 

Konkurenční podniky se zajímají o finanční informace podobných podniků nebo 

celého odvětví za účelem srovnání s jejich výsledky hospodaření (rentabilita, zisková 

marže, cenová politika atd.) (3, s. 30). 

Manažeři 

Pro manažery jsou výstupy finanční analýzy důležité pro operativní 

a  dlouhodobé finanční řízení podniku. Využívání finanční analýzy patří k jejich 

každodenní práci. Je důležité, aby veškerá činnost byla podřizována základním cílům 

podniku (4, s. 33). 

Zaměstnanci 

Pro zaměstnance představuje prosperita, hospodářská a finanční stabilita 

podniku přirozený zájem. Hlavním důvodem je perspektiva a jistota zaměstnání 

(4, s. 33). 

1.3 Vstupy pro finanční analýzu 

Pro zpracování finanční analýzy jsou potřeba vstupní data. Mezi významné 

zdroje dat patří účetní výkazy. Základním zdrojem informací pro finanční analýzu je 

účetní závěrka. Tato oblast je v České republice upravena zákonem 563/1991 Sb., 

o účetnictví. Jako významný zdroj pro zpracování informací může sloužit i výroční 

zpráva, kterou mají povinnost připravovat účetní jednotky podléhající auditu (4, s. 35). 

Hlavním smyslem rozboru účetních výkazů je dospět k určitým závěrům 

o  celkové finanční situaci, podle nichž by bylo možné přijmout různá opatření 

(3, s. 34). 
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Mezi standardní účetní výkazy tvořící součást účetní závěrky patří: 

 rozvaha, 

 výkaz zisků a ztráty (zisků a ztrát), 

 přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow),  

 příloha k účetní závěrce (5, s. 14). 

1.3.1 Rozvaha 

Rozvaha představuje základní účetní výkaz každého podniku, informuje nás 

o  tom, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek financován. 

Sestavuje se na základě bilančního principu, ze kterého vyplývá, že žádná firma nemůže 

mít více majetku, než má zdrojů, a naopak, proto se vždy suma aktiv musí rovnat sumě 

pasiv (1, s. 23). 

Aktiva zastupují v rozvaze majetkovou strukturu podniku a představují výsledek 

minulých investičních rozhodnutí. Jsou uspořádány jednak podle funkce v podniku, dále 

podle času a likvidity. Aktiva lze v rozvaze rozlišit na – pohledávky za upsaný základní 

kapitál, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení (4, s. 38). 

Pasiva zastupují finanční strukturu majetku. Obsahují zdroje financování 

podnikového majetku. Jejich finanční strukturu tvoří tyto základních položky – vlastní 

kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení (4, s. 41). 

1.3.2 Výkaz zisků a ztráty 

Výkaz zachycuje pohyb peněz za určité období (finanční rok) a podává přehled 

o nákladech – kolik peněz firma vydala za určité období (platy, materiál, režie, daně) 

a  o  výnosech – kolik peněz firma získala během určitého období za prodej svých 

výrobků a služeb. Rozdíl mezi náklady a výnosy představuje zisk, respektive ztrátu 

za běžné finanční období (6, s. 19). 

Cílem výkazu zisků a ztrát je informovat daný podnik o úspěšnosti jeho práce, 

o  výsledku, kterého svou podnikatelskou činností dosáhl. Podle akruálního principu 

jsou za výnosy považovány všechny peněžní částky, které podnik získal ze svých 
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činností během daného účetního období bez ohledu na to, zda došlo i k jejich inkasu. 

Náklady pak zahrnují finanční prostředky, které podnik vynaložil na získání výnosů, 

i  v tom případě, že nemuselo dojít k jejich zaplacení v daném období. Z toho vyplývá, 

že nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné hotovostní toky ve firmě, 

a  výsledný čistý zisk uveden ve výkazu zisků a ztrát není odrazem čisté skutečné 

hotovosti získané hospodařením daného podniku. Výkaz zisků a ztráty je rozčleněn 

do stupňovitého uspořádání, kde se rozlišuje část provozní, finanční a mimořádná 

(4, s. 51). 

1.3.3 Přehled o peněžních tocích 

Výkaz cash flow je důležitou součástí finančního řízení a finanční analýzy 

podniku. Informuje podnik o příjmech a výdajích, které v minulém účetním období 

realizoval. Zobrazuje skutečný pohyb peněžních prostředků (4, s. 58). 

Sestavit výkaz cash flow lze pomocí dvou metod – přímé a nepřímé. Pro přímou 

metodu je typické vykazování hlavní skupiny peněžních příjmů a výdajů. U nepřímé 

metody jsou základem změny v rozvaze, nepeněžní operace a další transakce prováděné 

podnikem. Peněžní toky jsou rozděleny do tří základních činností – provozní, investiční 

a finanční (5, s. 19). 

1.3.4 Příloha účetní závěrky 

Příloha k účetním výkazům je povinnou součástí účetní závěrky. Účelem přílohy 

je poskytnout doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, resp. i  přehledu 

o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Příloha poskytuje velice 

cenné informace pro zpracování finanční analýzy (7, s. 47). 

1.4 Metody finanční analýzy 

Pro finanční hodnocení podniku se úspěšně uplatňují metody finanční analýzy 

jako nástroj finančního managementu – interní uživatel, nebo jako nástroj ostatních 

uživatelů – externí uživatel (2, s. 7). 
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Klasická finanční analýza se rozděluje do dvou základních rovin – 

fundamentální (kvalitativní) analýzy a technické (kvantitativní) analýzy (2, s. 7). 

1.4.1 Fundamentální analýza podniku 

Tato analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými jevy. Fundamentální analýza zpracovává velké množství kvalitativních 

údajů, jejím východiskem je obvykle identifikace prostředí, kde se podnik nachází.  

Analyzovány jsou zejména tyto vlivy: 

 vnitřní a vnější ekonomické prostředí podniku, 

 charakter podnikových cílů, 

 probíhající fáze života podniku (2, s. 7). 

1.4.2 Technická analýza podniku 

Technická analýza zpracovává kvantitativní ekonomická data a pro jejich 

zpracování používá matematických, statistických a dalších algoritmických metod, 

přičemž výsledky zpracování jsou opět kvantitativně ale hlavně kvalitativně posouzeny 

(2, s. 7). 

1.5 Elementární metody analýzy  

Finanční analýza pracuje s ukazateli, kterými jsou v prvé řadě položky účetních 

výkazů a údaje z dalších zdrojů, nebo čísla z nich odvozená. Důležité je si uvědomit, že 

u finančních analýz sehrává nejdůležitější roli časové hledisko. Je nutné rozlišovat 

stavové a tokové veličiny, protože stavové veličiny se vztahují k určitému časovému 

okamžiku a tokové veličiny se vztahují k určitému časovému intervalu. 

Dále z analytického hlediska je zásadní tvorba časových řad, neboť jen kvalitně vedená 

časová řada, respektive hodnocení na této řadě založené, může dát objektivní výsledky. 

Pro kvalitnější a přesnější interpretaci výsledků je vhodnější delší časový interval, 

za který je daná firma posuzována (8, s. 41). 
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Elementární metody se člení do několika skupin, které však až jako celek 

znamenají komplexní rozbor hospodaření podniku. Pro účely finanční analýzy bude 

použito tohoto členění: 

 analýza absolutních ukazatelů:  

 horizontální analýza,  

 vertikální analýza,  

 analýza rozdílových ukazatelů: 

 čistý pracovní kapitál, 

 čisté pohotové prostředky, 

 čistý peněžní majetek, 

 analýza poměrových ukazatelů: 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 analýza soustav ukazatelů: 

 bankrotní modely, 

 bonitní modely (7, s. 62). 

1.6 Vyšší metody  

1.6.1 Matematicko-statistické metody 

Matematicko-statistické metody patří k méně používaným technikám. Jejich 

rozvoj šel ruku v ruce s rozvojem používání prostředků výpočetní techniky, protože 

vzhledem ke své složitosti použití výpočetní techniky vyžadují. Tyto metody nepatří 

k univerzálně použitelným, ale jejich nasazení v jednotlivých případech může přinést 

užitek. V praxi mezi nejčastěji využívané patří regresní a diskriminační analýza 

a  výpočet korelačních koeficientů (9, s. 65). 
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1.6.2 Nestatistické metody 

 Analytici musí respektovat, že mnoho údajů, s nimiž pracují, jsou neurčitého 

charakteru. V mnoha případech je potřeba pracovat s odhady, predikcemi či 

prognózami. Je nutné volit takové metody, které co nejvíce potlačují neurčitost 

vstupních dat. Příkladem nestatistických metod jsou např. neuronové sítě, fraktální 

geometrie a fuzzy metoda (9, s. 65). 

1.7 Analýza okolí podniku 

1.7.1 Porterova analýza pěti sil 

Porterova analýza pochází z Harvard Business School, kde ji v roce 1979 

zkoncipoval profesor Eugene Porter. Ten definoval celkem pět sil, které ovlivňují 

podnikání firem v daném odvětví, a to konkurenční rivalitu, hrozbu vstupu nových 

konkurentů na trh, hrozbu vzniku substitutů, a dále vyjednávací sílu kupujících a sílu 

dodavatelů (10).  

 

Obr. 1: Porterův model konkurenčních sil (Zdroj: přepracováno dle (10)) 
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1.7.2 SWOT analýza 

 SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. 

Jedná se o metodu, podle níž hodnotíme silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

budoucího okolí společnosti, je tedy součástí strategického plánování společnosti. 

Zkratka SWOT se skládá z počátečních písmen hlavním pojmů – Strenghts - silné 

stránky, Weaknesses - slabé stránky, Threats – hrozby a nakonec Opportunities - 

příležitosti (11). 

 Podstatou analýzy je rozbor a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní 

prostor) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí jsou 

hledány a klasifikovány silné a slabé stránky společnosti, ve vnějším prostředí dále 

příležitosti a hrozby pro společnost. Při SWOT analýze je vhodné hledat souvislosti 

mezi jednotlivými položkami, které následně mohou být využity jako základ 

pro stanovení strategie a rozvoj firmy (11). 

 

Obr. 2: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle (12)) 

Možné strategie vytvořené na základě SWOT analýzy: 

 MAX-MAX strategie - maximalizací silných stránek maximalizovat příležitosti 

 MIN-MAX strategie - minimalizací slabých stránek maximalizovat příležitosti 

 MAX-MIN strategie -  maximalizací silných stránek minimalizovat hrozby 

 MIN-MIN strategie - minimalizací slabých stránek minimalizovat hrozby (11). 
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1.8 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele jsou využívány zejména k analyzování vývojových trendů 

horizontální analýza a k procentnímu rozboru komponent - vertikální analýza (1, s. 67). 

1.8.1 Horizontální analýza 

Tato analýza přejímá data získaná z účetních výkazů (rozvaha podniku, výkaz 

zisků a ztráty). Analýzou jsou sledovány změny absolutních hodnot vykazovaných dat 

v čase (retrospektivně 3 - 10 let) a také jejich relativní (procentní) změny (tzv. technika 

procentního rozboru). Jednotlivé změny položek výkazů jsou sledovány po řádcích, 

horizontálně, proto se tato metoda nazývá horizontální analýza absolutních dat 

(2, s. 13).  

𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =  
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑏ěž𝑛é ú𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

Pomocí horizontální analýzy se zachycují vývojové trendy ve struktuře majetku 

i  kapitálu podniku, je nejjednodušší a nejčastěji používanou metodou pro vypracování 

zpráv o hospodářské situaci podniku a o jeho minulém a budoucím vývoji (2, s. 15). 

1.8.2 Vertikální analýza 

Pomocí vertikální analýzy jsou posuzovány jednotlivé složky majetku a kapitálu 

(tzv. struktura aktiv a pasiv podniku). Tento rozbor spočívá ve vyjádření jednotlivých 

položek účetních výkazů jako procentního podílu k jedné zvolené základně položené 

jako 100 %. U rozvahy se obvykle za základnu volí výše aktiv (pasiv) a pro rozbor 

výkazu zisků a ztráty velikost celkových výnosů nebo nákladů. Z výsledné struktury 

aktiv a pasiv podniku je pak zřejmé, jaké je složení jeho hospodářských prostředků 

potřebných pro obchodní a výrobní aktivity podniku a z jakých zdrojů byly pořízeny. 

Schopnost vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu je velice důležitá, 

protože na ní závisí ekonomická stabilita podniku (1, s. 68). 
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Největší výhodou vertikální analýzy je, že není závislá na meziroční inflaci 

a  umožňuje tedy srovnatelnost výsledků analýzy z růžných let. Použití je tedy vhodné 

ke  srovnání v čase - víceleté vývojové trendy v podniku, i v prostoru - pro porovnání 

různých firem navzájem (2, s. 17). 

1.9 Analýza rozdílových ukazatelů 

Pro analýzu a řízení finanční situace firmy slouží rozdílové ukazatele, také 

označované jako fondy finančních prostředků. Fond lze chápat jako shrnutí určitých 

stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, resp. rozdíl mezi souhrnem 

určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv (2, s. 35). 

1.9.1 Čistý pracovní kapitál  

Jedná se o nejčastěji využívaný ukazatel, který se vypočítá jako rozdíl mezi 

celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky. Tento rozdíl má 

podstatný vliv na solventnost podniku a při přebytku oběžných aktiv  ČPK představuje 

finanční polštář. Pro podnik to potom znamená, že je dostatečně likvidní, je schopen 

pokračovat ve svých aktivitách i případě, že by nastala nepříznivá událost. Velikost 

tohoto polštáře je závislá na obratovosti krátkodobých aktiv podniku, ale také 

i na vnějších faktorech jako jsou konkurence, daňová legislativa, stabilita trhu (2, s. 36). 

Změna ČPK za určité období, která má vliv na finanční situaci, lze vypočítat ze 

vztahu: 

∆ Č𝑃𝐾 = Č𝑃𝐾(𝐾)  − Č𝑃𝐾(𝑃) 

P = stav na počátku sledovaného období 

K = stav na konci sledovaného období  

 Pro zjištění příčin změny ČPK je potřeba sledovat přítoky a odtoky finančních 

prostředků. 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

(2, s. 36) 
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1.9.2 Čisté pohotové prostředky  

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Oběžná aktiva mohou obsahovat méně likvidní položky, nebo dokonce 

dlouhodobě nelikvidní položky (např. pohledávky s dlouhou lhůtou splatnosti, 

nedobytné pohledávky, neprodejné výrobky). Z tohoto důvodu se pro sledování 

okamžité likvidity používá čistý peněžní fond, který představuje rozdíl mezi 

pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Tento ukazatel není 

ovlivněn oceňovacími technikami, ale může být snadno manipulovatelný pomocí 

zadržování nebo naopak dřívějším uskutečněním plateb (2, s. 38). 

1.9.3 Čistý peněžní majetek  

Č𝑃𝑀 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Tento ukazatel při výpočtu vylučuje z OA zásoby nebo i nelikvidní pohledávky 

a od takto upravených aktiv se odečtou krátkodobé závazky. ČPM tedy představuje 

střední cestu mezi oběma zmíněnými rozdílovými ukazateli likvidity (2, s. 38). 

1.10 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy. Analýza 

účetních výkazů pomocí těchto ukazatelů umožňuje získat rychlou informaci o finanční 

situaci podniku. Základní podstatou poměrového ukazatele je, že dává do poměru různé 

položky rozvahy, výkazu zisků a ztráty, příp. cash flow (1, s. 84). 

Lze rozlišovat různé skupiny poměrových ukazatelů, níže uvedené schéma 

představuje jednu z možností, jak členit poměrové ukazatele. 

 

Obr. 3: Členění poměrových ukazatelů (Zdroj: přepracováno dle (8, s. 47)) 
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1.10.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku. 

Představuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi včas 

krýt své závazky. Ukazateli likvidity je poměřováno to, čím je možné platit – čitatel, 

s tím, co je nutné zaplatit – jmenovatel (2, s. 67). 

Likvidita je spojována třemi základními poměrovými ukazateli: 

 běžná likvidita, 

 pohotová likvidita, 

 okamžitá likvidita (13, s. 104). 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity zjišťuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku. Znamená to, kolikrát je daný podnik schopen uspokojit své věřitele, 

kdyby přeměnil veškerá svá aktiva v daném okamžiku na hotovost (6, s. 55). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Čím větší je běžná likvidita, tím větší část oběžného majetku je kryta cizími 

zdroji. Dochází ke snižování platební neschopnosti v případě, kdyby se nepodařilo 

přeměnit všechen nepeněžní oběžný majetek v peněžní prostředky (3, s. 114). 

