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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na finanční hodnocení společnosti AGROS s.r.o. v letech 

2010-2014 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy 

budou navrhnuta řešení, která by mohla vést ke zlepšení finanční situace daného 

podniku. 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis is focused on the financial evaluation of the AGROS s.r.o. company for 

the 2010 – 2014 period, based on the financial analysis indicators. Based on the  results 

of this analysis some solutions will be proposed that could lead to an improvement of 

the overal financial situation in the company.  
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ÚVOD 

 

V  neustále rostoucí konkurenci je pro každý úspěšný podnik důležité dbát na 

efektivní finanční vedení a rozhodování společnosti. Součástí správného vedení podniku 

je právě finanční řízení, které tvoří podstatnou stránku jeho činnosti.  Důležité 

informace pro finanční řízení tvoří právě finanční analýza, která poskytuje 

managementu podklad pro vyhodnocení dané situace podniku. Kvalita rozhodování 

manažerů přímo závisí na informacích z finanční analýzy.  

 

Finanční analýzu řadíme mezi základní dovednosti všech finančních manažerů. Je 

součástí jejich každodenní práce, protože závěry vytvořené z finanční analýzy jsou 

určené pro strategické i taktické rozhodování o financování. Důležitá je také pro 

vlastníky, věřitele a obchodní partnery (Kislingerová, 2010). 

 

Finanční analýza se zaměřuje jak na současné, tak i minulé hospodaření podniku. 

Výsledné hodnoty finanční analýzy z minulých let udávají i určitý signál ke zjištění 

finančního zdraví, kterého by měl podnik dosahovat v následujících letech. Z těchto 

signálů lze vyvodit případné nápravné prostředky, které jsou v danou chvíli potřebné. 

Jejich hlavním úkolem je napravit chyby z minulosti a zajistit, aby se v budoucnu 

neopakovaly. 

 

V bakalářské práci se zabývám finanční analýzou podniku AGROS s.r.o. se sídlem 

v Morkůvkách 237. Jeho hlavní výrobní program se zabývá zemědělskou výrobou.  

Především se zaměřuje na pěstování zemědělských plodin a vinné révy. 
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CÍL PRÁCE A METODIKA 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je vyhodnotit finanční situaci společnosti 

AGROS s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy za roky 2010, 2011, 2012, 

2013 a 2014 a následně navrhnout opatření ke zlepšení současné finanční situace 

společnosti. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části popíši finanční 

analýzu, zdroje informací. Dále hlavní uživatele, kteří výsledky používají jako podklad 

při rozhodování. Také vymezím vybrané pojmy z finanční analýzy, které jsou použity 

v praktické části. Jedná se o absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. Ke zjištění 

finančního zdraví také využiji soustavy ukazatelů. 

  

Ve druhé praktické části představím společnost AGROS s.r.o. Popíši historii firmy, 

výrobní program. Následně pomocí SWOT analýzy zanalyzuji okolí podniku.  Dále jsou 

zde jednotlivé ukazatele vypočteny a následně vyhodnoceny. Na základě výsledků 

zjistím případné problémy, finanční zdraví a celkové hospodaření společnosti a navrhnu 

konkrétní opatření ke zlepšení stávající finanční situace podniku. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující kapitole definuji základní pojmy ve finanční analýze. Vysvětlím a 

popíši zde vybrané metody, které jsou použity v praktické části. 

 

1.1.  Finanční analýza 

Finanční analýza, jejichž úkolem je poskytovat rozhodující informace o finanční 

situaci podniku, které využívá široké spektrum interních i externích subjektů. Finanční 

analýza v užším pojetí hodnotí současný stav a vývoj financí podniku v minulých letech 

na základě účetních výkazů. Následně v širším pojetí se zaměřuje na budoucí vývoj, ve 

kterém vychází ze zhodnocení analýzy účetních výkazů, nebo z chování na kapitálovém 

trhu (Grünwald, Holečková 2002). 

 

Zjednodušeně řečeno, finanční analýza je inventurou celkové dosavadní činnosti 

společnosti. Společně s vyhodnocením toho, jak se tato činnost podniku promítá na 

finančním zdraví a kompletní výkonnosti. Podává celkový pohled na styl hospodaření. 

Tato činnost je potom užívána jako důležitý podklad pro hodnocení a přijímání 

zásadních rozhodnutí finančního i nefinančního charakteru (Scholleová, 2012). 

 

1.2.  Uživatelé finanční analýzy 

Informace, týkají se finančního stavu podniku, jsou předmětem zájmu jak manažerů, 

tak i mnoha dalších subjektů, kteří přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Uživatelé 

finančních analýz jsou jednak externí a jednak interní (Kislingerová, 2010). 

Mezi externí uživatele podle Kislingerové (2010) patří: 

- Investoři 

- Banky a jiní věřitelé 

- Stát a jeho orgány 

- Obchodní partneři 

- Konkurence 
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K interním řadíme podle Kislingerové (2010): 

- Manažery 

- Odboráře 

- Zaměstnance 

 

Investoři, kteří jsou pro podnik poskytovateli kapitálu, sledují informace o finanční 

výkonnosti podniku pro získání dostatečného množství informací pro rozhodování o 

případných investicích. Hlavní pozornost se soustřeďuje k míře rizika. Další důvodem 

je získání informací, jak podnik nakládá se zdroji, které již investoři podniku poskytli 

(Kislingerová, 2010). 

Banky a ostatní věřitelé využívají finanční analýzy především pro závěry o finančním 

stavu potencionálního nebo již existujícího dlužníka (Kislingerová, 2010). 

Stát a jeho orgány zaměřují pozornost na kontrolu správnosti vykázaných daní 

(Kislingerová, 2010). 

Obchodní partneři sledují hlavně schopnosti podniku hradit splatné závazky. Sledují 

solventnost, likviditu, zadluženost (Kislingerová, 2010). 

Manažeři využívají finanční analýzu jako podklad pro krátkodobé i dlouhodobé řízení 

podniku. Informace zjištěné z finanční analýzy usnadňují vedoucím pracovníkům 

rozhodování o kapitálové struktuře, o způsobu financování majetku, o investičních 

záměrech, o finančním plánování a dalších důležitých rozhodnutích (Knapková, 

Pavelková a Šteker, 2013). 

 

1.3.  Zdroje dat pro finanční analýzu 

Účetní výkazy, ze kterých finanční analýza čerpá, se dají rozdělit do dvou skupin: 

v první skupině jsou účetní výkazy finanční a ve druhé účetní výkazy vnitropodnikové. 

Finanční výkazy jsou externími výkazy, protože poskytují informace hlavně externím 

uživatelům. Jedná se o výroční zprávu podniku, která je zveřejňována a sestavována 

každoročně. Hlavní náplní účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, 
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která je doplňuje. Struktura účetní závěrky je stanovena právními předpisy vydávanými 

Ministerstvem financí. Vedlejšími výkazy jsou cash flow a přehled o změnách vlastního 

kapitálu, které nejsou standardizovány. Neznamená to ovšem, že by měly nižší 

informační hodnotu než hlavní části účetní závěrky. Finanční účetní výkazy lze označit 

jako základ všech podstatných informací pro finanční analýzu. Vnitropodnikové účetní 

výkazy nemají právně závaznou úpravu a vycházejí z vnitřních potřeb managementu. 