Pohotová likvidita 

Ve snaze eliminovat nevýhody předchozího ukazatele vylučuje tento ukazatel 

z oběžných aktiv zásoby a ponechává v čitateli pouze krátkodobé pohledávky 

a  krátkodobý finanční majetek v podobě hotovosti a bankovních účtů (2, s. 67). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Ve vyspělých ekonomikách lze pokládat krátkodobé pohledávky u dobých firem 

za nepochybné budoucí hotové peníze. Čím je ukazatel pohotové likvidity větší, tím je 
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úhrada krátkodobých peněžních závazků jistější, a to i v případě, že by přeměna 

pohledávek v peněžní prostředky vázla (3, s. 114). 

Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do čitatele se 

tedy dosazuje jen krátkodobý finanční majetek (peníze v hotovosti a na běžných účtech, 

atd.) a ve jmenovateli zůstávají krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry 

(2, s. 67). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Peněžní likvidita je závislá na okamžitém stavu peněžních prostředků 

a  ekvivalentů, který je vysoce proměnlivý, a proto není vypovídací schopnost ukazatele 

okamžité likvidity příliš vysoká (3, s. 115). 

1.10.2 Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik pro financování svých aktiv 

používá cizích zdrojů. Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními 

zdroji financování podniku, měří rozsah, v jakém je podnik využívá ke svému 

financování dluhy. Růst zadluženosti může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší 

tržní hodnotě podniku, ale současně zvyšuje riziko finanční nestability (2, s. 67). 

Pro analýzu zadluženosti slouží tyto základní ukazatele: 

 celková zadluženost, 

 koeficient samofinancování, 

 doba splácení dluhů, 

 úrokové krytí (12). 

Celková zadluženost 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
×  100 
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Ukazatel představuje podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím větší je 

podíl vlastního kapitálu, tím je i větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů 

popřípadě, že by nastala likvidace. Věřitelé preferují nízký ukazatel zadlužeností, 

vlastníci na druhou stranu hledají větší finanční páku, aby znásobili své výnosy 

(2, s. 63). 

Koeficient samofinancování 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 × 100 

Jedná se o doplňující ukazatel celkové zadluženosti, který vyjadřuje finanční 

nezávislost podniku, v jaké míře společnost využívá pro investice vlastní zdroje 

(2, s. 64). 

Doba splácení dluhů 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Ukazatel vypovídá o tom, za jakou dobu by byla společnost schopna splatit své 

stávající dluhy (2, s. 64). 

Úrokové krytí 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é 𝑢𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Pro výpočet ukazatele se v čitateli používá EBIT (provozní výsledek 

hospodaření před odečtením daní a úroků) a ve jmenovateli nákladové úroky. Ukazatel 

vypovídá o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky (6, s. 64). 

1.10.3 Ukazatele rentability 

Rentabilita představuje výnosnost vloženého kapitálu. Je měřítkem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku za použití investovaného kapitálu. 

Vyjadřuje, do jaké míry a jak rychle se vklad podniku vyplatí. Ukazatelé rentability 

slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti (8, s. 52). 
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Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 

EBIT = zisk před úhradou daně z příjmu (provozní VH) 

Ukazatel odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů 

byly ekonomické činnosti financovány, dále hodnotí výnosnost celkového vloženého 

kapitálu (8, s. 53). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑉𝐻 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í 

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 × 100 

Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit, zda vlastní kapitál přináší podniku 

dostatečný výnos, zda je využíván s intenzitou odpovídající velikosti investičního 

rizika.  Ukazatel měří, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného 

kapitálu, proto je sledován především vlastníky podniku (2, s. 57).  

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝑁𝑈

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 × 100 

NU = nákladové úroky 

Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený 

do společnosti a to bez ohledu na zdroji financování (2, s. 56). 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Ukazatel vyjadřuje výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu, dále slouží 

k prostorovému srovnání podniků. Lze tety říct, že komplexně vyjadřuje efektivnost 

hospodaření dané společnosti (8, s. 54). 
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Rentabilita tržeb (ROS) 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝑉𝐻 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 × 100 

Ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, 

kolik ho dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb (3, s. 88). 

1.10.4 Ukazatelé aktivity 

Tyto ukazatelé měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky, tedy jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li podnik větší 

než účelné množství aktiv, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nižší zisk. V případě 

nedostatku aktiv se na druhou stranu musí vzdát mnoha potencionálních 

podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, které by mohl získat. Většinou se 

uvádějí v podobě ukazatelů vyjadřujících vázanost kapitálu ve vybraných položkách 

aktiv a pasiv, obratovost aktiv nebo dobu obratu aktiv (2, s. 60). 

Obrat celkových aktiv 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Tento komplexní ukazatel měří efektivnost využívání celkových aktiv. Udává 

počet obrátek celkových aktiv za rok. V případě, že je intenzita využívání aktiv podniku 

nižší než počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako oborový průměr, mělo by se zvýšit 

tržby nebo odprodat některá aktiva podniku (13, s. 108). 

Obrat dlouhodobého majetku  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Ukazatel měří efektivnost využívání budov, strojů a dalších majetkových částí 

a  udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby během roku. Významně přispívá 

k rozhodování o tom, zda pořídit další dlouhodobý produkční majetek (13, s. 108) 

 



30 

 

Obrat zásob 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob prodána a opět 

naskladněna. Pokud hodnota ukazatele v porovnání s oborovými průměry vychází lépe, 

pak to znamená, že firma nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které vyžadují nadbytečné 

financování (13, s. 109). 

Doba obratu zásob 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 × 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Udává průměrná počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 

spotřeby (suroviny, materiál) nebo do doby jejich prodeje, pokud se jedná o zásoby 

vlastní výroby (13, s. 109). 

Doba obratu pohledávek 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 × 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vyjadřuje průměrnou dobu (dny), po kterou podnik musí čekat na inkaso plateb 

za své již provedené tržby za vyrobené výrobky a poskytnuté služby (13, s. 109). 

Doba obratu závazků z obchodního styku 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢 =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 × 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Ukazatel udává průměrnou dobu (dny), po kterou zůstávají krátkodobé závazky 

neuhrazeny, a podnik čerpá bezplatný obchodní úvěr (4, s. 94). 

Rozdílné hodnoty doby splatnosti pohledávek a doby úhrady krátkodobých 

závazků vyjadřuje počet dnu, které je potřeba profinancovat (4, s. 95). 
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1.11 Analýza soustav ukazatelů 

 Finančně-ekonomickou situaci podniku lze analyzovat pomocí velkého počtu 

rozdílových a poměrových ukazatelů. Jednotlivé ukazatele mají sami o sobě omezenou 

vypovídací schopnost, proto se k posouzení celkové finanční situace podniku vytváří 

soustavy ukazatelů. Soustavy ukazatelů se dělí na soustavy hierarchicky uspořádaných 

ukazatelů, kam se řadí pyramidové soustavy, a na účelové výběry ukazatelů, které 

zahrnují bankrotní a bonitní modely (2, s. 81). 

1.11.1 Bankrotní modely 

Bankrotní modely informují o tom, zda podniku v budoucnosti hrozí bankrot. 

Východiskem je předpoklad, že každá firma, která je ohrožena bankrotem, už po nějaký 

čas před touto událostí, vykazuje příznaky, které jsou pro bankrot typické. Mezi 

základní bankrotní modely patří Altmanův index (Z-skóre) a index IN05 (8, s. 72). 

Altmanův index (Z-skóre)  

Model vychází z vícerozměrné diskriminační analýzy u několika desítek 

zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Z-skóre je doplňujícím faktorem 

při finanční analýze, kde vyjadřuje finanční situaci dané firmy. Výpočet je stanoven 

jako součet hodnot pěti poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha. 

Nejvyšší váha je přikládána rentabilitě celkového kapitálu (14, s. 303). 

𝑍 =  0,717 × 𝐴 +  0,847 ×  𝐵 +  3,107 × 𝐶 +  0,420 ×  𝐷 +  0,998 ×  𝐸 

A = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

B = nerozdělený zisk minulých let / aktiva 

C = EBIT / celková aktiva 

D = vlastní kapitál / cizí zdroje 

E = tržby / aktiva (2, s. 110). 
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Tab. 1: Interpretace výsledků Altmanova indexu (Zdroj: vlastní zpracování dle (15, s. 62)) 

Hodnoty Z Interpretace 

Z > 2,9 pásmo prosperity – uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z ≤ 2,9 pásmo „šedé zóny“ – nevyhraněné výsledky 

Z ≤ 1,2 pásmo bankrotu – ohrožení firmy vážnými finančními problémy 

Index IN05 

Tento model byl zpracován přímo pro české firmy, jeho snahou je vyhodnotit 

finanční zdraví společnosti v českých podmínkách, což značně zvyšuje jeho vypovídací 

schopnosti. V modelu jsou zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, 

likvidity a aktivity, kde je každému ukazateli přiřazena různá váha, která je váženým 

průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví (2, s. 112). 

𝐼𝑁05 =  0,13 ×  𝐴 +  0,04 ×  𝐵 +  3,97 ×  𝐶 +  0,21 ×  𝐷 +  0,09 ×  𝐸 

A = aktiva / cizí zdroje 

B = EBIT / nákladové úroky 

C = EBIT / aktiva 

D = výnosy / aktiva 

E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky (5, s. 96). 

Tab. 2: Interpretace výsledku index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování dle (2, s. 112)) 

Hodnoty IN Interpretace 

IN > 1,6 předpoklad uspokojivé finanční situace 

0,9 < IN≤ 1,6 „šedá zóna“ – nevyhraněné výsledky 

IN ≤ 0,9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

1.11.2 Bonitní modely 

Bonitní modely slouží k diagnostice finančního zdraví firmy. Jejich hlavním 

cílem je stanovit, zda se firma řadí mezi dobré či špatné podniky. Tyto modely 

na základě bodového hodnocení zjišťují bonitu podniku, což umožňuje srovnání 

i s jinými podniky v rámci jednoho oboru podnikání. Mezi bonitní modely patří 

Kralickův Quick test (8, s. 72). 
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Kralickův Quicktest 

Tento test se skládá ze soustavy čtyř ukazatelů, na základě kterých se hodnotí 

situace v podniku. První dva ukazatele hodnotí finanční stabilitu firmy a zbylé dva 

hodnotí výnosovou situaci firmy (8, s. 81). 

R1 = vlastní kapitál / aktiva celkem 

R2 = (cizí zdroje – peníze – účty bank) / provozní cash flow 

R3 = EBIT / aktiva celkem 

R4 = provozní cash flow / výkony (8, s. 81). 

K vypočítaným výsledkům jednotlivých ukazatelů jsou přiřazovány bodové 

hodnoty podle následující tabulky. 

Tab. 3: Bodové výsledky ukazatelů Kralickova Qiuck testu (Zdroj: přepracováno dle (8, s. 80)) 

Ukazatel   Hodnoty   

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

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

R2 < 3 3 – 5 5 – 12 12 – 30 > 30 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Hodnocení firmy je provedeno ve třech krocích: 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  (𝑅1 +  𝑅2) / 2 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑜𝑣é 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑒 =  (𝑅3 +  𝑅4) / 2 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑒 =  [(𝑅1 +  𝑅2)  +  (𝑅3 +  𝑅4)] / 2   

(8, s. 81). 

Interpretaci výsledných hodnot popisuje níže uvedená tabulka. 

Tab. 4: Interpretace výsledku Kralickova Quick testu (Zdroj: přepracováno dle (5, s. 118)) 

Hodnoty Quick testu Interpretace 

3,5 - 5 velmi dobrý podnik 

2,5 - 3,5 dobrý podnik 

1,5 - 2,5 průměrný podnik 

0,5 - 1,5 špatný podnik 

0 - 0,5 velmi slabý podnik 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 V této části bakalářské práce bude nejprve představena společnost 

AGRICOL s.r.o., následně bude provedena samotná finanční analýza společnosti, která 

bude vycházet z metod popsaných v teoretické části práce. V závěru této části bude 

zhodnocena celková finanční situace společnosti. 

2.1 Představení společnosti 

2.1.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní firma:   AGRICOL s.r.o. 

Sídlo:     Polička, T. Novákové 521, okres Svitavy, PSČ 57201  

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným  

Spisová značka:   C 2068 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  

IČO:     46506721 

DIČ:     CZ46506721 

Základní kapitál:   4 500 000,- Kč  

Den zápisu:    18. května 1992 

Statutární orgán:  jednatelé 

Jednatelé:   Ing. Antonín Andrle, Ing. Jiří Roček 

Způsob jednání:   každý jednatel zastupuje společnost samostatně (16). 

2.1.2 Předmět podnikání 

 Mlékárenství, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí (16). 
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2.1.3 Více o společnosti 

Společnost AGRICOL s.r.o. byla založena společenskou smlouvou ze dne 

6. 2. 1992. Sídlo společnosti se nachází v Poličce, kde leží i hlavní provozovna. Dalším 

střediskem je drůbežárna v Opatovicích u Rajhradu, která je společností pronajímána 

na základě nájemní smlouvy. Firma je ve vlastnictví třech českých majitelů, z nichž dva 

ji zastupují jako jednatelé. Společnost zaměstnává cca 180 zaměstnanců. Výše 

základního kapitálu je 4 500 tis. Kč, který je rovnoměrně rozložena mezi společníky. 

Roční obrat firmy v roce 2013 převyšoval 1,3 miliardy Kč (17). 

2.1.4 Organizační struktura společnosti 

Společnost je rozdělena do několika organizačních jednotek. V čele společnosti 

jsou jednatelé, kteří jsou statutárním orgánem společnosti. Podnik je dále rozčleněn 

na jednotlivé úseky a oddělení, kde každý podléhá svému vedoucímu. V rámci každého 

úseku jsou definovány jednotlivé posty.  

 

Obr. 4: Organizační struktura společnosti  (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů firmy) 
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2.1.5 Výroba 

Výroba je rozdělena do dvou středisek, a to výroby majonéz a mlékárenské 

výroby. Podnik ročně nakoupí a zpracuje okolo 50 milionů litrů mléka a produkuje více 

než 400 tun sýru měsíčně. Mléko je sváženo z mnoha míst Českomoravské vrchoviny 

a podhůří Orlických hor. Další komoditou jsou majonézové výrobky, které firma 

produkuje ve výši 400 tun měsíčně. Firma využívá plně funkční systém HACCP. Mezi 

hlavní produkty výroby patří sýry, jako jsou Čedar a Eidam, dále tatarské omáčky 

a ochucené majonézové krémy. Produkty jsou baleny v různých typech balení i velikostí 

(17). 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny procentní změny množství nakupovaného 

mléka, výroby sýru a majonéz v jednotlivých letech. 

Tab. 5: Meziroční změny nákupu mléka, výroby sýru a majonéz  

(Zdroj: vlastní zpracování dle (16)) 

v procentech 2009 2010 2011 2012 2013 

Nákup mléka  4,60 -0,10 1,80 26,10 -0,80 

Výroba sýrů 6,50 -1,50 1,40 18,80 9,30 

Výroba majonéz 9,60 -10,30 1,50 9,80 3,20 

2.1.6 Zaměstnanci 

 V níže uvedené tabulce je uveden počet stálých zaměstnanců společnosti 

v jednotlivých letech. 

Tab. 6: Stavy zaměstnanců v letech 2009 – 2013 (Zdroj: vlastní zpracování dle (18)) 

počet osob 2009 2010 2011 2012 2013 

stav zaměstnanců 151 149 151 160 175 

Společnost počtem svých zaměstnanců patří dle Evropské unie mezi střední 

podniky (50< AGRICOL s.r.o. < 250). Výraznější zvýšení stavu zaměstnanců proběhlo 

v letech 2012 a 2013. Společnost v roce 2013 zaměstnávala 175 stálých pracovníků 

(18). 
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2.2 Analýza okolí podniku 

 Proto, aby bylo možné provést samotnou finanční analýzu, je nutné znát 

prostředí, ve kterém se společnost nachází. K těmto účelům budou použity Porterova 

analýza pěti sil a analýza SWOT . 

2.2.1 Porterova analýza pěti sil   

V této části bude provedena Porterova analýza společnosti AGRICOL s.r.o., 

která analyzuje pět sil působící na podnik. 

Stávající konkurence 

 V oblasti výroby sýrů a majonéz působí na území České republiky poměrně 

velké množství firem, a proto je soutěživost firem v tomto odvětví velmi vysoká. 

Konkurence v odvětví je zastoupena českými i zahraničními firmami. Společnost 

zaujímá na místním trhu podíl přibližně 10% výroby polotvrdých sýrů a 15% ve výrobě 

majonéz. Dovoz do ČR je realizován hlavně z Polska, Slovenska a Německa. 

 Výroba sýrů v ČR probíhá ve vyšším množství spíše menších podniků. Mezi 

největší konkurenty společnosti ve výrobě sýrů patří MADETA a.s., OLMA, a.s., dále 

Mlékárna Polná, spol. s r.o., a mnoho dalších menších firem (18). 

 MADETA a.s. je jedním z největších zpracovatelů mléka v České republice. 

Své sídlo má v Českých Budějovicích. Společnost produkuje různorodou 

výrobu, která je rozprostřena do středisek v okolních městech, kde je 

zaměstnáno více než 1700 lidí. Mezi hlavní produkty patří sýry, mléka, smetany, 

tvarohy, másla a jogurty (19). 

 OLMA a.s. patří mezi další velké producenty různých druhů mléčných výrobků. 

Společnost sídlí v Olomouci, kde zaměstnává více než 400 pracovníků (20). 

 Mlékárna Polná, spol. s r.o. patří z hlediska objemu produkce mezi menší 

konkurenty. Sídlo společnosti se nachází v Polné, kde je zaměstnáno do 100 

zaměstnanců. Firma vyrábí různorodý sortiment sýrů (21). 
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V oblasti výroby majonéz patří mezi hlavní konkurenty společnosti BONECO a.s., 

ZÁRUBA FOOD a.s. a společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., a mnoho dalších. 

 BONECO a.s. se řadí mezi významné výrobce majonéz a dalších pochutin 

(dresink, hořčice, saláty, pomazánky a další). Výroba probíhá v Kostelci nad 

Černými lesy, kde je zaměstnáváno více než 100 pracovníků (22). 

 ZÁRUBA FOOD a.s. je společností specializující se na výrobu různých 

druhů majonéz a dále vaječnou výrobu. Sídlo firmy leží v Českých 

Budějovicích, kde pracuje necelých 100 zaměstnanců (23). 

 UNILEVER ČR, spol. s r.o. je nadnárodní společnost, která vlastní řadu 

známých značek výrobků, mezi které patří i majonézy Hellmann's, které 

mají v ČR významné zastoupení. 

Potencionální noví konkurenti 

 Bariéru pro vstup nových konkurentů na trh přestavuje kapitálová náročnost, 

jelikož je nutné velkého množství finančních prostředků pro prvotní investici 

do moderních zařízení sloužících pro výrobu, které téměř nelze použít v jiném odvětví, 

a proto je nárůst zcela nových firem v tomto odvětví minimální. V současnosti je trh 

již ovládán několika většími společnostmi, které získaly většinu zákazníků. Příležitostí 

pro menší firmy může být výroba okrajových specialit, které ostatní výrobci nenabízí. 

Vyjednávací síla odběratelů 

 Vyjednávací síla odběratelů je značná, jelikož nabídka podobných ne-li 

shodných výrobků převyšuje poptávku. Tato síla se především týká velkých obchodních 

společností, které provozují sít velkoobchodů a maloobchodních prodejen. 

Významnými odběrateli společnosti AGRICOL s.r.o. jsou obchodní řetězce Kaufland, 

Penny Market a Lidl, kteří dohromady tvoří více než 50% celkových tržeb společnosti. 

Snahou těchto řetězců je získávat větší podíl na trhu, čehož docilují prostřednictvím 

nižších cen ve své obchodní síti, a tedy vyvíjí značný tlak na nízké ceny i u zpracovatelů 

mléka. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

 Vyjednávací síla dodavatelů je poměrně nízká. Je to způsobeno výrazně 

rozšířenou produkcí mléka v ČR, kde jeho produkce převyšuje spotřebu domácností, 

a to i při velmi limitovaných možnostech exportu. Společnost AGRICOL s.r.o. sváží 

mléko od více než deseti dodavatelů z Českomoravské vrchoviny a podhůří Orlických 

hor, a tedy není ohrožena monopolním dodavatelem, který by si určoval cenu. Určitý 

vliv mohou mít dodavatelé, kteří garantují vysokou jakost mléka, na základě které jsou 

schopny získat výhodnější dlouhodobé smlouvy. 

Náhradní substituční výrobky 

 Nabídka substitučních výrobků je v tomto odvětví vysoká. Jednotlivé 

společnosti se však snaží o diferenciaci u vybraných produktů, aby si získaly loajalitu 

zákazníků vůči jejich značkám. 

2.2.2 SWOT analýza 

 V této části bude provedena SWOT analýza společnosti AGRICOL s.r.o. 

Úkolem této analýzy je určit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby daného podniku. 

Silné stránky (Strenghts):  

 dlouholetá působnost na trhu, více než 20 let tradice výroby, 

 dobré jméno společnosti v okolí působnosti, 

 pevná pozice na trhu, patří mezi velké hráče v oboru, 

 firma nebyla poznamenána dřívější ekonomickou krizí, 

 produkce různorodé výroby (mlékárenská, majonézy), 

 produkce kvalitních výrobků, 

 neustálá modernizace výrobních zařízení, 

 malá vyjednávací síla dodavatelů.  



40 

 

Slabé stránky (Weaknesses): 

 vysoká konkurence v oboru, 

 velice podobné produkty, obtížné se odlišit od konkurence, 

 závislost na ceně mléka, od které se odvíjí ceny výrobků, 

 velká vyjednávací síla odběratelů. 

Příležitosti (Opportunities) 

 rozšíření působnosti firmy na nové trhy, 

 rozšíření výroby, 

  investice do zařízení a technologií, 

 nabídka nových produktů. 

Hrozby (Threats) 

 možné kolísání cen surovin pro výrobu, 

 nabídka substitučního zboží za nižší cenu od konkurence, 

  tlak na redukci cen, 

 pokles poptávky odběratelů, 

 zvyšování nákladů firmy z důvodů růstu cen vstupů, energií, pracovních sil, 

pohonných hmot. 
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2.3 Analýza absolutních ukazatelů 

 Vykonáním analýzy absolutních ukazatelů se rozumí provedení horizontální 

a vertikální analýzy společnosti AGRICOL s.r.o. s využitím jejích finančních výkazů 

a to rozvahy a výkazů zisku a ztráty za roky 2009 – 2013. 

2.3.1 Analýza rozvahy 

 Pomocí této analýzy jsou sledovány změny jednotlivých položek aktiv a pasiv. 

V následující tabulce jsou uvedeny aktiva a pasiva, která budou podrobena analýze. 

Tab. 7: Vybraná aktiva a pasiva pro horizontální a vertikální analýzu  

(Zdroj: vlastní zpracování dle výročních zpráv) 

  

v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013

Aktiva celkem 276 864 302 456 339 266 401 959 455 690

Dlouhodobý majetek 96 478 102 899 90 199 126 766 130 024

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 96 478 102 899 90 199 126 766 130 024

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

Oběžná aktiva 180 373 199 546 249 056 275 184 325 656

Zásoby 29 883 29 806 39 242 48 134 53 705

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 111 852 124 134 169 443 137 039 165 598

Krátkodobý finanční majetek 38 638 45 606 40 371 90 011 106 353

Časové rozlišení 13 11 11 9 10

Pasiva celkem 276 864 302 456 339 266 401 959 455 690

Vlastní kapitál 139 976 138 020 154 008 177 608 222 213

Základní kapitál 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

Kapitálové fondy 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Fondy ze zisku 450 450 450 450 450

VH z minulých let 124 884 118 320 123 421 146 463 140 035

VH běžného účetního období (+/-) 7 642 12 250 23 137 23 695 74 728

Cizí zdroje 136 888 164 436 185 258 224 351 233 477

Rezervy 0 0 0 0 0

Dlouhodobé závazky 25 208 25 514 34 486 35 688 36 567

Krátkodobé závazky 107 540 138 922 150 772 188 663 196 810

Bankovní úvěry a výpomoci 4 140 0 0 0 0

Časové rozlišení 0 0 0 0 0
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Horizontální analýza aktiv  

 Pomocí horizontální analýzy aktiv se zobrazují meziroční změny u jednotlivých 

položek aktiv a to v absolutním i procentuálním vyjádření.  

Tab. 8: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj vybraných položek aktiv v jednotlivých 

letech. 

 

Graf 1: Vývoj aktiv v letech 2009 – 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kč % Kč % Kč % Kč %

Aktiva celkem 25 592 9,24 36 810 12,17 62 693 18,48 53 731 13,37

Dlouhodobý majetek 6 421 6,66 -12 700 -12,34 36 567 40,54 3 258 2,57

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný 

majetek 6 421 6,66 -12 700 -12,34 36 567 40,54 3 258 2,57

Dlouhodobý finanční 

majetek 0 0 0 0 0 0 0 0

Oběžná aktiva 19 173 10,63 49 510 24,81 26 128 10,49 50 472 18,34

Zásoby -77 -0,26 9 436 31,66 8 892 22,66 5 571 11,57

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 12 282 10,98 45 309 36,5 -32 404 -19,12 28 559 20,84

Krátkodobý finanční 

majetek 6 968 18,03 -5 235 -11,48 49 640 122,96 16 342 18,16

Časové rozlišení -2 -15,38 0 0 -2 -18,18 1 11,11
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 Ve sledovaném období doházelo k každoročnímu nárůstu hodnot aktiv. 

V rozmezí let 2009 - 2013 se aktiva společnosti zvýšila o 65%. Na zvyšování aktiv měl 

vliv růst dlouhodobého hmotného majetku, který společnost téměř každoročně formou 

investic rozšiřovala a modernizovala. Na nárůstu celkových aktiv se významně podílela 

OA, která se ve sledovaných letech navýšila o 81%, protože docházelo k téměř 

každoročnímu navyšování stavu zásob, krátkodobých pohledávek i krátkodobého 

finančního majetku. Hodnoty časového rozlišení po celé sledované období kolísaly 

v rámci jednotek tis. Kč, a proto výrazně neovlivnily vývoj celkových aktiv. 

 V roce 2010 vzrostla celková aktiva o 25 592 tis. Kč, což znamená o 9,24%. 

Podíl na tomto navýšení mělo zvýšení dlouhodobého majetku, protože firma 

v tomto roce realizovala dvě významnější investice, kde proběhla modernizace 

technologické linky na plnění majonézy do skla a modernizace technologie krájení - 

linky na balení plátkových sýrů a linky na balení sýrů. Dále se zvýšil stav oběžných 

aktiv o 10,63%, na kterém měl podíl nárůst krátkodobých pohledávek a krátkodobého 

finančního majetku. 

 V roce 2011 vykázala aktiva opětovný nárůst o 12,17%. Došlo k významnému 

zvýšení stavu zásob o 31,66% a krátkodobých pohledávek o 36,5%. V dlouhodobém 

majetku se významně snížil stav samostatných movitých věcí o -26,09%, i když 

společnost realizovala investice – modernizace výroby sýrů a optimalizace porcování 

sýrů balící linky. Také se snížil i stav krátkodobého finančního majetku o 11,48%. 

 V roce 2012 došlo k nejvyššímu meziročnímu nárůstu aktiv o 53 731 tis. Kč, což 

je o 18,48%. Významně se zvýšil stav dlouhodobého majetku o 40,54%, kde společnost 

investovala do staveb a hlavně do samostatných movitých věcí, konkrétně do nové 

strojní linky na zahuštění syrovátky a dále pořízení výrobníku a dvou van na výrobu 

sýrů. V oběžných aktivech se opět zvýšil stav zásob o 22,26% a stav krátkodobého 

finančního majetku narost o 123% (49 640 tis. Kč). Byl to jediný rok, kdy došlo 

ke snížení krátkodobých pohledávek o 19,1%. 
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V roce 2013 se stav celkových aktiv opět navýšil o 53 731 tis. Kč (13,37%). 

Dlouhodobý majetek zaznamenal díky dalším investicím nárůst (modernizace příjmů 

mléka, linka balení sýru do zrací fólie, zvýšení kvality balení sýrů a rozšíření sortimentu 

porcovaných sýrů). Značné zvýšení lze pozorovat v oběžných aktivech o 50 472 tis. Kč 

(18,34%), kde hlavní roli měl nárůst krátkodobých pohledávek o 20,84%, ale i zvýšení 

zásob a krátkodobého finančního majetku. 

Vertikální analýza aktiv  

 Vertikální analýza aktiv podává informace o procentuálním zastoupení 

jednotlivých položek aktiv vůči celkovým aktivům. 

Z níže uvedené tabulky je patrné, že se jedná o kapitálově lehkou společnost, 

tedy že většina majetku společnosti je vázaná v oběžných aktivech (2/3). Společnost 

nemá žádný dlouhodobý nehmotný ani dlouhodobý finanční majetek a tedy dlouhodobý 

majetek hmotný je jediným majetkem, kterým disponuje. Podnik vlastní stroje, výrobní 

zařízení a dopravní prostředky, které jsou v průběhu let odepisovány, a tím způsobují 

mírný pokles dlouhodobého majetku, který však převyšují časté investice do nového 

majetku. Podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech meziročně kolísal 

a hodnoty se pohybovaly okolo 30%. 

Tab. 9: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

v procentech 2009 2010 2011 2012 2013

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

Dlouhodobý majetek 34,85 34,02 26,59 31,54 28,53

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek 34,85 34,02 26,59 31,54 28,53

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oběžná aktiva 65,15 65,98 73,41 68,46 71,47

Zásoby 10,79 9,85 11,57 11,97 11,79

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

Krátkodobé pohledávky 40,40 41,04 49,94 34,09 36,34

Krátkodobý finanční majetek 13,96 15,08 11,90 22,39 23,34

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



45 

 

V níže uvedeném grafu je zobrazeno procentní zastoupení vybraných položek 

aktiv v jednotlivých letech. 

 

Graf 2: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

Oběžná aktiva zastupovala podstatnou část celkových aktiv společnosti a jejich 

podíl se pohyboval v rozmezí 65,15% až 73,41%. Nejvýznamnější část OA tvořily 

pohledávky, které se meziročně pohybovaly kolem hodnoty 40%. Společnost neměla 

žádné dlouhodobé pohledávky, proto veškeré pohledávky byly zastoupeny těmi 

krátkodobými, a to hlavně pohledávkami z obchodních vztahů.  

 

Graf 3: Vývoj jednotlivých položek zásob v letech 2009 – 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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U zásob je patrný rostoucí trend, který lze pozorovat v každoročním navyšování 

jejich hodnot. Ve společnosti docházelo kromě roku 2010 k téměř každoročnímu 

zvyšování produkce, což doprovázelo zvýšení stavu materiálu, nedokončené výroby 

a výrobků. U výroby sýrů je zapotřebí delší časový úsek pro jejich zrání, proto firma 

disponuje tak vysokými stavy nedokončené výroby a materiálu, dále potraviny jsou 

vysokoobrátkové zboží, které je určené k okamžité spotřebě, a tedy nelze udržovat příliš 

vysoký stav hotových výrobků. V roce 2013 stav zásob tvořil podíl 11,79% z celkových 

aktiv.  

Hodnoty krátkodobého finančního majetku se pohybovaly v intervalu 11,90% až 

23,34%, tudíž KFM zastupoval poměrně značnou část oběžných aktiv. Významným 

rokem byl rok 2012, kdy se podíl KFM na oběžných aktivech téměř zdvojnásobil. 

Horizontální analýza pasiv 

 Pomocí horizontální analýzy pasiv se zjišťují meziroční změny u jednotlivých 

položek pasiv a to v absolutním i procentním vyjádření.  

Tab. 10: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Kč % Kč % Kč % Kč %

Pasiva celkem 25 592 9,24 36 810 12,17 62 693 18,48 53 731 13,37

Vlastní kapitál -1 956 -1,4 15 988 11,58 23 600 15,32 44 605 25,11

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 0 0

VH z minulých let -6 564 -5,26 5 101 4,31 23 042 18,67 -6 428 -4,39

VH běžného účetního 

období (+/-) 4 608 60,3 10 887 88,87 558 2,41 51 033 215,37

Cizí zdroje 27 548 20,12 20 822 12,66 39 093 21,1 9 126 4,07

Rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobé závazky 306 1,21 8 972 35,17 1 202 3,49 879 2,46

Krátkodobé závazky 31 382 29,18 11 850 8,53 37 891 25,13 81 47 4,32

Bankovní úvěry a 

výpomoci -4 140 -100 0 0 0 0 0 0

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 0 0

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

v tis. Kč
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 V následujícím grafu je zobrazen vývoj vybraných položek pasiv v jednotlivých 

letech. 

 

Graf 4: Vývoj pasiv v letech 2009 – 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ve sledovaném období zaznamenávaly pasiva každoroční nárůst v rozmezí 

9,24% až 18,48%, mezi lety 2009 – 2013 vzrostla pasiva společnosti obdobně jako 

aktiva o 65%. Na nárůstu pasiv společnosti se každoročně podílel kladný VH běžného 

účetního období, jenž se firmě úspěšně každý rok navyšovat. Společnost každoročně 

téměř celou částku VH ponechávala jako nerozdělený zisk, a proto docházelo 

k hromadění VH z minulých let. Společnost udržovala po celé sledované období stejnou 

výši základního kapitálu (4 500 tis. Kč), obdobně nenarůstaly ani neklesaly hodnoty 

kapitálových fondů a fondů ze zisku. Hodnoty cizích zdrojů zaznamenaly každoroční 

nárůst, na čemž mělo hlavní podíl navyšování krátkodobých závazků, které mezi lety 

2009 – 2013 vzrostly o 89 270 tis. Kč, což znamenalo nárůst o 83%. 