Právě využití vnitropodnikových informací vede k přesnějším výsledkům finanční 

analýzy, které umožňují eliminovat riziko odchylky od skutečnosti z důvodu častější 

frekvence sestavování (Růčková, 2008). 

 

1.4.  Vybrané metody finanční analýzy 

Ve finanční analýze jsou zpravidla aplikovány dvě rozborové techniky, a to tzv. 

procentní rozbor a poměrová analýza. Východiskem výše zmíněných technik jsou 

absolutní ukazatelé, tj. jak stavové, tak tokové veličiny tvořící obsah účetních výkazů. 

Technika procentního rozboru spočívá v rozboru absolutních vstupních dat a zpracování 

rozboru vertikální (tj. procentní rozbor) a horizontální (tj. výpočet rozdílů a indexů) 

struktury účetních výkazů. Na rozbor absolutních vstupních veličin navazuje další 

postupový krok, kterým je vytvoření soustavy ukazatelů. Základní přístupy k budování 

„tradičních“ ukazatelových soustav jsou soustavy paralelní a soustavy pyramidové 

(Kislingerová, 2010). 

Soustavy paralelní jsou soustavy, ve kterých pro existenci podniku je stejně 

významné, jak je zhodnocován kapitál akcionářů, jaká je úroveň likvidity a 

zadluženosti. U pyramidové soustavy je klíčový účel analýzy. Od účelu se odvíjí vrchol, 

hlavní kritérium analýzy, které je v dalších krocích rozkládáno na dílčí činitele, jejich 

smyslem je vysvětlit změnu chování vrcholu (Kislingerová, 2010). 

 

1.5.  Absolutní ukazatele 

Důležitým aspektem je, že se jedná o data v absolutním vyjádření, měřící rozměr 

určitých jevů, např. majetku, kapitálu nebo peněžního toku. Podle toho, zda vyjadřují 

určitý stav, nebo informují o údajích za určitý interval, hovoříme o veličinách stavových 
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nebo tokových. Toto rozlišení má pro finanční analýzu zásadní význam, protože 

bychom měli dbát na srovnatelnosti dat. Veličiny stavové tvoří obsah účetního výkazu 

rozvahy. Zde je k určitému datu uvedena hodnota majetku a kapitálu. Naproti tomu 

účetní výkaz zisků a ztrát, jakož i výkaz cash flow, obsahuje veličiny tokové, například 

jakých tržeb bylo za uplynulé období ve firmě dosaženo (Kislingerová, 2010). 

 

1.5.1. Horizontální analýza 

Hlavní otázky jsou: 

- O kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase? 

- O kolik % se změnila příslušná jednotka v čase? 

Rozbor může být zpracováván buď meziročně, kdy porovnáváme dvě po sobě jdoucí 

období, nebo za několik účetních období. Pak pro druhý krok zle počítat buď indexy 

řetězové, nebo indexy bazické (indexy řetězové znamenají, že porovnáváme hodnoty 

období běžného k období základnímu; index bazický vznikne porovnáním běžného 

období s výchozí bází). Horizontální analýza si klade za cíl změřit pohyby jednotlivých 

veličin a to absolutně a relativně a změřit jejich intenzitu (Kislingerová, 2010). 

 
Výpočet je poté následující:  

��������í	��ě�� = ��������� −	����������� 

�������á��í	��ě�� =
��������í	��ě��

	�����������
∗ 100 

 

1.5.2. Vertikální analýza 

Klade za cíl zjistit, jak se například jednotlivé majetkové části podílely na 

bilanční sumě. Máme-li k dispozici minimálně dvě nebo více časových období, lze 

identifikovat pohyby v nastavení například majetkového portfolia kapitálu. Nelze 

samozřejmě zanedbat ani porovnání se srovnatelnými firmami, konkurencí nebo 

odvětvové porovnání (Kislingerová, 2010). 
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Cílem vertikální analýzy podle Scholleové (2012) je určit: 

- podíl jednotlivých majetkových složek na celkových aktivech, 

- podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech, 

- podíl jednotlivých položek výsledovky na tržbách. 

 

��������á��í	���í� = 	
 !����á	ℎ������

#����!á	���$!�
∗ 100 

 

1.6.  Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele využíváme k řízení likvidity podniku. Pravděpodobně 

nejdůležitějším z nich je výpočet pracovního kapitálu. Základem pro jeho výpočet je 

účetní výkaz rozvaha. Pro finanční analýzu budeme pro tuto chvíli pracovat se dvěma 

pojmy, a to s pracovním kapitálem v brutto částkách a s pracovním kapitálem v netto 

částkách (Kislingerová, 2010). 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (ČPK), neboli provozní kapitál, patří mezi nejvýznamnější 

rozdílový ukazatel. ČPK je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a 

krátkodobými cizími zdroji. Má vliv na platební schopnost podniku. Pokud má být 

podnik likvidní, potom musí mít potřebnou výši volného kapitálu. Tím chápeme 

přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji (Knápková, Pavelková 

a Šteker, 2013). 

Č$��ý	�����!�í	���$�á� = '�ěž�á	���$!� − )�á������é	�á!���+ 

 

1.7.  Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele patří k nejrozšířenějším metodám finanční analýzy. S jejich 

pomocí uživatelé získají představu o finanční situaci podniku. Jako základ poměrových 

ukazatelů lze považovat to, že dává do poměru dva nebo více absolutní ukazatele. 
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Většinou slouží jako podklad data z účetních výkazů (Knápková, Pavelková a Šteker, 

2013). 

Obvyklé členění poměrových ukazatelů je následující (Sedláček, 2011): 

- Ukazatele rentability 

-  Ukazatele aktivity 

-  Ukazatele zadluženosti 

- Ukazatele likvidity 

 

1.7.1. Ukazatele rentability 

Rentabilita, respektive výnosnost kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové efekty, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Zmínění ukazatelé 

poměřují výsledek efektu dosaženého podnikatelskou činností podniku ke zvolené 

srovnávací základně. Čím vyšší jsou výsledky rentability podniku, tím lépe hospodaří se 

svým majetkem a kapitálem (Marinič, 2008). 

Rentabilita aktiv (ROA - Return on Assets)  

ROA je klíčovým měřítkem rentability. Rentabilita aktiv neboli produkční síla poměřuje 

zisk podniku s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na způsob 

financování. Důležité je tedy to, zda podnik dokáže efektivně využít svoji majetkovou 

bázi. Hodnoty mezi dvanácti a patnácti procenty jsou pro podnik velice dobré (Marinič, 

2008). 

,�����$�$��	���$! = 	
-./0

#����!á	���$!�
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return on Equity) 

ROE vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloženého vlastníky. Označuje, kolik 

čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. Výsledná hodnota by 

měla být vyšší než tři procenta (Marinič, 2008). 