V roce 2010 se celková pasiva zvýšila o 9,24%, hodnota VH z minulých let se 

ale snížila o -5,26%, kde společnost využila jeho část pro financování investic. 

VH běžného účetního období zaznamenal výrazný nárůst o 60,3%. Hodnoty cizích 

zdrojů výrazně narostly o 20,12%, což značně ovlivnilo zvýšení závazků, a to hlavně 

těch krátkodobých o 31 382 tis. Kč (29,18%). Společnost naposledy čerpala bankovní 

úvěr v hodnotě 4 140 tis. Kč v roce 2009, kde v dalších letech už žádný úvěr nečerpala. 
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V roce 2011 pasiva prodělala opětovný nárůst o 12,17%, kde došlo k navýšení 

jak vlastního kapitálu, tak i cizích zdrojů. VH běžného účetního období měl hodnotu 

23 137 tis. Kč, což v procentuálním vyjádření znamenalo nárůst o 88,87% proti 

předešlému roku. Hodnoty cizích zdrojů se také navýšily o 12,66%, kde podstatný vliv 

měly dlouhodobé závazky, které vzrostly o 35.17%. Krátkodobé závazky prodělaly 

opětovný nárůst o 8,53%. 

 V následujícím roce 2012 lze sledovat nejvýznamnější nárůst pasiv za celé 

sledované období, kde pasiva vzrostla o 62 693 tis. Kč (18,48%). Společnost vykázala 

obdobně jako v předešlém roce vysoký VH běžného účetního období ve výši 

23 695 tis. Kč. Nárůst pasiv značně ovlivnilo i zvýšení cizích zdrojů a to hlavně 

krátkodobých závazků o 37 891 tis. Kč, v procentech o 25,13%, kde došlo k výraznému 

zvýšení nákupu mléka o 26,1%. 

 V posledním sledovaném roce 2013 celková pasiva zaznamenala další nárůst 

o 13,37%, kde v absolutním vyjádření došlo k navýšení pasiv o 53 731 tis. Kč. Hlavním 

důvodem zvýšení pasiv byla významná hodnota VH běžného účetního období ve výši 

74 728 tis. Kč, který oproti předešlému roku narost o 215,37%. Cizí zdroje zaznamenaly 

mírný nárůst o 4,07%. 

Vertikální analýza pasiv 

Tab. 11: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

v procentech 2009 2010 2011 2012 2013

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

Vlastní kapitál 50,56 45,63 45,39 44,19 48,76

Základní kapitál 1,63 1,49 1,33 1,12 0,99

Kapitálové fondy 0,90 0,83 0,74 0,62 0,55

Fondy ze zisku 0,16 0,15 0,13 0,11 0,10

VH z minulých let 45,11 39,12 36,38 36,44 30,73

VH běžného účetního období 2,76 4,05 6,82 5,89 16,40

Cizí zdroje 49,44 54,37 54,61 55,81 51,24

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé závazky 9,10 8,44 10,16 8,88 8,02

Krátkodobé závazky 38,84 45,93 44,44 46,94 43,19

Bankovní úvěry a výpomoci 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Vertikální analýza pasiv podává informace o procentuálním zastoupení 

jednotlivých položek pasiv vůči celkovým pasivům. 

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech od roku 2009 klesal, kdy měl 

vyšší než 50% podíl. I přesto, že absolutní výše VK  během sledovaného období rostla, 

jeho procentuální podíl klesal až do roku 2012 na hodnotu 44,19%. V roce 2013 se 

podíl VK začal zvyšovat a přiblížil se 50% hranici na hodnotu 48,76%. Výše základního 

kapitálu se během let neměnila, a proto jeho podíl na pasivech se rok od roku snižoval 

až na hodnotu 0,99%. Obdobný průběh měly kapitálové fondy a fondy ze zisku. 

VH z minulých let tvořil hlavní část vlastního kapitálu a i přes každoroční nárůst 

absolutních hodnot jeho podíl na celkových pasivech měl klesající tendenci, kde 

od roku 2009 z hodnoty 45,11%  klesl podíl na 30,73% v roce 2013. Společnost zde 

kumulovala velké množství finančních prostředků a hodnota nerozděleného zisku 

minulých let byla v roce 2013 ve výši 140 035 tis. Kč. VH běžného účetního období 

každoročně prodělával nárůst, a to v absolutním i procentním vyjádření, a jeho podíl 

na pasivech byl v roce 2013 úctyhodných 16,40%. 

V níže uvedeném grafu je zobrazeno procentní zastoupení vybraných položek 

pasiv v jednotlivých letech. 

 

Graf 5: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

Cizí zdroje vyjma roku 2009 tvořily více než 50% celkových pasiv, nejvyšší 

hodnoty dosáhly v roce 2012, kde tvořily 55,81% pasiv. Významnou položkou cizích 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013

Vertikální analýza pasiv 

Bankovní úvěry a

výpomoci

Krátkodobé závazky

Dlouhodobé závazky

Vlastní kapitál



50 

 

zdrojů jsou krátkodobé závazky, které měly od roku 2009 rostoucí trend, což bylo 

způsobeno růstem závazků z obchodních vztahů, který souvisel se zvýšením stavu 

zásob v jednotlivých letech sledovaného období. Dlouhodobé závazky jsou z vysoké 

míry tvořeny jinými závazky, které představují poskytnuté soukromé finanční 

prostředky od majitelů společnosti. Podíl těchto závazků na pasivech meziročně kolísal 

a zastupoval přibližně 8 - 10%. 

2.3.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

 Pomocí analýzy VZZ je zkoumáno, čím jsou ovlivněny jednotlivé výsledky 

hospodaření (provozní, finanční, mimořádný) analyzované společnosti.  

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané položky výkazu zisku a ztrát, které 

budou podrobeny analýze. 

Tab. 12: Vybrané položky VZZ pro horizontální a vertikální analýzu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013

Tržby za prodej zboží 23 568 26 818 16 674 11 843 7 925

Náklady vynaložené na 

prodej zboží 20 793 24 154 15 295 10 048 6 878

Obchodní marže 2 775 2 664 1 379 1 795 1 047

Výkony 682 129 756 034 1 070 285 1 127 619 1 347 412

Tržby za prodej vl. výrobků a 

služeb 691 540 848 400 1 064 263 1 123 341 1 341 693

Výkonová spotřeba 565 504 630 038 928 981 986 785 1 149 394

Přidaná hodnota 119 400 128 660 142 683 142 629 199 065

Osobní náklady 100 995 95 835 99 710 102 163 89 438

Tržby z prodeje DM a mat. 347 445 268 393 249 

Provozní výsledek 

hospodaření 10 162 16 932 30 231 28 643 91 749

Finanční výsledek 

hospodaření -934 -1857 -1751 544 329

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 1 576 2 810 5 422 5 546 17 518

Výsledek z hospodaření za 

běžnou činnost 7 652 12 265 23 058 23 641 74 560

Mimořádný výsledek 

hospodaření -10 -15 79 54 168

Výsledek hospodaření za 

účetní jednotku 7 642 12 250 23 137 23 695 74 728

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 9 218 15 060 28 559 29 241 92 246
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty vytváří obraz o absolutních 

i procentních změnách položen výkazu zisku a ztráty. 

Tab. 13: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Vývoj tržeb za prodej zboží měl od roku 2010 klesající charakter. Mezi lety 

2010 – 2011 byl pokles tržeb nejvýraznější o 37,83%. Tato ekonomická činnost se 

stávala pro společnost ve spojení s klesajícím objem prodeje a zvyšujícími se náklady 

na jeho realizaci stále méně výnosnou, což se odrazilo ve výrazném poklesu hodnot 

obchodní marže. Prodej zboží zastupuje v příjmech společnosti méně významný podíl, 

kde jeho hlavní činností je  prodej vlastních výrobků a služeb. 

Kč % Kč % Kč % Kč %

Tržby za prodej zboží 3250 13,79 -10144 -37,83 -4831 -28,97 -3918 -33,08

Náklady vynaložené na 

prodej zboží 3361 16,16 -8859 -36,68 -5247 -34,31 -3170 -31,55

Obchodní marže -111 -4,00 -1285 -48,24 416 30,17 -748 -41,67

Výkony 73905 10,83 314251 41,57 57334 5,36 219793 19,49

Tržby za prodej vl. 

výrobků a služeb 156860 22,68 215863 25,44 59078 5,55 218352 19,44

Výkonová spotřeba 64534 11,41 298943 47,45 57804 6,22 162609 16,48

Přidaná hodnota 9260 7,76 14023 10,90 -54 -0,04 56436 39,57

Osobní náklady -5160 -5,11 3875 4,04 2453 2,46 -12725 -12,46

Tržby z prodeje DM a 

materiálu 98 28,24 -177 -39,78 125 46,64 -144 -36,64

Provozní výsledek 

hospodaření 6770 66,62 13299 78,54 -1588 -5,25 63106 220,32

Finanční výsledek 

hospodaření -923 -98,82 106 5,71 2295 131,07 -215 -39,52

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 1234 78,30 2612 92,95 124 2,29 11972 215,87

Výsledek z 

hospodaření za běžnou 

činnost 4613 60,28 10793 88,00 583 2,53 50919 215,38

Mimořádný výsledek 

hospodaření -5 50,00 94 -626,67 -25 -31,65 114 211,11

Výsledek hospodaření 

za účetní jednotku 4608 60,30 10887 88,87 558 2,41 51033 215,37

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 5842 63,38 13499 89,63 682 2,39 63005 215,47

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

v tis. Kč
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 V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj jednotlivých složek nákladů a výnosů 

společnosti v letech 2009 – 2013. 

 

Graf 6: Vývoj nákladů a výnosů společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výkony měly ve sledovaném období rostoucí průběh. V letech 2010 – 2011 

hodnoty výkonů vzrostly nejvýrazněji o významných 41,57%. Výkonová spotřeba 

vyjadřuje spotřebu energií, materiálu a služeb, a proto je vývoj úzce propojen s výkony 

společnosti. Výkonová spotřeba se v jednotlivých letech zvyšovala, kde obdobně jako 

výkony v období 2010 – 2011 prodělala největší nárůst o 47,45%. Tempo jejího růstu 

bylo však až do konce roku 2012 vyšší než tempo růstu výkonů. Tento jev není 

pro společnost příliš pozitivní, protože by se měla snažit náklady na výrobu spíše 

snižovat. Rok 2013 je z hlediska výkonové spotřeby pozitivnější, kdy její meziroční 

nárůst byl nižší než u výkonů. 

 Přidaná hodnota by měla v čase růst. Toto pravidlo je splněno kromě roku 2012, 

kdy její růst stagnoval a velmi nepatrně se snížil o 0,04%. V roce 2013 se nastalo její 

nevětší zvýšení o 39,58%. Průběh přidané hodnoty je závislý na výkonech, výkonové 

spotřebě, proto její vývoj v čase se odvíjel dle změn v těchto položkách. 

 Osobní náklady měly od roku 2011 rostoucí tendenci. Jejich meziroční nárůst 

ovlivňoval rozmach produkce a s ním spojený zvyšující se stav stálých zaměstnanců, 

který  mezi lety 2011 až 2013 narostl o 24 osob na celkových 175 zaměstnanců. V roce 

2013 došlo k výraznému poklesu osobních nákladů o 12,46% oproti předešlému roku. 
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Tento jev byl zapříčiněn skutečností, že si majitelé společnosti v tomto roce nevyplatili 

mimořádné prémie, jejichž absencí došlo k značnému poklesu mzdových nákladů 

v hodnotě 15 212 tis. Kč. 

 V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj hospodaření společnosti 

v jednotlivých letech. 

 

Graf 7: Vývoj hospodaření v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Provozní výsledek hospodaření vykazoval meziroční nárůst v roce 2010 

o 66,62% v následujícím roce dokonce o 78,54% na čemž měl hlavní podíl růst objemu 

produkce. V roce 2012 došlo k mírnému snížení o 5,25%, kde se projevilo mírné 

zvýšení osobních nákladů. Zlomovým rokem byl rok 2013, kde provozní VH vzrostl 

o 63 106 tis. Kč (220,32%). Takto výrazný nárůst se odvíjel od zvýšení přidané hodnoty 

o 56 436 tis. Kč a také se výrazně snížily osobní náklady o 12 725 tis. Kč. 

 Finanční výsledek hospodaření dosahoval až do roku 2011 záporných hodnot, 

protože společnost vykazovala vyšší nákladové úroky než výnosové. Obrat nastal v roce 

2012, kdy se hodnoty ostatních finančních výnosů zvýšily a finanční VH se dostal 

do kladných čísel. V roce 2013 byla hodnota finančního VH 329 tis. Kč. 

 Výsledek hospodaření za účetní jednotku měl obdobný průběh jako provozní 

výsledek hospodaření a jeho hodnoty se meziročně zvyšovaly, s výjimkou roku 2012, 

kdy nastal jeho mírný pokles. 
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát  

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty zjišťuje poměr jednotlivých položek 

výsledovky vůči celkovým výnosům. 

Tab. 14: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát (Zdroj: vlastní zpracování) 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

Celkové výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby za prodej zboží 3,34 3,43 1,53 1,04 0,58 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
2,95 3,09 1,41 0,88 0,51 

Obchodní marže 0,39 0,34 0,13 0,16 0,08 

Výkony 96,66 96,57 98,47 98,96 99,42 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
97,99 108,37 97,91 98,59 98,99 

Výkonová spotřeba 80,13 80,48 85,47 86,6 84,81 

Přidaná hodnota 16,92 16,43 13,13 12,52 14,69 

Osobní náklady 14,31 12,24 9,17 8,97 6,6 

Tržby z prodeje DM a materiálu 0,05 0,05 0,02 0,03 0,02 

Provozní výsledek 

hospodaření 
1,44 2,16 2,78 2,51 6,77 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-0,13 -0,24 -0,16 0,05 0,02 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,22 0,36 0,5 0,49 1,29 

Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 
1,08 1,57 2,12 2,07 5,5 

Mimořádný výsledek 

hospodaření 
0 0 0,01 0 0,01 

Výsledek hospodaření za 

účetní období (+/-) 
1,08 1,56 2,13 2,08 5,51 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-) 
1,31 1,92 2,63 2,57 6,81 
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V následujícím grafu je znázorněno rozložení celkových tržeb společnosti 

v jednotlivých letech sledovaného období. 

 

Graf 8: Vertikální analýza výnosů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Vzhledem k tomu, že společnost AGRICOL s.r.o. je ve své hlavní činnosti 

výrobní podnik, byly hlavním zdrojem podnikových tržeb příjmy za prodej výrobků 

a služeb. Tržby z prodeje zboží, DM a materiálu představovaly pouze doplňkový zdroj. 

Největší poměr na celkových výnosech společnosti zaujímají výkony, jejichž 

podíl se ve sledovaném období stále zvyšoval od hodnoty 96,66% v roce 2009, až 

po své maximum 99,42% v roce 2013.  

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ve velké míře kopírovaly výkony, 

kromě let 2009 a 2010, kdy je převýšily. V roce 2009 se výrazně snížil stav 

vnitropodnikových zásob vlastní výroby o 9 411 tis. Kč a v následujícím roce byla 

provedena aktivace majetku v hodnotě 91 480 tis. Kč. Nakoupený sýr byl aktivován 

na vlastní výrobek, proto tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly v roce 

2010 hodnoty 108,37%. 

 Podíl tržeb za prodej zboží se na celkových výnosech stále snižoval a z hodnoty 

3,34% v roce 2009 klesl až na hodnotu 0,58% v roce 2013. Tržby z prodeje DM 

a materiálu tvořily po celé období zanedbatelný podíl, který se pohyboval v řádech 

desetin procenta. 
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V následujícím grafu je zobrazeno rozložení celkových nákladů společnosti 

v jednotlivých letech. 

 
Graf 9: Náklady – Vertikální analýza nákladů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Nejvýznamnější část celkových nákladů společnosti zastupovala výkonová 

spotřeba. Hodnoty výkonové spotřeby se v jednotlivých letech navyšovaly 

a z počátečního stavu 80,13% v roce 2009 vzrosty až na své maximum 86.60% 

v roce 2012. Zvyšující se náklady na výrobu nepříznivě ovlivňovaly přidanou hodnotu, 

které měla ve sledovaném období opačný vývoj, a z hodnoty 16,92% v roce 2009 klesla 

až na hodnotu 12,52% v roce 2012. Rok 2013 byl z hlediska výkonové spotřeby 

pozitivnější, kdy její hodnota mírně poklesla na 84,81%. 

Poměr osobních nákladů na celkových nákladech výrazně klesal. Ze svého 

maxima 14,31% v roce 2009 klesl poměr hodnot osobních nákladů až na 6,60% v roce 

2013, ve kterém se významně snížily i jejich absolutní hodnoty.  