,�����$�$��	!�����íℎ�	���$�á�� = 	
Č$��ý	�$��

1�����í	���$�á�
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Rentabilita tržeb (ROS - Return on Sales) 

Ukazuje, kolik korun zisku podnik utvoří z jedné koruny tržeb. Ukazatel pracuje se 

dvěma variantami konstrukce ukazatele, v čitateli uvádíme buď Zisk před zdaněním a 

úroky nebo Čistý zisk. Pokud se tyto ukazatelé nevyvíjí dobře, dá se předpokládat, že 

ani v ostatních ukazatelích nebude situace uspokojivá. Vypočítaná hodnota by měla 

převyšovat šest procent (Marinič, 2008). 

Výpočet ve dvou variantách: 

,�����$�$��	��ž��

=
-./0

0�ž�+	�	�����2�	!�����í�ℎ	!ý����ů	�	���ž�� + ��ž�+	�	�����2�	���ží
 

 

,�����$�$��	��ž��

=
-�0

0�ž�+	�	�����2�	!�����í�ℎ	!ý����ů	�	���ž�� + ��ž�+	�	�����2�	���ží
 

 

1.7.2. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity ukazují, jestli a jak je podnik schopen využít jednotlivé 

majetkové části. Tyto ukazatele poskytují informace, zda má podnik přebytečné 

kapacity, či naopak nedostatek produktivních aktiv a v budoucnu nebude moci 

realizovat růstové příležitosti. V případě ukazatelů aktivity se můžeme setkat v pouze se 

dvěma typy (Scholleová, 2012): 

Ukazatele obratovosti informují o počtu obrátek za určité období, nejčastěji za jeden 

rok, tj. kolikrát převyšují roční tržby hodnotu položky, u které počítáme obratovost. 

Čím vyšší je jejich počet, tím kratší dobu je majetek vázán a obvykle se zvyšuje zisk 

(Scholleová, 2012).   

Ukazatele doby obratu ukazují průměrnou dobu trvání jedné obrátky majetku. Snaha 

podniku je co nejvíce zkrátit dobu obratu a tak zvýšit počet obrátek. Jednoduše řečeno 
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maximalizovat obrátky a minimalizovat dobu obratu. Výsledné hodnoty jsou uvedeny 

ve dnech (Scholleová, 2012). 

Obrat aktiv 

Komplexní ukazatel, který udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Měl by se 

pohybovat minimálně kolem hodnoty jedna (Scholleová, 2012). 

 

'����	���$! = 	
0�ž�+

#����!á	���$!�
 

 

Obrat stálých aktiv 

Je to ukazatel efektivnosti využívání budov, strojů, zařízení, dopravních prostředků a 

ostatního dlouhodobého majetku. Nepříznivá hodnota informuje o nízkém využití a je 

upozorněním pro podnik, aby zvýšila využití svých výrobních kapacit. A také 

upozorňuje manažery, aby omezili firemní investice (Scholleová, 2012). 

 

'����	��á�ý�ℎ	���$! = 	
0�ž�+

5���ℎ����ý	ℎ����ý	��2����
 

 

Obrat zásob 

Vypočítaná hodnota nám sděluje, kolikrát za rok se přemění zásoby v ostatní formy 

oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob (Scholleová, 

2012). 

'����	�á��� = 	
0�ž�+

 á���+
 

 

Doba obratu zásob 

Je podobný ukazatel jako obrat zásob, ale z jiného pohledu. Udává průměrný počet dnů, 

kdy jsou zásoby v podniku vázány až do fáze jejich spotřeby, tj. suroviny, materiál nebo 

do fáze jejich prodeje, tj. zásoby vlastní výroby (Scholleová, 2012). 

 

5���	������	�á��� =
 á���+

0�ž�+
∗ 360 
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Doba obratu pohledávek 

Jinak řečeno doba splatnosti pohledávek udává počet dnů, kdy podnik čeká, než dostane 

za prodané výrobky a služby zaplaceno. Po dobu od předání výrobků poskytuje firma 

svým odběratelům obchodní úvěr (Scholleová, 2012). 

 

5���	������	��ℎ���á!�� = 	
��ℎ���á!�+

0�ž�+
∗ 360 

 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel doby splatnosti krátkodobých závazků udává počet dnů, po které firma od 

svých dodavatelů využívá bezplatný obchodní úvěr. Jinak řečeno ukazuje platební 

morálku podniku vůči věřitelům (Scholleová, 2012). 

 

5���	������	�á!���ů = 	
)�á������é	�á!���+

0�ž�+
∗ 360 

 

1.7.3. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti poměřují cizí a vlastní zdroje. Zabývají se i schopností 

hradit náklady dluhu. Při analýze zadluženosti je podstatné zjistit hodnotu majetku, 

kterou má firma pořízený na leasing. Výsledné hodnoty zmíněných ukazatelů jsou 

vyjádřeny v procentech, kromě úrokového krytí.  (Scholleová, 2012). 

Celková zadluženost 

Charakterizuje finanční úroveň podniku. Vyjadřuje míru krytí firemního majetku cizími 

zdroji. Ukazatele zadluženosti jsou ovlivňovány především čtyřmi faktory: daně, riziko, 

typ aktiv a stupeň finanční volnosti podniku (Scholleová, 2012). 

 

#����!á	�����ž����� = 	
#$�í	����2�

#����!á	���$!�
∗ 100 
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Koeficient samofinancování 

Protikladem celkové zadluženosti je koeficient samofinancování, který nám ukazuje 

finanční nezávislost podniku. Součet celkové zadluženosti a koeficientu 

samofinancování je roven 100 % (Sedláček, 2007). 

 

)��8$�$���	����8$�����!á�í = 	
1�����í	���$�á�

#����!á	���$!�
∗ 100 

 

Ukazatele úrokového krytí 

Ukazatel se vypočte jako poměr zisku před úroky a zdaněním k nákladovým úrokům. 

Informuje, kolikrát je podnik schopen krýt úroky z cizího kapitálu poté, co jsou 

uhrazeny všechny náklady související s produktivní činností podniku (Scholleová, 

2012). 

Ú����!é	��+�í =
-./0

:á�����!é	ú���+
 

 

Míra zadluženosti  

Udává poměr mezi cizím a vlastním kapitálem. Důležitý je zejména pro věřitele, 

protože čím je poměr cizího k vlastnímu kapitálu vyšší, tím je vyšší riziko neschopnosti 

podniku splácet své dluhy (Konečný, 2006). 

<í��	�����ž�����$ = 	
#$�í	����2�

1�����í	���$�á�
∗ 100 

 

Doba splácení dluhu 

Poskytuje informaci o době, za kterou by byl podnik schopen uhradit své dluhy. 

Žádoucí výsledné hodnoty jsou klesající. Výsledné údaje jsou uváděny ve dnech 

(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013). 