Podíl nákladů vynaložených na prodej zboží se v důsledku snížení aktivit 

společnosti v této oblasti každým rokem snižoval a v celkových nákladech zastupoval 

stále nižší procento. 
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Provozní výsledek hospodaření zastával v roce 2009 hodnotu 1,44% a v průběhu 

let docházelo k jeho navyšovaní, kde v roce 2011 měl hodnotu 2,78%. V roce 2012 

provozní VH prodělal mírný pokles, ale v roce 2013 se jeho hodnota více 

než zdvojnásobila na 6,77%. 

 Finanční výsledek hospodaření dosahoval významnou část sledovaného období 

záporných hodnot. Od roku 2012 se již pohyboval v kladných číslech, které dosahovaly 

hodnot v blízkosti 0% hranice. 

 Výsledek hospodaření za běžnou činnost plyne z provozního a finančního 

výsledku hospodaření, od nichž je odečtena daň z příjmu za běžnou činnost. Jeho poměr 

vůči celkovým výnosům se od roku 2009 navyšoval, na čemž měl hlavní podíl příznivý 

vývoj v provozní oblasti podniku  

 Výsledek hospodaření za účetní období měl obdobný vývoj jako VH za běžnou 

činnost, protože mimořádný VH dosahoval nevýznamných hodnot. 

2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

 Pro analýzu rozdílových ukazatelů jsou stěžejní tři ukazatelé: čistý pracovní 

kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžní majetek. 

Tab. 15: Rozdílové ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

Čistý pracovní kapitál 72833 60624 98284 86521 128846 

Čisté pohotové prostředky -68902 -93316 -110401 -98652 -90457 

Čistý peněžní majetek 42950 30818 59042 38387 75141 

2.4.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 Společnost měla v celém sledovaném období přebytek oběžných aktiv nad 

krátkodobými závazky a tedy ČPK byl v celém sledovaném období kladný. Hodnoty 

ČPK meziročně narůstaly a podnik disponoval dostatečně vysokým finančním 

polštářem. Z toho lze vyvodit, že podnik by dostatečně likvidní a byl by schopen 

pokračovat ve svých aktivitách i v případě, že by nastala nepříznivá událost. 
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2.4.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

 Tento ukazatel je očištěn o méně likvidní pohledávky. Z grafu je patrné, že 

ukazatel ČPP dosahoval v celém sledovaném období záporných hodnot, což naznačuje, 

že by společnost mohla mít problémy s platební neschopností. Podnik však disponuje 

vysokými pohledávkami z obchodních vztahů, které nejsou v tomto ukazateli zahrnuty. 

V praxi to funguje tak, že společnost průběžně přijímá pohledávky a hradí závazky 

z obchodních vztahů, kde se u obou variant doba splatnosti pohybuje od 40 do 60 dní, 

a ty to částky se navzájem pokrývají.  

2.4.3 Čistý peněžní majetek (ČPM) 

 Ukazatel ČPM udává, o kolik korun je podnik v plusu nebo v mínusu, pokud by 

bylo nutné splatit všechny jeho krátkodobé závazky nejlikvidnějším majetkem. Hodnoty 

ČPM byly ve všech letech kladné, z čehož plyne, že společnost po celé období 

disponovala dostatkem finančních prostředků pro okamžité splacení všech 

krátkodobých závazků.  

V následujícím grafu je zobrazen vývoj jednotlivých rozdílových ukazatelů 

během let 2009 -2013. 

 

Graf 10: Vývoj rozdílových ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatele patří mezi nejvyužívanější ukazatele při hodnocení finanční 

situace podniku. Pro provedení finanční analýzy společnosti AGRICOL s.r.o. bylo 

použito ukazatelů likvidity, zadluženosti, rentability a aktivity.  

2.5.1 Ukazatele likvidity  

 Likvidita představuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní 

prostředky, kterými pokryje své závazky. Ukazateli je vždy poměřováno to, čím je 

možné zaplatit, s tím, co je nutné zaplatit. 

Tab. 16: Ukazatele likvidity – společnost (Zdroj: vlastní zpracování) 

společnost 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 1,68 1,44 1,65 1,46 1,65 

Pohotová likvidita 1,40 1,22 1,39 1,20 1,38 

Okamžitá likvidita 0,36 0,33 0,27 0,48 0,54 

Tab. 17: Ukazatele likvidity – oborové průměry (Zdroj: vlastní zpracování dle (24)) 

oborové průměry 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 1,44 1,37 1,42 1,50 1,46 

Pohotová likvidita 1,01 0,94 0,94 0,98 0,99 

Okamžitá likvidita 0,15 0,14 0,13 0,14 0,15 

  

Graf 11: Vývoj ukazatelů likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Běžná likvidita vypovídá o tom, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku, znázorňuje schopnost podniku přeměnit svůj oběžný majetek 

na prostředky pro úhradu svých závazků. Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou 

v rozmezí 1,5 – 2,5, kdy lze tento ukazatel hodnotit jako vyhovující. Podnik díky 

záměrnému udržování nízkých hodnot likvidity může maximálně využívat oběžná 

aktiva. Běžná likvidita měla kolísavý vývoj, kde se společnost po celé sledované období 

pohybovala okolo spodní hranice doporučených hodnot. V letech 2010 a 2012 byly 

hodnoty lehce pod spodní hranicí 1,5, kde společnost zaznamenala vyšší stav 

krátkodobých závazků než pohledávek. V roce 2012 její hodnota klesla i pod hodnotu 

oborových průměrů. V ostatních letech se hodnoty likvidity pohybovaly nad oborovými 

průměry. 

Pohotová likvidita vychází z předešlého ukazatele. Pro vyšší vypovídací 

schopnost o likviditě nezahrnuje do oběžného majetku zásoby, které představují 

nejméně likvidní složku OA. Doporučené hodnoty pro tento ukazatel jsou v rozmezí  

1 - 1,5. Pohotová likvidita podniku se po celé období pohybovala v rozmezí 

doporučených hodnot a převyšovala oborové průměry. Hodnoty pohotové likvidity 

mírně meziročně kolísaly obdobně jako u běžné likvidity. 

Okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy, 

vypovídá o tom, kolikrát krátkodobý finanční majetek pokrývá okamžitě splatné 

závazky. Doporučené je udržovat hodnoty tohoto ukazatele v rozmezí 0,2 – 0,5. 

Hodnoty okamžité likvidity se po celé období pohybovaly v doporučeném rozmezí, kde 

likvidita měla do roku 2011 klesající průběh, protože společnost měla nižší stav 

finančních prostředků na bankovním účtu, který v průběhu následujících let více 

než zdvojnásobila, což se projevilo i na růstu okamžité likvidity.  

2.5.2 Ukazatele zadluženosti  

 Pomocí ukazatelů zadluženosti je udáván vztah mezi cizími a vlastními zdroji 

společnosti. Zadluženost je pro podnik do určité míry žádoucí, protože cizí zdroje 

představují levnější zdroj kapitálu. Výše zadluženosti také ovlivňuje rentabilitu a tím 

i tržní hodnotu podniku.  
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Tab. 18: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

  jednotky 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost % 49,44 54,37 54,61 55,81 51,24 

Koeficient samofinancování % 50,56 45,63 45,39 44,19 48,76 

Doba splácení dluhů rok 0,18 0,20 0,21 0,17 0,14 

Úrokové krytí krát 13,35 11,67 20,09 16,10 77,62 

 Celková zadluženost představuje podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. 

Hodnoty průměrné zadluženosti se pohybují v rozmezí 30 – 50%, vyšší hodnoty 

do 70% představují vysokou celkovou zadluženost. Podíl cizích zdrojů na financování 

od roku 2009 rostl a společnost jich využívala stále větší množství. Podnik od tohoto 

roku nečerpal žádný úvěr, proto největší část CZ zastupovaly dlouhodobé (1/5) a hlavně 

krátkodobé závazky (4/5). Celková zadluženost se zvyšovala až do roku 2012 

na hodnotu 55,81%. V roce 2013 se podíl cizího kapitálu snížil na hodnotu 51,24% 

a poměr financování podniku vlastními a cizím kapitálem byl téměř vyrovnaný, což 

svědčí o bonitě a stabilitě podniku. 

 V následujícím grafu je zobrazen poměr celkové zadluženosti společnosti a míry 

samofinancování v jednotlivých letech. 

 

Graf 12: Celková zadluženost (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Doba splácení dluhů poměřuje cizí zdroje oproštěné o krátkodobý finanční 

majetek s provozní cash flow. Získaný časový údaj vypovídá o tom, po kolika letech by 

byl podnik schopen při stávající výkonnosti splatit své dluhy. Pro podnik je vhodná 

klesající tendence ukazatele. Doba splácení dluhů zaznamenávala mírný meziroční 

nárůst až do roku 2011, od kdy se začala snižovat. Hodnoty tohoto ukazatele byly 

po celé sledované období velmi nízké, kde se pohybovaly pod hranicí čtvrt roku, což lze 

hodnotit pozitivně. 

 Úrokové krytí udává, kolikrát se podniku může snížit dosahovaný zisk, než 

pozbude schopnost platit své úrokové povinnosti. Hodnoty úrokového krytí v celém 

sledovaném období výrazně převyšovaly doporučenou hranici a. lze tedy konstatovat, 

že dosahovaný zisk několikanásobně převyšoval placené úroky.  

2.5.3 Ukazatele rentability  

 Ukazatele rentability vyjadřují, do jaké míry a jak rychle se vložený kapitál 

podniku vyplatí. S jejich pomocí lze zjistit celková efektivnost dané činnosti. 

Tab. 19: Ukazatele rentability - společnost (Zdroj: vlastní zpracování) 

společnost 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA  3,67% 5,60% 8,91% 7,13% 20,13% 

ROE  5,46% 8,88% 15,02% 13,34% 33,63% 

ROI 3,95% 6,08% 9,35% 7,57% 20,39% 

ROCE 6,15% 10,35% 16,04% 13,43% 35,45% 

ROS 1,07% 1,40% 2,14% 2,09% 5,54% 

Tab. 20: Ukazatele rentability – oborové průměry (Zdroj: vlastní zpracování dle (24)) 

oborové průměry 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA  9,93% 7,33% 8,75% 8,70% 6,52% 

ROE  14,15% 11,57% 15,62% 12,77% 9,49% 
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V následujícím grafu je zobrazen vývoj vybraných ukazatelů rentability 

společnosti AGRICOL s.r.o. za roky 2009 - 2013 v porovnání s oborovými průměry. 

 

Graf 13: Porovnání ukazatelů ROA a ROE s oborovými průměry (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) vypovídá, do jaké míry se společnosti 

daří z dostupných aktiv generovat zisk. Vývoj ukazatele byl pozitivní, protože jeho 

hodnoty se každoročně dařilo zvyšovat, s výjimkou roku 2012, kdy nastal mírný pokles. 

V letech 2009 - 2010 byly hodnoty ROA velmi nízké a výrazně zaostávaly 

za oborovými průměry. V roce 2011 se již hodnota ROA pohybovala nad oborovými 

průměry. V následujícím roce ukazatel pokles téměř o 2% a dostal se opět pod průměr 

ROA v oboru. V roce 2013 zaznamenal ukazatel vysoký nárůst a jeho hodnota se 

dostala na své maximum 20,13%, v oboru proběhl opačný vývoj ukazatele na hodnotu 

6,52% a rozdíl byl o to výraznější. Vysoká hodnota ROA byla v tomto roce důsledkem 

výrazného navýšení VH. Růst tohoto ukazatele vypovídá, že se společnosti dařilo 

zefektivňovat využívání svého majetku, a meziroční růst HV značí o návratnosti 

realizovaných investic. 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) sleduje výnosnost kapitálu, který byl 

do společnosti vložen jejími vlastníky. U tohoto ukazatele je možné opět sledovat 

rostoucí vývoj díky zvyšujícímu se hospodářskému výsledku. V letech 2009 - 2010 

ukazatel dosahoval velmi nízkých hodnot a značně zaostával za oborovými průměry. 

V roce 2011 došlo k přiblížení k oborovým hodnotám a v následujících dvou letech je 

převyšoval, kde v roce 2013 dosáhl nejvyšší hodnoty 33,63%.  
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Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) se používá ke zjištění výnosnosti 

realizovaných investic. Doporučené hodnoty jsou alespoň 12%. Ukazatel ROI měl 

ve sledovaném období rostoucí charakter, ale jeho hodnoty mezi lety 2009 – 2012 

zdaleka nedosahovaly doporučené výše. Své minimum měl ukazatel v roce 2009, kdy 

jeho hodnota byla 3,95%. Do roku 2011 vzrostla ROI na hodnotu 9,35%. V roce 2012 

následoval pokles hodnoty ukazatele na 7,57%. Pouze v roce 2013 ukazatel dosáhl 

příznivé hodnoty, která se vyšplhala až na 20,39%. 

 Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) vyjadřuje výnosnost dlouhodobě 

investovaného kapitálu. Pro výpočet tohoto ukazatele není podstatné, zda jde o vlastní 

nebo cizí zdroje financování. Rentabilita investovaného kapitálu se od roku 2009 

navyšovala, kde její průběh byl obdobný jako u předešlého ukazatele. V roce 2013 se 

rentabilita investovaného kapitálu vyšplhala až na 35,45% . 

 Rentabilita tržeb (ROS) poměřuje zisk s celkovými tržbami, na základě čeho 

podnik získá informaci o tom, kolik vyprodukoval zisku z celkových tržeb. Příznivý 

vývoj rentability tržeb dosahuje 6% a více. Hodnota tohoto ukazatele byla v roce 2009 

velice nízká pouhých 1,07%. V následujících letech se rentabilita tržeb zvyšovala 

a podíl zisku na celkových tržbách se zvýšil až na hodnotu 5,54% v roce 2013. 

2.5.4 Ukazatelé aktivity  

 Pomocí ukazatelů aktivity se zjišťuje, jak efektivně podnik hospodaří se svými 

aktivy, do jaké míry má schopnost využít investované finanční prostředky. 

Pro společnost není vhodné větší než účelné množství aktiv, ale ani jejich nedostatek.  

Tab. 21: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 

  jednotky 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv krát 2,58 2,89 3,19 2,82 2,96 

Obrat celkových aktiv - obor krát 1,67 1,64 1,52 1,64 1,61 

Obrat dlouhodobého 

majetku krát 7,41 8,51 11,98 8,95 10,38 

Obrat zásob  krát 23,93 29,36 27,55 23,58 25,13 

Doba obratu zásob dny 15,04 12,26 13,07 15,26 14,33 

Doba obratu pohledávek dny 56,31 51,06 56,43 43,46 44,17 

Doba obratu závazků dny 49,71 52,42 44,71 51,05 42,64 
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  V následujícím grafu jsou zobrazeny hodnoty ročních obratů jednotlivých 

položek aktiv v letech 2009 - 2013. 

 

Graf 14: Obraty ukazatelů aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrat celkových aktiv udává počet obrátek celkových aktiv za rok. Aby podnik 

efektivně využíval svá aktiva, měly by se hodnoty ukazatele pohybovat v rozmezí  

1,6 – 3 krát. Obrat celkových aktiv se v celém sledovaném období pohyboval u horní 

hranice doporučených hodnot a výrazně převyšoval oborové hodnoty. V roce 2011 byla 

hodnota ukazatele nejvyšší 3,19, kde podnik využíval svá aktiva až do nezdravé míry. 

V následujících letech nastal mírný pokles hodnot, kde se pohybovaly těsně 

pod doporučenou maximální hranicí. Podnik ve sledovaném období využíval svá aktiva 

na hranici efektivního až přílišného využívání. 

 Obrat dlouhodobého majetku měří, kolikrát se dlouhodobý majetek během 

roku obrátí v tržby a výrazně přispívá k rozhodování o tom, zda pořídit další 

dlouhodobý produkční majetek. Vývoj tohoto ukazatele byl kladný, kde díky 

každoročními zvyšování tržeb se hodnoty obratu zvyšovaly. V roce 2012 se hodnota 

snížila, protože byl zaznamenán zvýšený nárůst dlouhodobého majetku, kde společnost 

uskutečnila významnější investice. Podnik však po celé sledované období udržoval 

příznivý stav tohoto ukazatele, a proto přichází v úvahu investice do dalšího 

dlouhodobého majetku. 
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 Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu každá položka zásob prodána a opět 

naskladněna. Ukazatel měl do roku 2010 rostoucí tendenci a jeho hodnota byla 29,36. 

V letech 2011 a 2012 hodnoty obratu zásob poklesly až na 23,58. V roce 2013 

se hodnoty opět mírně zvýšily. Zásoby jsou tvořeny po celé sledované období  

z 30 – 40 % materiálem, výrobky a nedokončená výroba dohromady představují  

60-70 % zásob. Objem zboží zastupuje po celé období méně než 1% zásob. 

 V následujícím grafu je zobrazen vývoj průměrné doby obratu u vybraných 

ukazatelů aktivity v letech 2009 – 2013. 

 

Graf 15: Doba obratu - ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Doba obratu zásob udává průměrný počet dní, po které jsou zásoby vázány 

v podniku, než dojde k jejich spotřebě nebo prodeji. Hodnoty doby obratu zásob měly 

kolísavý vývoj, kde se v roce 2010 hodnota dostala nejníže na 12,26, dále následoval 

její růst až na nejvyšší hodnotu 15,26 v roce 2012. V následujícím roce hodnota opět 

mírně poklesla. Pro společnost je výhodnější klesající doba obratu zásob. 

 Doba obratu pohledávek vyjadřuje průměrnou dobu od okamžiku, kdy byl 

proveden prodej na obchodní úvěr až po okamžik přijetí platby od zákazníka. Ukazatel 

měl ve sledovaném období kolísavý vývoj, kde se meziročně snižoval a opět narůstal. 

Pozitivní vývoj nastal v letech 2012 a 2013, kdy se doba obratu pohledávek výrazně 

snížila o téměř 13 dní. Celkové pohledávky tvořily pouze ty krátkodobé, dlouhodobé 

pohledávky ani pohledávky po splatnosti podnik neevidoval. 
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 Doba obratu závazků z obchodního styku udává, po jakou průměrnou dobu 

zůstávají závazky dodavatelům neuhrazeny. Během sledovaného období hodnoty 

ukazatele kolísaly. Z výše uvedeného grafu plyne, že v porovnání s dobou obratu 

pohledávek měly hodnoty vždy opačný vývoj. Pro podnik je příznivější vyšší doba 

obratu závazků než doba obratu pohledávek, kdy společnost může čerpat bezplatný 

obchodní úvěr. Tohoto stavu se společnosti podařilo dosáhnout v letech 2010 a 2012, 

v ostatních letech byla doba obratu závazků nižší a tudíž méně výhodnější.  

 Společnost má smluvně nastaveny doby pro úhrady závazku a inkasa 

pohledávek z obchodních vztahů v rozmezí 40 – 60 dnů. Z výše uvedeného grafu 

vyplývá, že průměrné hodnoty dob obratů se v tomto rozmezí po celé sledované období 

pohybovaly, a tudíž nevznikala žádné hrozby spojené s platební morálkou, jak ze strany 

společnosti, tak ze strany odběratelů. 

2.6 Analýza soustav ukazatelů 

 V této části práce je hodnocena finanční situace společnosti AGRICOL s.r.o. 

pomocí soustav ukazatelů. Pro účely této práce byly využity bankrotní modely, 

konkrétně Altmanův index a Index IN05. Z bonitních modelů byl zařazen Kralickův 

Quicktest. 

2.6.1 Altmanův index (Z – skóre) 

 Pro společnost AGRICOL s.r.o. byla použita verze Altmanova indexu 

pro podniky, které nemají veřejně obchodovatelné akcie. Prostřednictvím tohoto indexu 

lze zjistit, zda se jedná o prosperující nebo problémový podnik. Nejprve byly vypočteny 

hodnoty jednotlivých ukazatelů a následně vynásobeny příslušnými koeficienty. 

Tab. 22: Altmanův index (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

váha 2009 2010 2011 2012 2013

Z - skóre 3,29 3,62 3,95 3,57 4,14

A 0,717 0,24 0,26 0,16 0,23 0,20

B 0,847 0,48 0,43 0,43 0,42 0,47

C 3,107 0,04 0,06 0,09 0,07 0,20

D 0,42 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

E 0,998 2,58 2,90 3,19 2,83 2,96
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V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj hodnot Altmanova Indexu 

v jednotlivých letech. 

 

Graf 16: Altmanův index (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Výsledné hodnoty Altmanova indexu se mohou pohybovat ve třech pásmech. 

Pro společnost je důležité, aby se hodnota Z – skóre pohybovalo nad hranicí 1,2, která 

predikuje vážné finanční problémy. Hodnoty v intervalu od 1,2 do 2,9 zastupují „šedou 

zónu“, ve které se firma nepotýká s výraznými problémy, ale ani vysoce neprosperuje. 

 Z výsledných hodnot v tabulce i grafu je patrné, že se společnost po celé 

sledované období pohybovala v pásmu prosperity, Z – skóre Altmanova indexu bylo 

ve všech letech vyšší než 2,9. Finanční situaci společnosti lze hodnotit velmi pozitivně 

a lze konstatovat, že se jedná o úspěšný podnik, který nemá žádné významné finanční 

potíže a v nejbližší době nebude ohrožen bankrotem. 

2.6.2 Index IN05 

 Dalším použitým finančním ukazatelem je Index IN05, který byl přímo vytvořen 

pro české prostředí, a proto jeho vypovídací schopnost bude přesnější. Obdobně jako 

u předešlého ukazatele byly nejprve vypočítány ukazatele, které byly vynásobeny 

příslušnými koeficienty, a následně sečteny. 
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Tab. 23: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

IN05 1,46 1,56 1,77 1,60 2,18 

A 0,26 0,24 0,24 0,23 0,25 

B 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

C 0,15 0,22 0,35 0,28 0,80 

D 0,54 0,61 0,67 0,59 0,62 

E 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15 

 V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj výsledných hodnot Indexu IN05 

v jednotlivých letech. 

 

Graf 17: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Hodnocení finanční situace pomocí indexu IN05 dopadlo pro společnost 

příznivě. Hodnoty indexu měly se ve sledovaném období rostoucí charakter 

a pohybovaly se na vrchní hranici „šedé zóny“ V letech 2011 a 2013 se hodnoty dostaly 

i do pásma prosperity, což ovlivnil vysoký výsledek hospodaření, a to hlavně v roce 

2013, kdy index dosáhl hodnoty 2,18. Lze předvídat uspokojivý vývoj finanční situace 

v analyzovaném podniku. Společnost s takto vysokými hodnotami indexu IN05 se 

pro věřitele jeví jako důvěryhodná.  
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2.6.3 Kralickův Quicktest    

 Kralickův Quicktest slouží k rychlému ohodnocení firmy s poměrně dobrou 

vypovídací schopností. K jednotlivým výsledkům ukazatelů jsou přiřazovány bodové 

hodnoty, na základě kterých je podnik následně hodnocen. 

Tab. 24: Kralickův Quicktest (Zdroj: vlastní zpracování) 

ukazatele 2009 2010 2011 2012 2013 

R1 0,506 0,456 0,454 0,442 0,488 

R2 6,480 2,625 -16,386 1,405 2,012 

R3 0,037 0,056 0,089 0,071 0,201 

R4 0,022 0,060 -0,008 0,085 0,047 

 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny získané bodové hodnoty jednotlivých 

ukazatelů Kralickova Quicktestu. 

Tab. 25: Bodové hodnocení – Kralickův Quicktest (Zdroj: vlastní zpracování) 

bodové hodnocení 2009 2010 2011 2012 2013 

R1 4 4 4 4 4 

R2 2 0 0 0 0 

R3 1 1 2 1 4 

R4 1 2 0 3 1 

Finanční stabilita 3 2 2 2 2 

Výnosová situace 1 1,5 1 2 2,5 

Celková situace 2 1,75 1,5 2 2,25 

 Výsledné hodnoty převyšující hranici 3 vypovídají o podniku, který se nachází 

v dobré finanční kondici. Hodnoty v intervalu 1 – 3 představují „šedou zónu“ a hodnot 

nižších než 1 dosahují podniky, které jsou ve špatné finanční kondici. 

 



71 

 

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj hodnot Kralickova Quicktestu 

v jednotlivých letech. 

 

Graf 18: Kralickův Quicktest (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Z grafu je patrné, že se podnik v celém období pohyboval v „šedé zóně“. 

Bodové hodnoty celkové situace měly mezi lety 2009 – 2011 klesající průběh, kde 

v roce 2011 byla hodnota nejnižší 1,5. Od roku 2012 nastalo naopak zvyšování hodnot 

až na nejvyšší hodnotu 2,25 v roce 2013. Podle Kralickova Quicktestu se podnik jevil 

jako průměrný. Finanční stabilita společnosti dosahovala v celém období příznivých 

hodnot a to hlavně díky ukazateli R1 (koeficient samofinancování), kde ve všech letech 

dosáhl hodnoty 4, což vypovídá o kapitálově silném podniku. Výnosový situace 

společnosti dosahovala nízkých hodnot v letech 2009 a 2011, protože podnik 

nedosahoval příliš vysoké ziskovosti. V následujících letech došlo k příznivému 

navýšení ukazatele až na hodnotu 2,25 v roce 2013, kde došlo ke zvýšení hodnot 

ukazatele R3 (Ziskovost) díky vysokému VH. 

 Z analýzy soustav ukazatelů bylo zjištěno, že společnost podle Altmanova 

indexu ani Indexu IN05 nehrozí v blízké budoucnosti bankrot. Podnik neměl žádné 

výraznější finanční problémy a jeví se jako zdravý. 
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2.7 Souhrnné hodnocení finanční situace společnosti 

 V této části bakalářské práce je provedeno souhrnné hodnocení finanční situace 

společnosti AGRICOL s.r.o. 

Z provedené horizontální a vertikální analýzy vyplynulo mnoho důležitých 

faktů. Majetek společnosti vykazoval během sledovaného období kromě roku 2011 růst. 

Nárůst probíhal u dlouhodobého majetku hmotného, který byl navyšován častými 

investicemi. Pro velkou část investic společnost úspěšně získávala dotace hrazené 

z fondů EU. Významnou část celkového majetku tvoří oběžná aktiva, jejichž procentní 

zastoupení se navyšovalo z 65,15%  až na 71,47%. Zásoby tvoří asi 11%, na kterých se 

nejvíce podílí nedokončená výroba a polotovary a materiál. Z pohledávek podnik 

vykazuje pouze ty krátkodobé, které se během let navyšovaly až na hodnotu 

165 mil. Kč. Finanční majetek společnosti se během let navyšoval, což pozitivně 

ovlivňovalo likviditu společnosti. Pasiva jsou nadpoloviční většinou tvořena cizími 

zdroji, kde se hodnoty pohybovaly mírně nad 50%. Největší podíl na vlastním kapitálu 

má VH z minulých let, který jako jediný prodělával změny v položkách vlastního 

kapitálu, a každoročně se navyšoval. Společnost každý rok vyčlenila část VH jako 

příplatek na závodní stravování a zbytek tvořil nerozdělený zisk, který navyšoval VH 

z minulých let. Cizí zdroje jsou tvořeny dlouhodobými a hlavně krátkodobými závazky, 

u kterých docházelo ke každoročnímu navyšování. Společnost od roku 2010 nečerpala 

žádné bankovní úvěry a výpomoci. 

 Z analýzy VZZ je patrné, že společnost AGRICOL s.r.o. je hlavně výrobním 

podnikem. Tržby za prodej zboží tvoří zanedbatelnou část z celkových tržeb, kde jejich 

podíl na celkových tržbách stále klesal až pod hranici 1%. Obchodní marže dosahovala 

stále nižších hodnot, které se blížily k 0%. Společnost vyjma roku 2010 každoročně 

navyšovala objem své výroby u obou jejich hlavních komodit. Výkony zaujímají 

nevětší podíl na celkových výnosech a měly rostoucí průběh během celého období. 

S výkony rostly i tržby. Výkonová spotřeba měla také rostoucí průběh, kde až do roku 

2012 narůstala vyšším tempem než výkony, což nebyl příliš pozitivní jev. Přidaná 

hodnota meziročně narůstala až do roku 2012, ve kterém mírně poklesla. V roce 2013 

se její hodnoty významně zvýšily téměř o 40%. Procentní zastoupení osobních nákladů 
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se meziročně snižovalo, v absolutních hodnotách však docházelo k jejich růstu, protože 

společnost navyšovala stav stálých zaměstnanců a také se zvyšoval jejich průměrný 

výdělek. Snížení osobních nákladů v roce 2013 bylo způsobeno absencí mimořádných 

odměn, které si majitelé každoročně vypláceli. Provozní výsledek hospodaření 

dosahoval vysokých hodnot, které meziročně narůstaly, a v procentním zastoupení 

na celkových výnosech vzrostl z 1,44% na 6,67%. Finanční VH byl až do roku 2011 

záporný, kdy nákladové úroky a ostatní finanční náklady převyšovaly výnosové úroky 

a finanční výnosy. V letech 2012 a 2013 byl již kladný, na čemž se projevily zvýšené 

finanční výnosy. Mimořádný VH nedosahoval po celé období významných hodnot. 

 ČPK dosahoval vysokých hodnot, které měli rostoucí charakter. Ukazatel 

vypovídá, že společnost disponuje dostatečně vysokým finančním polštářem, který 

zastupují oběžná aktiva. ČPP dosahovaly po celé období záporných hodnot, protože 

společnost zaznamenává velice vysoké krátkodobé závazy, které by nebyla schopna 

okamžitě splatit pouze pohotovými finančními prostředky. ČPM dosahoval kladných 

hodnot, protože v ukazateli jsou zahrnuty krátkodobé pohledávky, jejichž podíl na OA 

je značný. 

 Ukazatelé likvidity vypovídají o přívětivém stavu společnosti. Hodnoty likvidity 

po celém období významně nevybočovaly z doporučených rozmezí a pohybovaly se 

nad oborovými průměry. Hodnotu běžné likvidity společnost udržovala kolem spodní 

hranice 1,5, což může vést k maximálnímu využívání OA, ale je nutné tento ukazatel 

sledovat. 

 Zadluženost společnosti byla od roku 2010 mírně zvýšená a pohybovala se 

nad 50% hranicí. Společnost od roku 2009 nečerpala žádný finanční úvěr. Dlouhodobé 

závazky tvoří prostředky poskytnuté majiteli společnosti, a to ve výši 24 mil. Kč, které 

v roce 2011 vzrostly na 33 mil. Kč. Nejvýznamnější část závazků tvoří krátkodobé 

závazky. Hodnoty úrokového krytí byly nadprůměrné, protože NU skrz absenci 

bankovních úvěrů byly nízké. 
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Ukazatelé rentability měli do roku 2011 rostoucí charakter, ale dosahovaly 

nepříliš příznivých hodnot, a v roce 2012 prodělali pokles. V podniku se nedařilo 

efektivně využívat vložený kapitál. Rok 2013 byl zlomový, kde většina ukazatelů 

dosáhla doporučených hodnot a pohybovala se nad oborovými průměry. Společnosti 

se podařilo zefektivnit využívání vloženého kapitálu a projevily se realizované 

investice, což se odrazilo ve výši vygenerovaného VH. 

Hodnoty obratu celkových aktiv byly v celém sledovaném období vysoké 

a pohybovali se na vrchní hranici doporučeného rozmezí 1,6 - 3. V roce 2011 se 

hodnota obratu zvýšila až na 3,19 a v podniku docházelo k přílišnému využívání aktiv. 

Společnost v následujících letech zvyšovala hodnotu svých aktiv a ukazatel se opět 

pohyboval v doporučeném rozmezí. Obrat dlouhodobého majetku až do roku 2011 

narůstal, kde dosáhl nejvyšší hodnoty 11,98. V roce 2012 se projevilo navýšení DM 

a došlo k poklesu ukazatele. Obrat zásob měl kolísavý vývoj a pohyboval se okolo 

25 obrátek za rok. Doba obratu zásob měla rovněž kolísavý průběh a její délka 

dosahovala hodnot okolo 14 dnů. Délka doby obratu pohledávek také kolísala. V roce 

2012 nastalo její významné zkrácení téměř o 13 dní na 43,46 a v následujícím roce se 

výrazně nezměnila. Doba obratu závazků měla rovněž kolísavý vývoj, který byl 

v jednotlivých letech vždy opačný než u pohledávek. Pro společnost je výhodnější 

udržovat dobu obratu závazků vyšší než dobu obratu pohledávek, čímž může využívat 

levný obchodní úvěr. Tento jev se společnosti dařil pouze v letech 2010 a 2012. Doby 

obratu však nenabývaly v jednotlivých letech výrazně odlišných hodnot. 

Ze soustav ukazatelů byl k analýze použit Altmanův index, index IN05 

a Kralickův Quicktest. Z Altmanova indexu vyplynulo, že se podnik po celé období 

pohyboval v pásmu prosperity, protože dosahoval vyšších hodnot než 2,9, a proto by 

neměl být v nejbližší době ohrožen bankrotem. Dle Indexu IN05, který je orientován 

na české prostředí, se podnik pohyboval na hranici mezi „šedou zónou“ a uspokojivou 

finanční situací. V letech 2011 a hlavně 2013 dosáhla společnost nejvyšších hodnot. 

Z hodnot Kralickova Quicktestu vyplývá, že se podnik pohyboval v „šedé zóně“. 