5���	���á���í	���ℎ� = 	
#$�í	����2� − ,����!+

���!���í	���ℎ	8��=
 

 



22 
 

1.7.4. Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnosti podniku přeměnit aktiva na peněžní prostředky a 

těmi krýt v čas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné 

závazky. Likvidita souvisí s dlouhodobou existencí firmy. Její řízení závisí na strategii 

firmy, ale i na kompromisu, protože vysoká likvidita váže prostředky s velmi malým 

nebo žádným výnosem, které nemohou být investovány, a tím snižují rentabilitu 

společnosti. Nízká likvidita může být zdrojem problémů z nedostatku zásob, nebo 

finančních prostředků (Marinič, 2008). 

Běžná likvidita (likvidita III. stupn ě) 

Ukazuje, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než krátkodobé závazky. To znamená, 

kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil všechna svá aktiva na 

peníze. Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou 1,5 - 2,5 (Marinič, 2008). 

 

.ěž�á	�$�!$�$�� = 	
'�ěž�á	���$!�

)�á������é	�á!���+ + )�á������é	�����!�í	ú!ě�+
 

 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupn ě) 

Pohotová likvidita je zpřísněním likvidity běžné. Od oběžných aktiv se odečte jejich 

nejméně likvidní část, tj. zásoby. Důvodem je, že zásoby jsou nejhůře přeměnitelné na 

peníze. Doporučená hodnota pohotové likvidity se pohybuje v intervalu 1 - 1,5 

(Marinič, 2008). 

 

��ℎ���!á	�$�!$�$�� = 	
'�ěž�á	���$!� −  á���+

)�á������é	�á!���+ + )�á������é	�����!�í	ú!ě�+
 

 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupn ě) 

Okamžitá likvidita se vypočte jako poměr finančního majetku a krátkodobých závazků. 

Finančním majetkem se rozumí nejen peněžní prostředky v pokladnách a na účtech, ale 

i další krátkodobé obchodovatelné cenné papíry. Doporučená hodnota se pohybuje na 

úrovni 0,2 - 0,5 (Marinič, 2008). 

 

'���ž$�á	�$�!$�$�� = 	
>$���č�í	��2����

)�á������é	�á!���+ + )�á������é	�����!�í	ú!ě�+
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1.8.  Soustavy ukazatelů 

Finanční situaci podniku lze analyzovat využitím množství rozdílových a 

poměrových ukazatelů. Tyto ukazatele ale zohledňují pouze určitou část činnosti 

podniku, mají tak omezenou vypovídací schopnost. Za účelem zhodnocení celkové 

finanční situace podniku jsou sestavovány soustavy ukazatelů. K nejoblíbenějším patří 

níže zmíněné (Blaha, Jindřichovská, 2006). 

 

1.8.1. Altmanův model 

Altmanův model je bankrotní model. Základem se stala diskriminační analýza 

provedená profesorem Altmanem koncem 60. let. Altman určil váhu jednotlivých 

poměrových ukazatelů, které jsou obsaženy v tomto modelu. Postupem času došlo k 

úpravě modelu na model pro veřejné obchodovatelné společnosti a pro společnosti, 

které nejsou veřejně obchodovatelné (Blaha, Jindřichovská, 2006). 

Z-skóre pro podniky neobchodovatelné veřejně lze vypočítat následujícím vzorcem: 

 − ��ó�� = 0,717 ∗ C1 + 0,847 ∗ C2 + 3,107 ∗ C3 + 0,420 ∗ C4 + 0,998 ∗ C5 

 

Kde: 

C1 = 	
Č$��ý	���!���í	���$�á�

#����!á	���$!�
; 	C2 = 	

:�����ě���ý	�$��

#����!á	���$!�
; 	C3 = 	

-./0

#����!á	���$!�
 

C4 = 	
0�ž�í	ℎ������	!�����$ℎ�	���$�á��

Úč���í	ℎ������	�$�íℎ�	���$�á��
; 	C5 = 	

0�ž�+

#����!á	���$!�
 

(Blaha, Jindřichovská, 2006) 

 

Hodnocení vypočítaného Z-skóre: 

Z > 2,99 = firma je finančně zdravá a není ohrožena bankrotem,  

1,23 <  Z < 2,99 = jedná se o tzv. šedou zónu a nelze přesně označit firmu, že je zdravá,  

Z < 1,23 = firma je ohrožená bankrotem.   
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1.8.2. Index IN05 

Index IN05 je souhrnný index pro hodnocení finančního zdraví společnosti 

prostřednictvím jediného čísla. Byl zkonstruován pro české prostředí a bere v úvahu jak 

pohled vlastníka, tak pohled věřitele. Omezením tohoto ukazatele je zadluženost podniku. 

Podobně jako Altmanův index se index IN05 skládá z několika koeficientů, které se 

zabývají specifickými oblastmi finančního řízení společnosti (Blaha, Jindřichovská, 2006).  

/:05 = 0,13 ∗ C1 + 0,04 ∗ C2 + 3,97 ∗ C3 + 0,21 ∗ C4 + 0,09 ∗ C5 

Kde:   

C1 = 	
���$!�

#$�í	����2�
; 	C2 = 	

-./0

:á�����!é	ú���+
; 	C3 = 	

-./0

#����!á	���$!�
 

C4 = 	
#����!é	!ý���+

#����!á	���$!�
; 	C5 = 	

'�ěž�á	���$!�

)�á������é	�á!���+	�	ú!ě�+
 

(Blaha, Jindřichovská, 2006) 

Hodnocení vypočítaného Indexu IN05: 

IN05 < 0,9 = podnik je ohrožený bankrotem  

0,9  < IN05 < 1,6 = pásmo šedé zόny 

IN05 > 1,6 = podnik tvoří hodnotu  
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2. ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

V této části bakalářské práce představím společnost AGROS, s.r.o. Stručně popíši 

historii, výrobní program a podíl tržeb jednotlivých odvětví podniku. Dále se zde budu 

zabývat finanční analýzou společnosti pomocí vybraných metod uvedených v 

předchozí teoretické části. 

 

2.1.  Představení společnosti AGROS, s.r.o. 

 AGROS s.r.o., se zabývá rostlinnou a do nedávna také živočišnou výrobou. Dále 

úpravou, zpracováním a prodejem vlastní produkce zemědělské výroby. Společnost 

vznikla dne 1. 1. 1994. Převzala část majetku původního zemědělského družstva a také 

velké restituční závazky ke členům družstva. AGROS s.r.o. obhospodařuje 450 hektarů 

půdy, z toho je 415 hektarů orné půdy a 35 hektarů vinice. Půda je pronajatá od 

drobných i větších zemědělců, za kterou platí AGROS s.r.o. nájem. Dále provozuje 

chov prasat od narození až po jejich prodej. Zaměstnává 11 stálých zaměstnanců, z toho 

jsou 2 jednatelé. 