Hodnoty KQ měly do roku 2011 klesající průběh, kde ukazatel dosáhl nejnižší hodnoty 

1,5. Další roky se hodnoty zvyšovaly až na maximum 2,25 v roce 2013, protože se 

výrazně zlepšila výnosová situace společnosti.  
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Níže je provedeno shrnutí silných a slabých stránek v hospodaření společnosti 

AGRICOL s.r.o., jež vyplynuly z provedené finanční analýzy společnosti v letech  

2009 – 2013. 

Silnými stránkami v hospodaření společnosti jsou: 

 každoroční navyšování VH, 

 dobré hodnoty ČPK, ČPM, 

 vyrovnaná zadluženost, nízká doba splácené dluhů, 

 vysoké úrokové krytí, 

 vysoký obrat celkových aktiv společnosti, 

 výrazné zvýšení hodnot ukazatelů rentability v roce 2013, 

 Altmanův Index (Z – skóre) v pásmu prosperity 2009 – 2013, 

 Index IN05 uspokojivá finanční situace 2011 – 2013. 

Slabými stránkami hospodaření společnosti jsou: 

 růst celkových nákladů, 

 vyšší růst výkonové spotřeby než výkonů 2009 – 2012, 

 růst osobních nákladů 2009 – 2012, 

 pokles tržeb z prodeje zboží, 

 obrat celkových aktiv nad doporučenými hodnotami 2011, 

 hodnoty běžné likvidity na spodní hranici doporučených hodnot, 

 nízké hodnoty ukazatelů ROA, ROE a ROI 2009 – 2011, 

 nízké hodnoty ukazatele ROS 2009 - 2012 

 Index IN05 v „šedé zóně“ 2009 – 2010, 

 Kralickův Quicktest v „šedé zóně“ 2009 – 2013. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 Tato část práce je věnována návrhům a opatřením, které povedou ke zlepšení 

a efektivnějšímu hospodaření společnosti AGRICOL s.r.o., díky kterému bude moci 

společnost výrazněji prosperovat. Jako východiska návrhů poslouží provedená finanční 

analýza společnosti a analýza okolí společnosti. 

 Z provedené finanční analýzy vyplynulo, že společnost AGRICOL s.r.o. je 

silným a zdravým podnikem, který se nepotýká s výraznějšími finančními problémy. 

Byly však naleznuty oblasti, ve kterých má společnost určité nedostatky a rezervy, 

na jejichž základě vypracuji návrhy pro jejich eliminaci. 

 V návrhové části se konkrétně zaměřím na tyto oblasti: 

 náklady společnosti, 

 řízení zásob,  

 rozvoj společnosti. 

3.1 Náklady společnosti 

3.1.1 Vymezení problému 

Společnost se potýkala s každoročním zvyšováním nákladů a to hlavně v oblasti 

spotřeby energií a materiálu. Podnik vykazoval stále vyšší tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb, ale jeho výkonová spotřeba rostla vyšším tempem, což negativně 

ovlivňovalo přidanou hodnotu, jejíž procentní podíl mezi lety 2009 – 2012 klesal 

celkově o 4,4%. Tento stav se v roce 2013 mírně zlepšil, společnost by však měla 

tomuto jevu nadále věnovat pozornost a zaměřit se na optimalizaci spotřeby energií 

a materiálu.  

Nákupní cena hlavní suroviny pro výrobu se od roku 2010 až do konce 

sledovaného období pohybovala nad průměrnými cenami mléka v ČR, což 

pro společnost znamenalo zvýšené náklady pro výrobu a podnik byl ochuzen o možnost 

dosažení vyššího zisku. 
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3.1.2 Cíl návrhů 

 Cílem společnosti je postupná optimalizace celkových nákladů, které mají 

rostoucí charakter. Podstatou je dosáhnout nižšího tempa růstu výkonové spotřeby 

než je tempo růstu výkonů a navýšit tak podíl přidané hodnoty společnosti. Prvním 

krokem k optimalizaci je snížení nákladů na spotřebu materiálu a energie.  

3.1.3 Návrhy pro řešení problému 

Spotřeba Energií 

Spotřeba energií zastupuje v celkových nákladech společnosti významnou část, 

a proto její optimalizace může podniku přinést nemalé úspory. Jednou z možností 

snížení nákladů je přechod k výhodnějšímu dodavateli energií.  

Společnost v minulosti jisté kroky pro optimalizaci spotřeby energií podnikla, 

kde v roce 2012 přešla od Českomoravské energetiky a.s. ke společnosti EP ENERGY 

TRADING a.s. V roce 2013 podnik opět změnil dodavatele energií a přešel 

ke společnosti LAMA energy a.s., která mu od tohoto roku dodává plyn i elektřinu. 

Společnost AGRICOL s.r.o. má uzavřenou smlouvu s tímto dodavatelem na dobu 

určitou, a to do konce roku 2015 na dodávky elektřiny, respektive do poloviny roku 

2016 na dodávky plynu. 

Vhodný postup při změně dodavatele energií:  

 Jako první krok je nutné vyhodnotit smlouvu se stávajícím dodavatelem energií. 

Důležité je posoudit podmínky ukončení smlouvy, kde se rozlišuje smlouva 

na dobu určitou a smlouva na dobu neurčitou. U smlouvy na dobu neurčitou 

může zákazník odejít od smlouvy kdykoliv, ale musí počítat s tříměsíční 

výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce 

od dne doručení. V případě smlouvy na dobu určitou je nutné načasování změny 

dodavatele dle data ve smlouvě, kromě toho musí zákazník včas odeslat 

nesouhlas s prodloužením smlouvy, ke kterému by jinak došlo automaticky 

po uplynutí smlouvy. Lhůta pro odeslání nesouhlasu se pohybuje v rozmezí 

20 dní až 3 měsíců před uplynutím smlouvy. 
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 V druhém kroku je nutné porovnat náklady za energie u jednotlivých 

dodavatelů. Společnost by měla alespoň jednou ročně nejlépe v době, kdy 

dostane vyúčtování, zkontrolovat, kolik platí za spotřebu energií, a tyto náklady 

porovnat s nabídkami jiných dodavatelů. Jednou z možností porovnání cen 

dodavatelů energií je využití Kalkulátoru cen energií TZB-INFO, který 

umožňuje srovnat ceny energií stávajícího dodavatele s konkurencí, 

a to i směrem do minulosti. Pomocí tohoto portálu je možné vybrat 

nejvhodnějšího dodavatele energií. Dalšími portály, s jejichž pomocí lze rychle 

srovnat ceny energií, jsou usetreno.cz. a cenyenergie.cz. 

 V třetím kroku by měl být proveden výběr nejvhodnějšího dodavatele energií 

a následně podepsána nová smlouva. U smlouvy na dobu neurčitou se zákazník 

nemusí starat o formality s výpovědí smlouvy, kde po sepsání smlouvy s jiným 

dodavatelem vše za zákazníka vyřídí tento nový dodavatel. U smlouvy na dobu 

určitou je nutné ve stanovené lhůtě odeslat nesouhlas o prodloužení smlouvy 

původnímu i novému dodavateli. 

Doporučuji společnosti, aby v dostatečném časovém předstihu před uplynutím 

smlouvy na dobu určitou se stávajícím dodavatelem, vyhodnotila dle výše zmíněného 

postupu nabídku energií na českém trhu, a zvolila tak nejvhodnějšího dodavatele 

energií. Změna dodavatele po uplynutí smlouvy zatíží společnost podstatě nulovými 

náklady, což sebou nese značné výhody. 

Dle porovnání cen na Kalkulátoru cen energií TZB-INFO a vyhodnocení 

referencí jednotlivých dodavatelů se pro společnost AGRICOL s.r.o. jeví jako možné 

alternativy místo stávajícího dodavatele energií tyto společnosti: X Energie s.r.o., 

Europe Easy Energy a.s. a FONERGY s.r.o. 

X Energie s.r.o.: 

 v ČR od roku 2011, 

 smlouva na 24 měsíců (automatické prodlužování), 

 počet zákazníků: 83 931, 

 alternativní dodavatel elektřiny a plynu (25). 
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Europe Easy Energy a.s.: 

 v ČR od roku 2011, 

 smlouva na dobu neurčitou, 

 počet zákazníků: 42 579, 

 ryze česká společnost, dobře hodnocené obchodní podmínky, podepsaný etický 

kodex ERU, rostoucí alternativní dodavatel (25). 

FONERGY s.r.o.: 

 v ČR od roku 2012, 

 smlouva na dobu neurčitou, 

 počet zákazníků: 5 220, 

 česká společnost, patří k nejlepším a nejlépe hodnoceným dodavatelům energií 

(25). 

Výše zmíněné společnosti se na českém trhu s energiemi pohybují relativně 

krátkou dobu. Svými cenami a individuálním přístupem k zákazníkům však dokáží 

konkurovat dominantním dodavatelům a představují pro nové odběratele zajímavou 

alternativu. 

Spotřeba materiálu 

 Pro optimalizaci nákladů společnosti je nutné sledovat vývoj cen hlavních 

surovin, které jsou nezbytné pro výrobu. Jedna z nejvýznamnějších výrobních surovin 

společnosti je mléko, ze kterého je produkována celá mlékárenská výroba.  

Společnost AGRICOL s.r.o. mléko pořizuje a na vlastní náklady jej sváží 

od mnoha dodavatelů v dojezdové vzdálenosti do 80 km od podniku. S dodavateli jsou 

uzavřeny pětileté smlouvy o odběru mléka. 

V níže uvedené tabulce jsou porovnány průměrné nákupní ceny mléka 

společnosti v jednotlivých letech s průměrnými nákupními cenami v ČR. 

Tab. 26: Srovnání nákupních cen mléka (Zdroj: vlastní zpracování dle (18; 26) 

Kč/litr 2009 2010 2011 2012 2013 

Nákupní cena spol.      6,12          7,47          8,30          7,85          8,52     

Průměrná cena v ČR      6,20          7,35          8,27          7,79          8,40     
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 Z tabulky vyplývá, že cena, za kterou společnost nakupovala jeden litr mléka, se 

pohybovala od roku 2010 nad průměrnou cenou v ČR. Společnosti doporučuji, aby 

se stávajícími dodavateli snažila vyjednat nižší ceny mléka, které by se dostaly alespoň 

na průměrnou hodnotu. S ohledem na vyšší nabídku mléka na trhu než je jeho poptávka, 

mají dodavatelé menší vyjednávací schopnost a společnost je tak v lepší pozici pro 

určování konečné ceny. Další možností je přechod k výhodnějšímu dodavateli, je však 

nutné zohlednit náklady na dopravu, kterou si společnost pomocí dopravní firmy 

zajištuje sama, neboť více vzdálený dodavatel by nemusel být pro podnik až tak 

výhodný. Rovněž je nutné zohlednit podmínky ukončení dlouhodobých smluv. 

 Podnik nakupuje v průměru 50 mil. litrů mléka ročně. Po provedení optimalizace 

ceny mléka, která by se dostala na průměrnou nákupní cenu v ČR, by se náklady 

společnosti výrazně snížily. Za předpokladu, že by podnik v roce 2013 nakupoval 

průměrně jeden litr mléka za 8,40 Kč místo původních 8,52 Kč, došlo by k roční úspoře 

ve výši 6 mil. Kč. Tato úspora by pro společnost znamenala pokles nákladů na spotřebu 

materiálu a energie o 0,56%.  

Vývoj cen mléka meziročně značně kolísá. Je více pravděpodobné, že cena 

mléka bude v budoucnu stoupat, a proto by společnost měla věnovat patřičnou 

pozornost zvoleným podmínkám ve smlouvách o odběru s jednotlivými dodavateli, 

čímž může dosáhnout nemalých úspor. 

3.2 Řízení zásob  

3.2.1 Vymezení problému 

 Společnost každoročně zvyšovala objem produkce své výroby. V souvislosti 

s tímto jevem docházelo k meziročnímu navyšování průměrného stavu celkových zásob, 

ve kterých podnik vázal stále více kapitálu. Společnost nevyužívá žádného odborného 

systému, který by sledoval stavy jednotlivých zásob, a proto není možné jejich efektivní 

řízení nebo optimalizace.  
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3.2.2 Cíl návrhů 

 Cílem společnosti je pořízení vhodného systému, který by byl schopen 

zefektivnit dosavadní řízení zásob uvnitř podniku, a docílil tak ke snížení vázaného 

kapitálu v zásobách a k efektivnějšímu hospodaření společnosti. 

3.2.3 Návrhy pro řešení problému 

Pro optimalizaci stavu zásob a celkové zvýšení efektivnosti hospodaření 

navrhuji společnosti, aby pořídila systém, který se zaměřuje na zefektivnění řízení 

zásob, což povede k úspoře finančních prostředků a snížení vázaného kapitálu 

v zásobách. 

Společnosti navrhuji zavedení systému Planning Wizard, který je produktem 

firmy Logio s.r.o. Tento systém je využíván desítkami českých i slovenských podniků, 

byl také zaveden ve společnosti MADETA a.s., která vyrábí velmi podobný sortiment 

jako společnost AGRICOL s.r.o., a patří k  hlavním konkurentům společnosti.  

Planning Wizard  

Systém Planning Wizard poskytuje ucelenou platformu pro kvalitní předpověď 

poptávky a efektivní řízení materiálových toků a zásob. Systém je vysoce zaměřený 

na výsledky a umožňuje firmě poskytovat vysokou úroveň zákaznických služeb 

při minimalizaci vázaného kapitálu (27).  

Klíčovými vlastnostmi systému jsou: 

 optimalizace řízení zásob – stanovení signálních mezí zásob, maximální 

a minimální zásoby, 

 pojistné zásoby – výpočet potřebné složky pojistných zásob, 

 automatizovaná předpověď poptávky,  

 cashflow – sledování skutečného zatížení firmy vlivem řízení zásob (náklady 

na skladování, budoucí hodnota zásob, hodnota objednávek),  
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 hodnocení dodavatelů – sledování výkonnosti jednotlivých dodavatelů, 

odchylky v termínech vyřízení objednávky, zvýšení zásob vlivem nekvality 

a nestability dodávek, 

 automaticky připravené objednávky pro oddělení nákupu - optimální 

množství, ceny, termín objednání, očekávaný termín příjmu na sklad, 

vytěžovaní dopravních prostředků, 

 sledování životního cyklu produktu, 

 možnost nastavení strategických cílů pro úroveň zákaznických služeb, 

operativní monitoring a controlling skutečně dosažené úrovně zákaznických 

služeb podle různých parametrů – prodané množství, tržby (27). 

Pořízení systému Planning Wizard by pro podnik znamenalo jistou počáteční 

investici, kde cena za licenci se pohybuje ve výši 5 – 7,5 mil. Kč. K této částce je dále 

připočten poplatek za servisní a implementační podporu ve výši 15% z ceny licence. 

Délka implementace systému do společnosti se odvíjí od velikosti podniku a náročnosti 

jeho zavedení. U společnosti AGRICOL s.r.o. by se doba implementace pohybovala 

v rozmezí 6 – 9 měsíců (28).  

Společnost Logio s.r.o. uvádí jako typické přínosy po zavedení systému do společnosti: 

 snížení vázaného kapitálu v zásobách průměrně o 25%, 

 zvýšení produktivity logistiky o 30 – 35%, 

 úspora provozních nákladů na skladování o 15 – 25%, 

 zvýšení přesnosti předpovědí až o 45%, 

 snížení pracnosti tvorby objednávek až o 45%, 

 efektivnější řízení materiálových toků od vstupu až po výstup, 

 efektivnější rozložení položek na skladě podle obrátkovosti (27). 

Je zřejmé, že zavedení systému Planning Wizard by pro společnost v budoucnu 

znamenalo řadu úspor a větší profesionalitu její hospodářské činnosti. Konkrétní 

hodnoty ovšem vyplynou až po  samotné implementaci systému do společnosti. Vysoká 

počáteční investice by se měla podniku navrátit již po půl roce od implementace 

systému do společnosti (28). 
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3.3 Rozvoj společnosti 

3.3.1 Vymezení problému 

 Společnost AGRICOL s.r.o. ve sledovaném období úspěšně realizovala řadu 

modernizací výrobních zařízení, čímž stoupla kvalita výrobků a navýšila se i celková 

produkce. Podnik zefektivnil využívání svých aktiv, což se odrazilo v růstu hodnot 

rentability. 

  Podnik pracuje v nepřetržitém provozu a dochází k téměř maximálnímu 

využívání jeho výrobních kapacit, o čemž také vypovídají vysoké hodnoty obratů aktiv 

a dlouhodobého majetku zejména v posledním sledovaném roce. Nenabízí mnoho 

rezerv pro pokrytí zvýšené poptávky a tento stav je pro společnost dlouhodobě 

neúnosný, proto by její vedení mělo začít zvažovat realizaci vhodné investice, která by 

tuto situaci vyřešila. 

3.3.2 Cíl návrhů 

 Cílem společnosti je realizace investice, díky které vzrostou její výrobní 

kapacity, a podnik tak získá prostor pro svou další výrobu. Rovněž by měl podnik 

docílit zvyšování celkových tržeb a pokračovat tak ve svém hospodářském růstu.  

3.3.3 Návrhy pro řešení problému 

 Již v minulosti se pro navýšení kapacit výroby vedení společnosti rozhodlo 

nakupovat nezpracované bloky sýru, které podnik následně zpracuje a sýr prodává jako 

kalibrovaný výrobek. Takto zpracovaný sýr může jít ihned ke spotřebě, protože 

jeho výroba a následná doba zrání již proběhly mimo podnik, což společnosti umožňuje 

v krátkém časovém úseku navýšit objem své výroby a uspokojit tak zvýšenou poptávku. 

Toto opatření je ve společnosti zavedeno od roku 2010 a množství takto zpracovaného 

sýru zastupuje přibližně 25% celkové produkce sýru. Bloky sýrů jsou podniku 

dodávány dvěma dodavateli z Německa, konkrétně to jsou společnosti Lacnea a.s., 

a DMK Deutsches Milchkontor GmbH, jež se řadí mezi velkovýrobce mléčných 

produktů. 
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 Společnost má ve svém areálu k dispozici volný pozemek, pro který doposud 

nenalezla využití, a proto se jeví jako vhodné místo pro realizaci nové investice. Jako 

jedna z možných investičních příležitostí pro společnost se nabízí výstavba nové 

výrobní haly, ve které by byla umístěna další linka na porcování a balení sýru, čímž by 

se rozšířily stávající kapacity pro zpracování sýru.  

Tato investice by pro společnost znamenala vysoké finanční zatížení, jehož 

financování je nutné naplánovat, aby byl přínos investice co nejefektivnější a současně 

nebyla ohrožena dosavadní hospodářská činnost společnosti. Odhadovaná výše 

celkových nákladů na investici je 50 mil. Kč, kde délka realizace samotného projektu by 

se pohybovala okolo jednoho roku.  

 Hlavním prostředkem pro financování rozvoje firmy by měly být její vlastní 

zdroje, avšak využitím cizího kapitálu k financování ve správnou chvíli a v optimální 

míře lze celkové náklady na investici efektivně snížit. Vlastní zdroj financování je zisk, 

jenž společnost dosáhla svou ekonomickou činností, a nákladem vlastních prostředků je 

daň z příjmu, kterou je společnost povinna odvést. Náklad cizího kapitálu představují 

úroky, které musí společnost zaplatit věřiteli. Tyto úroky jsou ovšem pro společnost 

daňově uznatelnou položkou, která snižuje daňový základ. Z těchto důvodů bývají 

náklady na vlastní zdroje často vyšší, a proto je pro podnik využití cizích zdrojů 

mnohdy výhodnější.  

Se zvyšující se zadlužeností společnosti stoupá i její rizikovost, která negativně 

ovlivňuje náklady na cizí zdroje, a proto by podnik měl udržovat kapitálovou strukturu 

v optimálním rozpoložení, aby tyto náklady byly co nejnižší. 

 Společnost disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků 

soustředěných v nerozděleném VH z minulých let, který v minulých letech sloužil jako 

hlavní zdroj financování podnikových investic. Nerozdělený VH z minulých let měl 

v roce 2013 hodnotu 140 035 tis. Kč, a proto by bylo možné z jeho zdrojů financovat 

celou investici. Pro udržení vyrovnané míry zadluženosti, které se společnosti dařilo 

držet v blízkosti 50% hranice, navrhuji financovat investici za použití kombinace 

vlastního a cizího kapitálu ve vyrovnaném poměru 50/50. Financování investice tímto 

způsobem nebude pro společnost znamenat tak vysoké jednorázové finanční zatížení.  
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Společnost pro potencionálního věřitele vystupuje jako méně riziková, a proto 

placené úroky za poskytnutí cizího kapitálu budou výrazně nižší než u rizikového 

dlužníka. Zároveň placené úroky, které jsou daňově uznatelným nákladem, sníží daňové 

zatížení společnosti.  

Hlavními přínosy investice jsou: 

 zvýšení kapacit celkové výroby, 

 navýšení celkových tržeb společnosti, 

 vytvoření výrobních rezerv, 

 uspokojení zvyšující se poptávky, 

 hospodářský růst společnosti. 

Je velmi pravděpodobné, že se vedení podniku bude v blízké budoucnosti 

rozhodovat o realizaci investice, která by napomohla k dalšímu rozvoji společnosti 

a dosažení většího zisku. Navrhovaná investice je jednou z možných cest, kterou by 

toho společnost mohla dosáhnout.  
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ZÁVĚR 

 Tato bakalářská práce se zabývala hodnocením finanční situace společnosti 

AGRICOL s.r.o., se sídlem v Poličce, T. Novákové 521., jejíž hlavní činností je 

mlékárenská výroba a výroba majonéz. 

 Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat obchodní a finanční situaci 

společnosti AGRICOL s.r.o. za období let 2009 - 2013  a následně navrhnou konkrétní 

opatření pro eliminaci zjištěných nedostatků.  

 Pro zpracování práce byla použita odborná literatura, data z účetních výkazů 

společnosti a dále informace a materiály poskytnuté samotnou společností. V první části 

práce byla zpracována teoretická východiska týkající se analýzy okolí podniku a vlastní 

finanční analýzy, konkrétně pak rozboru absolutních, rozdílových a poměrových 

ukazatelů a analýzy soustav ukazatelů. V analytické části práce byla krátce představena 

společnost, poté následovala analýza jejího okolí. V dalším kroku byla provedena 

samotná finanční analýza společnosti. 

Z provedené finanční analýzy vyplynulo, že společnost AGRICOL s.r.o. je 

zdravou a silnou společností bez významnějších finančních problémů. Ve sledovaném 

období pěti let společnost prodělala ekonomický růst, v podniku proběhlo mnoho 

investic a tržby i zisky společnosti se během let navyšovaly.  

V souvislosti s provedenou finanční analýzou vyplynulo několik nedostatků, 

které společnost měla v oblastech rostoucích nákladů, řízení zásob a investic. Návrhy 

pro řešení zjištěných problému v těchto oblastech byly zpracovány v třetí části práce. 

Společnost se potýkala se zvyšujícími se náklady na výrobu, kde výkonová 

spotřeba společnosti rostla vyšším tempem než její výkony. Podniku byla navrhnuta 

konkrétní opatření pro snížení nákladů na výrobu. Pro snížení nákladů za energie bylo 

podniku doporučeno změnit dodavatele energií. Byl navrhnut postup pro nalezení 

a přechod k novému dodavateli, a současně byli společnosti doporučeni konkrétní noví 

dodavatelé. Dále byl proveden návrh pro optimalizaci nákupní ceny mléka, jejíž 

hodnoty byly pro podnik méně výhodné. 
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S rostoucí produkcí společnosti pravidelně v podniku narůstal stav zásob 

zejména materiálu a nedokončené výroby, čímž se zvyšovalo množství vázaného 

kapitálu v zásobách. Rovněž bylo zjištěno, že společnost nevyužívá žádného odborného 

systému pro řízení zásob. Společnosti bylo navrhnuto pořízení systému Planning 

Wizard, s jehož pomocí dokáže firma zefektivnit řízení materiálových toků 

ve společnosti a výrazně snížit vázaný kapitál v zásobách. 

Se zvyšujícím se objemem produkce v podniku docházelo k maximálnímu 

využívání aktiv společnosti a jejích výrobních kapacit, čímž se společnosti dodávalo 

stále méně prostoru pro uspokojení narůstající poptávky. Společnosti byla navrhnuta 

investice, která tento problém eliminuje a současně podpoří růst celkových tržeb. 

Rovněž bylo společnosti doporučeno, jakým způsobem tento typ investice financovat. 

Věřím, že cíl mé bakalářské práce byl splněn, všechny mnou vypracované 

návrhy a doporučení budou pro podnik přínosné a napomohou k lepšímu hospodaření 

společnosti.  
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Příloha 1: Rozvaha v letech 2009 – 2013  

  Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

  Aktiva celkem 276 864  302 456  339 266  401 959  455 690  

A Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B Dlouhodobý majetek 96 478  102 899  90 199  126 766  130 024  

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  0    

1. Zřizovací výdaje           

2. Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti           

3. Software           

4. Ocenitelná práva           

5. Goodwill           

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek           

7. 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek           

8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek           

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 96 478  102 899  90 199  126 766  130 024  

1. Pozemky 10 061  10 061  10 061  10 061  10 061  

2. Stavby 41 551  44 979  42 944  44 308  42 449  

3. 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 44 866  47 026  34 759  72 011  76 694  

4. Pěstitelské celky trvalých porostů           

5. Základní stádo a tažná zvířata           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

7. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek   833  629  386  386  

8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek     1 806    434  

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku           

B.III Dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách           

2. 

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem           

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

4. 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným 

osobám a účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem           

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek           

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

7. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek           

 



 

 

C Oběžná aktiva 180 373  199 546  249 056  275 184  325 656  

C.I Zásoby 29 883  29 806  39 242  48 134  53 705  

1. Materiál 9 139  9 963  13 339  17 996  17 847  

2. Nedokončená výroba a polotovary 12 360  11 188  20 620  21 761  26 081  

3. Výrobky 8 225  8 518  5 138  8 292  9 665  

4. Zvířata           

5. Zboží 159  137  145  85  112  

6. Poskytnuté zálohy na zásoby           

C.II Dlouhodobé pohledávky 0  0  0  0    

1. Pohledávky z obchodních vztahů           

2. 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami           

3. 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem           

4. 

Pohledávky za společníky, členy družstva 

a za účastníky sdružení           

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy           

6. Dohadné účty aktivní           

7. Jiné pohledávky           

8. Odložená daňová pohledávka           

C.III Krátkodobé pohledávky 111 852  124 134  169 443  137 039  165 598  

1. Pohledávky z obchodních vztahů 111 078  123 918  169 262  136 069  164 991  

2. 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami           

3. 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem           

4. 

Pohledávky za společníky, členy družstva 

a za účastníky sdružení           

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

6. Stát - daňové pohledávky           

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy           

8. Dohadné účty aktivní           

9. Jiné pohledávky 774  216  181  970  607  

C.IV Krátkodobý finanční majetek 38 638  45 606  40 371  90 011  106 353  

1. Peníze 265  187  390  378  290  

2. Účty v bankách 38 373  45 419  39 981  89 633  106 063  

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly           

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

D.I Časové rozlišení 13  11  11  9  10  

1. Náklady příštích období 13  11  11  9  10  

2. Komplexní náklady příštích období           

3. Příjmy příštích období           

 



 

 

  Pasiva celkem 276 864  302 456  339 266  401 959  455 690  

A Vlastní kapitál 139 976  138 020  154 008  177 608  222 213  

A.I Základní kapitál 4 500  4 500  4 500  4 500  4 500  

1. Základní kapitál 4 500  4 500  4 500  4 500  4 500  

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           

3. Změny základního kapitálu           

A.II Kapitálové fondy 2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  

1. Emisní ážio           

2. Ostatní kapitálové fondy 2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  

3. 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků           

4. 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách           

A.III 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 450  450  450  450  450  

1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 450  450  450  450  450  

2. Statutární a ostatní fondy           

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 124 884  118 320  123 421  146 463  140 035  

1. Nerozdělený zisk minulých let 124 884  118 320  123 421  146 463  140 035  

2. Neuhrazená ztráta minulých let           

A.V 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 7 642  12 250  23 137  23 695  74 728  

B Cizí zdroje 136 888  164 436  185 258  224 351  233 477  

B.I Rezervy 0  0  0  0    

1. 

Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů           

2. Rezerva na důchody a podobné závazky           

3. Rezerva na daň z příjmů           

4. Ostatní rezervy           

B.II Dlouhodobé závazky 25 208  25 514  34 486  35 688  36 567  

1. Závazky z obchodních vztahů           

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám           

3. 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem           

4. 

Závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení           

5. Dlouhodobé přijaté zálohy           

6. Vydané dluhopisy           

7. Dlouhodobé směnky k úhradě           

8. Dohadné účty pasivní           

9. Jiné závazky 24 000  24 000  33 000  33 000  33 000  

10. Odložený daňový závazek 1 208  1 514  1 486  2 688  3 567  



 

 

B.III Krátkodobé závazky 107 540  138 922  150 772  188 663  196 810  

1. Závazky z obchodních vztahů 98 751  127 433  134 254  160 968  159 844  

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám           

3. 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem           

4. 

Závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení           

5. Závazky k zaměstnancům 3 612  3 849  3 917  13 562  4 715  

6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 1 563  1 745  1 802  2 162  2 481  

7. Stát - daňově závazky a dotace -3 003 1 563  5 427  5 960  18 181  

8. Krátkodobé přijaté zálohy           

9. Vydané dluhopisy           

10. Dohadné účty pasivní 6 518  4 219  5 258  6 011  11 689  

11. Jiné závazky 99  113  114      

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 4 140  0  0  0    

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 4 140          

2. Krátkodobé bankovní úvěry           

3. Krátkodobé finanční výpomoci           

C.I Časové rozlišení 0  0  0  0    

1. Výdaje příštích období           

2. Výnosy příštích období           

  



 

 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty v letech 2009 – 2013  

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

I Tržby za prodej zboží 23 568  26 818  16 674  11 843  7 925  

A Náklady vynaložené na prodej zboží 20 793  24 154  15 295  10 048  6 878  

+ Obchodní marže 2 775  2 664  1 379  1 795  1 047  

II Výkony 682 129  756 034  

1 070 

285  

1 127 

619  

1 347 

412  

1. Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 691 540  848 400  

1 064 

263  

1 123 

341  

1 341 

693  

2. Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -9 411 -886 6 022  4 278  5 719  

3. Aktivace 0  -91 480       

B Výkonová spotřeba 565 504  630 038  928 981  986 785  

1 149 

394  

1. Spotřeba materiálu a energie 490 213  549 527  859 396  926 543  

1 074 

673  

2. Služby 75 291  80 511  69 585  60 242  74 721  

+ Přidaná hodnota 119 400  128 660  142 683  142 629  199 065  

C Osobní náklady 100 995  95 835  99 710  102 163  89 438  

1. Mzdové náklady 86 776  80 002  82 849  84 398  69 186  

2. 

Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva           

3. 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 14 219  15 833  16 861  17 765  20 252  

4. Sociální náklady           

D Daně a poplatky 450  494  487  511  491  

E Odpisy investičního majetku 13 472  13 915  10 946  10 661  16 614  

III 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 347  445  268  393  249  

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 38  69  30  177  35  

2. Tržby z prodeje materiálu 309  376  238  216  214  

F 

Zůstatková cena prodaného dlouhod. 

majetku a materiálu 291  323  145  158  10  

1. 

Zůstatková cena prodaného dlouhod. 

majetku           

2. Prodaný materiál 291  323  145  158  10  

G Změna stavu rezerv a opravných položek -7 000       -1 213 

IV. Ostatní provozní výnosy 514  143  81  127  70  

H Ostatní provozní náklady 1 891  1 749  1 513  1 013  2 295  

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* Provozní výsledek hospodaření 10 162  16 932  30 231  28 643  91 749  

VI. 

Tržby z prodeje cenných papírů a 

vkladů           

J. Prodané cenné papíry a vklady           

VII. 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 0  0  0  0  0  

1. Výnosy z CP a vkladů ve skupině           

2. Výnosy z ostatních CP a vkladů           

3. Výnosy z ostatních finančních investic           

VIII. Výnosy z krátkodobého fin. Majetku           

K. Náklady finančního majetku           



 

 

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů           

L. Náklady z přecenění CP a derivátů           

M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

ve finanční oblasti           

X. Výnosové úroky 348  353  271  1 185  564  

N. Nákladové úroky 761  1 451  1 505  1 779  1 182  

XI. Ostatní finanční výnosy 144  66  95  1 384  3 935  

O Ostatní finanční náklady 665  825  612  246  2 988  

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* Finanční výsledek hospodaření -934 -1 857 -1 751 544  329  

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 576  2 810  5 422  5 546  17 518  

1. splatná 1 611  2 504  5 450  4 344  16 640  

2. odložená -35 306  -28 1 202  878  

** 

Výsledek z hospodaření za běžnou 

činnost 7 652  12 265  23 058  23 641  74 560  

XIII. Mimořádné výnosy     89  64  178  

R. Mimořádné náklady 10  15  10  10  10  

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0  0  0  0  0  

1. splatná           

2. odložená           

* Mimořádný výsledek hospodaření -10 -15 79  54  168  

T Převod podílu na HV společníkům           

*** 

Výsledek hospodaření za účetní 

jednotku 7 642  12 250  23 137  23 695  74 728  

  Výsledek hospodaření před zdaněním 9 218  15 060  28 559  29 241  92 246  

 

 

  