  

Výrobní program podniku 

Výrobním programem AGROSU s.r.o. Morkůvky je zemědělská prvovýroba: 

- pěstování zemědělský plodin (pšenice, ječmen, řepka olejná, kukuřice a 

slunečnice) 

- pěstování vinné révy (Svatovavřinecké, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, 

Frankovka, Portugal modrý, Veltlínské zelené, Sauvignon, Rulandské modré) 

- pronájem budov 

 

2.1.1. SWOT analýza 

Silné stránky 

Za silnou stránku vzhledem k předmětu podnikání považuji vysokoškolské vzdělání 

jednoho z jednatelů a jeho dlouhodobou praxi v oboru zemědělství. Další silnou 

stránkou je jeho velmi dobrý vztah s hlavními dodavateli i odběrateli a jeho slušné 
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jednání s lidmi. Silnou stránku vidím i ve starostech o zaměstnance, kterým je 

zajišťováno veškeré letní i zimní oblečení i obuv.  

Slabé stránky 

Za slabší stránku považuji častou poruchovost traktorů i zemědělských strojů a s tím 

spojené náklady na opravy, náhradní díly a materiál. Další slabou stránkou jsou změny 

v klimatických podmínkách. Každý rok se vlivem počasí produktivita zemědělských 

plodin vyvíjí jinak a nelze přesně uhádnout, jaká úroda bude. Nepříjemnou stránkou 

společnosti jsou dluhy vůči bance, ve které společnost splácí čtyři investiční úvěry a 

dosud nesplacené majetkové podíly vůči soukromým osobám. 

Příležitosti 

Příležitost ke zvýšení výnosu vidím v pronajímání části areálu sídla společnosti, který 

využívá jen v malé části. Další možnosti jsou v pronajímání bytových jednotek, které 

společnost vlastní. 

Hrozby 

Na základě účetních závěrek a dalších účetních údajů z minulých let se mi jako jedna 

z největších hrozeb pro firmu AGROS s.r.o. Morkůvky jeví nepříznivé klimatické 

podmínky. Ty ovlivňují cenu, vyprodukované množství a také kvalitu produktů, které 

firma pěstuje. Také ovlivňuje náklady vynaložené na jejich pěstování a to v řádech 

desetitisíců. Další hrozbou společnosti je skupování pozemků jiných zahraničních firem 

od lidí. AGROS má většinu pozemků propachtovanou, proto se tato skutečnost dotýká i 

jeho. Myslím si, že by si měl vytýčit určitou oblast pozemků a jednat s lidmi o jejich 

odkoupení i za cenu úvěru. Navýšil by tak svoje aktiva, která mu vlivem vysokých 

odpisů majetku klesají.  

 

2.2.  Analýza absolutních ukazatelů 

V analýze absolutních ukazatelů budu provádět horizontální a vertikální analýzu 

vybraných položek v rozvaze a výkazu výkazů zisku a ztráty podniku. Analýza se 

provádí za roky 2010-2014. 
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2.2.1. Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv nám zobrazuje roční změny vybraných položek aktiv 

v absolutním i procentuálním podání. 

Tabulka 1: Horizontální analýza aktiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních 
výkazů) 

Druh aktiv 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

Aktiva celkem -3 -0,02 -195 -1,16 -1226 -7,39 -1109 -7,22 

Dlouhodobý majetek -1392 -16,8 166 2,41 -1129 -15,99 -1262 -21,28 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek -1392 -16,8 166 2,41 -1129 -15,99 -1262 -21,28 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 1673 21,85 -401 -4,3 -74 -0,83 105 1,19 

Zásoby -148 -3,67 544 14,02 -1636 -36,98 162 5,81 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 1269 86,68 693 23,55 158 4,61 -45 -1,26 

Krátkodobý finanční majetek 552 25,51 -1638 -60,31 1404 130,24 -12 -0,48 

Časové rozlišení -284 -33,29 40 7,03 -23 -3,78 48 8,19 

 

V roce 2011 došlo k zanedbatelnému snížení položky aktiv a to o 3 tisíce Kč, pouze 

0,02%. Velké snížení nastalo u DHM a to o 1392 tisíc Kč, tedy o 16,8%. Tato položka 

byla ovlivněna pořízením traktoru JOHN DEER v roce 2010 za 1 782 tisíc Kč, a proto 

je takové snížení stavu dlouhodobého majetku v roce 2011. Zásadní vliv na udržení 

stavu aktiv měla oběžná aktiva. Celkové zásoby sice vykázaly snížení o 148 tisíc Kč, to 

je 3,67%, hlavně vlivem snížení nedokončené výroby proti roku 2010. Velké navýšení 

nastalo u krátkodobých pohledávek a to o 1 269 tisíc Kč, o 86,68%. Jedná se o 

pohledávky z obchodního styku. Nezaplacené faktury se týkají vinné révy. S odběrateli 

hroznů vinné révy je zavřena tichá dohoda, že musí být splaceny do nové sklizně. 

Navýšení o 552 tisíc Kč, 25,51%  nastalo i u krátkodobého finančního majetku. To také 

ovlivnilo celkový stav aktiv. Časové rozlišení bylo sníženo o 284 tisíc Kč, tedy o 

33,29%. Je ovlivňováno výší dotací zaplacených v běžném roce nebo začátkem příštího 

roku.  

V roce 2012 nastalo snížení celkových aktiv o 195 tisíc Kč, o 1,16%. V tomto roce 

byl zaznamenán nárůst dlouhodobého hmotného majetku o 166 tisíc Kč, tedy o 2,41%. 

Byl pořízen traktor ZETOR PROXIMA a dva návěsy v celkové hodně 1 533 tisíc Kč. 
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Vysoké odpisy majetku ovlivňují stav dlouhodobého hmotného majetku v rozvaze a tím 

i v uvedené tabulce. Oběžná aktiva vykazují snížení o 401 tisíc Kč, 4,3%. Položka 

zásob je o 544 tisíc Kč vyšší proti roku 2011 vlivem naskladnění materiálu, zvýšeného 

stavu hotových výrobků a vyšší nedokončené výrobě. Jedná se 14,02%. Krátkodobé 

pohledávky i v tomto roce zaznamenali nárůst 693 tisíc Kč, 23,55%. Jedná se opět o 

pohledávky z obchodního styku. Vysoký pokles se projevil u krátkodobého finančního 

majetku a to o 1638 tisíc Kč, což je 60,31%. Stav finančního majetku ovlivnil celkový 

stav oběžných aktiv v rozvaze a tím i stav aktiv celkem. Rok 2012 byl rok z hlediska 

výnosů a zisku špatným rokem, zejména vlivem nepříznivých klimatických podmínek. 

V roce 2013 se projevil poprvé vysoký úbytek aktiv a to o 1 226 tisíc Kč, 7,39%. 

Jedním z důvodů bylo zrušení živočišné výroby, která již několik let vykazovala 

vysokou finanční ztrátu a také vlivem odpisů, přestože do dlouhodobého hmotného 

majetku byly pořízeny zemědělské stroje v hodnotě 852 tisíc Kč, třídílné půdní válce za 

410 tisíc Kč a diskové mulčovací brány za 442 tisíc Kč. Proto dlouhodobý hmotný 

majetek vykazuje pokles o 1129 tisíc Kč, 15,99%. Malý pokles nastal u oběžných aktiv 

a to o 74 tisíc Kč, 0,83%. Zrušení živočišné výroby se projevilo u zásob, kde je velké 

snížení o 1 636 tisíc Kč, 36,98%. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku 

zaznamenaly opět navýšení o 158 tisíc Kč, 4,61%. Navýšení stavu krátkodobého 

finančního majetku 1 404 tisíc Kč, 130,24%, bylo ovlivněno také zrušením živočišné 

výroby. Časové rozlišení se snížilo o 23 tisíc Kč, 3,78%, což je zanedbatelné. 

Rok 2014 je prvním rokem, ve kterém se podnik věnuje pouze rostlinné výrobě. 

V tomto roce byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v hodně 136 tisíc Kč. Jedná se o 

osečkovač KOMPAKT do vinic. Dále byly nakoupeny pozemky za 323 tisíc Kč. 

Vysoké odpisy majetku snižují stav dlouhodobého hmotného majetku a to o 1 262 tisíc 

Kč, 21,28%. Celkový stav aktiv uvádí v tabulce snížení 1 109 tisíc Kč, 7,22%. Oběžná 

aktiva vykazují zvýšení 105 tisíc Kč, 1,19%, vlivem navýšení nedokončené výroby. 

Navýšení nedokončené výroby bylo ovlivněno osevem větší plochy pšenice ozimé a 

řepky olejné. Zásoby celkem jsou zvýšeny o 162 tisíc Kč, 5,81%. Krátkodobé 

pohledávky z obchodního styku jsou mírně navýšené, daňové závazky státu jsou nižší. 

Celkové krátkodobé pohledávky jsou nižší o 45 tisíc Kč, 1,26%. Krátkodobý finanční 

majetek je na stejné úrovni jako v minulém roce.  



 

 

Graf 1: Vývoj aktiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování)

 

2.2.2. Horizontální analýza pasiv

Pomocí horizontální analýza pasiv se zobrazí ro

pasiv. Tyto změny jsou vyjád

 

Tabulka 2: Horizontální analýza pasiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování 
výkazů) 

Druh pasiv 

Pasiva celkem 

Vlastní kapitál 

Fondy ze zisku 

HV minulých let 

HV běžného úč. období 

Cizí zdroje 
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: Vývoj aktiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Horizontální analýza pasiv 

Pomocí horizontální analýza pasiv se zobrazí roční změny vybraných položek 

vyjádřeny v absolutním nebo procentuálním vyjád

: Horizontální analýza pasiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování 

2010/2011 2011/2012 2012/2013

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč 

-3 -0,02 -195 -1,16 -1226 

776 29,88 -593 -17,58 634 

0 0 77 116,37 0 

-528 -17,84 698 28,71 -592 

1303 246,78 1367 -176,39 1226 207,09

-1191 -8,53 728 5,7 -1880 

43 0,42 -842 -8,18 -869 

-568 -41,13 759 93,36 -1137 

ry a výpomoci -666 -28,46 811 48,45 126 

412 181,5 -330 -51,64 20 

2011 2012 2013 2014

Vývoj aktiv

Aktiva

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Časové rozlišení

 

ěny vybraných položek 

absolutním nebo procentuálním vyjádření. 

: Horizontální analýza pasiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních 

2012/2013 2013/2014 

v % v tis. Kč v % 

-7,39 -1109 -7,26 

22,81 367 10,75 

0 -143 -100 

-18,92 778 30,37 

207,09 -268 -42,27 

-13,92 -1393 -11,98 

-9,2 -445 -5,19 

-72,33 -124 -28,51 

5,07 -824 -31,56 

6,47 -83 -25,23 

žná aktiva

asové rozlišení
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Rok 2011 uvádí snížení pasiv o 3 tisíce, 0,02%, což je zanedbatelná částka. 

Příčinou navýšení vlastního kapitálu o 776 tisíc Kč, to je 29,88%, byla velmi dobrá 

úroda v rostlinné výrobě. Vhodné klimatické podmínky měly velký vliv na vysokou 

úrodnost pěstovaných rostlin. Vyšší hospodaření běžného účetního období o 1 303 tisíc 

Kč, 246,78% zlepšilo situaci společnosti a umožnilo zvýšit vlastní kapitál po vyrovnání 

ztráty minulého roku. Krátkodobé závazky vykazují snížení o 568 tisíc Kč, tedy o 

41,14%. Krátkodobé závazky z obchodního styku jsou sníženy o 681 tisíc Kč vlivem 

dobrých výsledků hospodaření. Navýšení vzniká u závazků vůči zaměstnancům, státu a 

u dohadných položek. Bankovní úvěry jsou pravidelně spláceny, proto vykazují snížení 

666 tisíc Kč, 28,46%. V roce 2011 nebyly přijaty žádné investiční úvěry. Časové 

rozlišení, to jsou výdaje příštích období, které vykazují navýšení o 412 tisíc Kč, 

181,5%. Týkají se pachtovného, které nebylo v běžném roce vyplaceno. 

Rok 2012 byl vzhledem k horším výsledkům ve sklizni pěstovaných rostlin a 

nízkým cenám v živočišné výrobě celkově špatný. To se promítlo do položky vlastního 

kapitálu, který vykazuje snížení o 593 tisíc Kč, 17,58%. Uvedené důvody mají za 

následek snížení výsledku hospodaření běžného účetního období o 1 367 tisíc Kč, 

176,39%. Cizí zdroje jsou navýšeny o 728 tisíc Kč, 5,7% vlivem nezaplacených 

krátkodobých závazků z obchodních styků a nových bankovních investičních úvěrů na 

ZETOR PROXIMA a dva traktorové návěsy v celkové sumě 1 533 tisíc Kč. 

Dlouhodobé závazky představují snížení o 842 tisíc Kč, 8,18%. Jde o majetkové podíly 

zaměstnancům bývalého zemědělského družstva, která převzala společnost AGROS, 

s.r.o. a v tomto roce část dluhů snížila. Časové rozlišení se oproti minulému roku snížilo 

o 330 tisíc, tedy o 51,64%. 

Horizontální analýza pasiv vykazuje v roce 2013 celkové snížení pasiv o 1 226 tisíc 

Kč, to je 7,39%. Vlastní kapitál je navýšen o 634 tisíc Kč, 22,81%, o výši dosaženého 

výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření minulých let byl kompenzován se ztrátou 

minulého roku. To se promítlo jako snížení o 592 tisíc Kč, 18,92%. Cizí zdroje vykazují 

snížení o 1 880 tisíc Kč, to je 13,92%. Dlouhodobé závazky byly sníženy o 869 tisíc Kč, 

9,2% vlivem splacením majetkových podílů.  Krátkodobé závazky vykazují také snížení 

a to 1 137 tisíc, 72,33%. Z toho podstatné snížení tvoří krátkodobé závazky 

z obchodního styku v hodnotě 1 127 tisíc Kč. Ostatní krátkodobé závazky se týkají 



 

zaměstnanců a státu. 

navýšeny o 126 tisíc Kč, 5,07%. Tato 

na investiční úvěr, a to t

v celkové částce 852 tisíc K

V roce 2014 došlo ke snížení celkových pasiv o 1

snížení cizích zdrojů o 1

tisíc Kč, 10,75%. Je to č

byl převeden do výsledku hospoda

143 tisíc Kč, 100%. 

dlouhodobých závazků o 445 tisíc K

Snížení krátkodobých závazk

styku. V roce 2014 nebyl po

Snížení 824 tisíc Kč, 31,50% p

Graf 2: Vývoj pasiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování)
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Bankovní úvěry tvoří samostatnou položku v

č, 5,07%. Tato částka je ovlivněna nákupem zem

a to třídílných půdních válců a diskových mul

ástce 852 tisíc Kč. Také je ovlivněna pravidelnými splátkami úv

roce 2014 došlo ke snížení celkových pasiv o 1 109 tisíc K

ů o 1 393 tisíc Kč, tedy o 11,98%. Vlastní kapitál byl nav

, 10,75%. Je to částka dosaženého zisku v tomto roce. Vytvoř

do výsledku hospodaření minulých let, proto vykazuje v

 Byla zrušena povinnost tvorby fondu ze zisku. 

ů o 445 tisíc Kč, 5,19% představuje splátky majetkových podíl

Snížení krátkodobých závazků o 124 tisíc Kč, 28,51% se týká závazk

roce 2014 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek na investi

, 31,50% představuje výši splátek již poskytnutých úv

: Vývoj pasiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Vertikální analýza aktiv  

Vertikální analýza aktiv nám znázorňuje procentuální podíl vybr

2011 2012 2013 2014

Vývoj pasiv

Pasiva

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

Časové rozlišení

položku v tabulce. Jsou 

na nákupem zemědělských strojů 

ových mulčovacích brán 

na pravidelnými splátkami úvěrů. 

109 tisíc Kč. 7,26% vlivem 

, tedy o 11,98%. Vlastní kapitál byl navýšen o 367 

tomto roce. Vytvořený rezervní fond 

ení minulých let, proto vykazuje v tabulce snížení o 

Byla zrušena povinnost tvorby fondu ze zisku. Snížení 

edstavuje splátky majetkových podílů. 

, 28,51% se týká závazků z obchodního 

ízen žádný dlouhodobý hmotný majetek na investiční úvěr. 

edstavuje výši splátek již poskytnutých úvěrů. 

 

uje procentuální podíl vybraných položek na 

Vlastní kapitál

asové rozlišení
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Tabulka 3: Vertikální analýza aktiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracovaní na základě účetních 
výkazů) 

Údaje jsou v % 2010 2011 2012 2013 2014 
Aktiva 100 100 100 100 100 
Dlouhodobý majetek 49,33 41,05 42,53 38,58 32,73 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 49,33 41,05 42,53 38,58 32,73 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 45,59 55,56 53,8 57,61 62,82 
Zásoby 23,98 23,11 26,66 18,14 20,69 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 8,72 16,28 20,64 23,32 24,82 
Krátkodobý finanční majetek 12,89 16,18 6,5 16,15 17,32 
Časové rozlišení 5,08 3,39 3,67 3,81 4,45 
 

Největší podíl v aktivech tvoří dlouhodobý hmotný majetek a to 49,33%. Postupně 

se vlivem odpisů snižuje. Mírné navýšení nastalo v roce 2012, kdy byl pořízen traktor 

ZETOR PROXIMA a dva nové traktorové návěsy. Dlouhodobý majetek není 

každoročně plně obnovován, není využito celé částky zúčtovaných odpisů. Proto se 

podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech neustále snižuje.  

Podíl oběžných aktiv je poměrně vysoký a stále se zvyšuje. Pohybuje se od 45% do 

62%. Podíl zásob činí od 20% do 26% a týká se neprodané sklizně potravinářské 

pšenice, krmného ječmene a nedokončené rostlinné výroby. Krátkodobé pohledávky 

tvoří v roce 2010 8,72% a postupně se navyšují až do 24,82%. Tato situace vzniká 

prodlužováním doby splatnosti podzimní sklizně hroznů vinné révy a také ostatních 

plodin. Podíl krátkodobého finančního majetku na celkových aktivech se pohybuje od 

6,5% do 17,32%. Tento podíl je ovlivněn příjmem dotací na ornou půdu, který bývá 

vyplacen koncem roku a někdy velká část v novém roku. 

 



 

Graf 3: Struktura aktiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní 

 

2.2.4. Vertikální analýza pasiv

Vertikální analýza pasiv udává procentuální podíl zvolených položek v

celkovým pasivům. 

Tabulka 4: Vertikální analýza pasiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracovaní na základ
výkazů) 
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Struktura aktiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv udává procentuální podíl zvolených položek v

: Vertikální analýza pasiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracovaní na základ

Údaje jsou v % 2010 2011 2012 
100 100 100 

15,46 20,09 16,75 
0,4 0,4 0,86 

ení minulých let 17,62 14,48 18,85 
ěžného úč. 

-3,14 4,62 -3,56 
83,18 76,11 81,39 
61,03 61,29 56,94 
8,22 4,84 9,47 

ry a výpomoci 13,93 9,97 14,97 
1,35 3,81 1,86 

Vertikální analýza pasiv ukazuje, že v podniku AGROS, s.r.o. př

čnost spoléhá na financování z cizích zdrojů. 

roce 2010 činil podíl na celkových pasivech 15,46%. V

2011 2012 2013 2014

Struktura aktiv v %

 

Vertikální analýza pasiv udává procentuální podíl zvolených položek vůči 

: Vertikální analýza pasiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracovaní na základě účetních 
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ů. Vlastní kapitál se 

inil podíl na celkových pasivech 15,46%. V roce 2014 

Časové rozlišení

Oběžná aktiva

Stálá aktiva



 

tvořil tento podíl 26,51%. Navýšení se projevilo v

podnik začal zabývat jen rostlinnou výrobou.

Cizí zdroje, to jsou dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úv

rokem snižují. V roce 2010 

podíl cizích zdrojů tvoří dlouhodobé závazky. Jedná se o majetkové podíly bývalých 

členů družstva. 

Graf 4: Struktura pasiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování)
 

2.2.5. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
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26,51%. Navýšení se projevilo v posledních dvou letech, kdy se 

al zabývat jen rostlinnou výrobou. 

Cizí zdroje, to jsou dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úv

roce 2010 činily 83,18% a roce 2014 tento podíl byl 71,76%. 

 tvoří dlouhodobé závazky. Jedná se o majetkové podíly bývalých 

Struktura pasiv v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty informuje o absolutních i procentuálních 

ožek výkazu zisku a ztráty. 

: Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 
v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 
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Kč v % 

1346 9,99 -2213 -14,93 1915 15,18
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1283 339,42 -1232 -136,13 1047 320,49

1303 246,78 -1367 -176,39 1226 207,09

1298 248,18 -1256 -162,06 1066 221,62

2011 2012 2013 2014

Struktura pasiv v %

posledních dvou letech, kdy se 

Cizí zdroje, to jsou dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úvěry se každým 

inily 83,18% a roce 2014 tento podíl byl 71,76%. Nejvyšší 

í dlouhodobé závazky. Jedná se o majetkové podíly bývalých 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty informuje o absolutních i procentuálních 

letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na 

2013/2014 

 
v tis. 
Kč v % 

15,18 -5311 -37,25 

664,65 2011 122,32 

2,84 -3548 -30,98 

20,21 181 12,07 

2,35 -65 -2,52 

13 -98 -2,8 

320,49 -203 -28,16 

207,09 -268 -42,27 

221,62 -189 -32,31 

Časové rozlišení

Cizí zdroje

Vlastní kapitál
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V roce 2011 došlo k vyššímu nárůstu tržeb za prodej vlastních výrobků o 1 346 

tisíc Kč, což je 9,99%. Toto navýšení bylo ovlivněno vyšší úrodou pšenice a hroznů 

vinné révy díky příznivým klimatickým podmínkám. Velký pokles tržeb zaznamenala 

živočišná výroba, ve které nastal pokles prodejních cen. Příčinou nárůstu ve výkonové 

spotřebě o 724 tisíc Kč, 6,16% bylo zvýšení cen u krmných směsí, vysoké veterinární 

náklady a spotřeba elektřiny. Vlivem výnosů v rostlinné výrobě byl docílen i vyšší 

hospodářský výsledek za účetní období o 1 303 tisíc, 246,78%. Osobní náklady byly 

navýšeny o 286 tisíc Kč, 12,75% vlivem výplaty ročních prémií zaměstnancům.  

Rok 2012 byl v zemědělství špatným rokem. Počasí nepřálo pěstování ječmene, 

pšenice, slunečnice, řepce olejně ani vinné révy. Pokles v tržbách za prodej vlastních 

výrobků činil proti minulému roku 2 213 tisíc Kč, 14,93%. Snížení nákladů o 696 tisíc, 

5,58% nevzniklo omezením prostředků na pěstování rostlin ani omezením prostředků 

v živočišné výrobě. Byla omezena ostatní spotřeba nákladových položek. Například 

nákup náhradních dílů, různých materiálů a služeb. Osobní náklady vykazují opět 

navýšení o 107 tisíc Kč, 4,23%. Ostatní provozní výnosy jsou ovlivněny výší dotací na 

zemědělství. Poskytují se přibližně ve stejné výši. V roce 2011 byla nově poskytnuta 

dotace na vinice, která byla přidělována do roku 2014. Uvedené výsledky měly za 

následek pokles hospodářského výsledku o 1367 tisíc Kč, tedy 176,39%. 

Rok 2013 byl úspěšným rokem. Počasí přálo pěstování rostlin a velká sklizeň byla 

zaznamenána u hroznů vinné révy. Výsledky hospodaření kladně ovlivnilo postupné 

zrušení živočišné výroby. Příčinou velkého snížení stavu zásob vlastní výroby o 1 859 

tisíc Kč, 664,65%, bylo způsobeno také zrušením živočišné výroby. To představuje 

nárůst výnosů za tržby vlastních výrobků na 1 915 tisíc Kč, 15,18%. Příznivé výsledky 

ve výnosech a nákladech měly za následek docílení zvýšeného zisku o 1 226 tisíc Kč, 

207,09%.  

V roce 2014 se jednatelé společnosti zaměřili hlavně na rostlinnou výrobu. Počasí 

nepřálo zemědělcům, hlavně vinařství. Mínusové položky ve výnosech 5 311 tisíc Kč, 

37,25% a v nákladech 3 548 tisíc Kč, 30,98% nebyly způsobeny hospodařením 

v rostlinné výrobě. Příčinou byl úbytek, který nastal zrušením nerentabilní živočišné 

výroby. Hospodářský výsledek podniku vykazuje pokles 268 tisíc Kč, 42,27%, ale ve 

skutečnosti byl podnik v tomto roce ziskový.  
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Na závěr horizontální analýzy zisku a ztráty bych chtěl konstatovat, že za pomoci 

dotací pro zemědělství a vinařství může společnost AGROS, s.r.o. existovat. 

 

Graf 5: Vývoj vybraných položek Výkazu zisku a ztráty v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.3.  Analýza rozdílových ukazatelů 

V analýze rozdílových ukazatelů se věnuji čistému pracovnímu kapitálu, neboť se 

jedná o nejdůležitější rozdílový ukazatel. Analýza se provádí za roky 2010 až 2014. 

 

2.3.1. Čistý pracovní kapitál 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu vyjadřují, zda je podnik schopen řádně platit 

své závazky.  

Tabulka 6: Čistý pracovní kapitál v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních 
výkazů) 

Údaje jsou v tisících Kč 2010 2011 2012 2013 2014 
Čistý pracovní kapitál 6275 8516 7356 8419 8648 
 

Ve sledovaném období jsou hodnoty čistého pracovního kapitálu kladné a mají 

rostoucí tendenci. Rostoucí tendence je dána snahou podniku snižovat závazky 
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dosáhla výše 8 648 tisíc K

Kč. Tento rok byl pro spole

pro rostlinnou výrobu. 

Graf 6: Čistý pracovní kapitál v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování)
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 roce 2010 je jejich hodnota 6 275 tisíc Kč a v

648 tisíc Kč. Výjimku tvoří rok 2012, kdy došlo ke snížení na 7

. Tento rok byl pro společnost obtížný z důvodů špatných klimatických podmínek 

istý pracovní kapitál v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

ěrových ukazatelů 

rové ukazatele patří k nejpoužívanějším metodám ve finan

analýze jsem využil ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a 

rentability  

entability udávají, jestli společnost efektivně zachází se svým majetkem

Výsledné hodnoty jsou zachyceny v procentech. Čím větší jsou tyto hodnoty, tím 

nost podniká. 

rentability v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základ

Údaje jsou v % 2010 2011 2012
-2,25 5,39 -1,97

-20,33 22,98 -21,29

-2,8 6,1 -2,59

2011 2012 2013 2014

Čistý pracovní kapitál

č a v 2014 se hodnota 

í rok 2012, kdy došlo ke snížení na 7 356 tisíc 

 špatných klimatických podmínek 

 

jším metodám ve finanční analýze. 

 rentability, aktivity, zadluženosti a 

zachází se svým majetkem. 

sou tyto hodnoty, tím 

rentability v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

2012 2013 2014 
1,97 4,69 3,63 

21,29 18,57 9,68 
2,59 4,96 5,62 



 

Rentabilita celkových aktiv (ROA)

ohledu na zdroj zisku. Rentabilita celkových aktiv 

letech velice špatných hodnot. 

v mínusovém stavu. Tyto výsledky dokazují, že AGROS, s.r.o. 

v poměru na celková aktiva neefektivní.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

prostředků do podnikání. 

rentabilita celkových aktiv. 

hodnoty dosahuje především špatnými podmínkami toho 

2012 je hodnota -21,29%, kv

výrobu. Naopak v letech 2011, 2013 a 2014 dosahuje spole

Rentabilita tržeb (ROS)

zisku. Opět vývoj rentability tržeb je podobný jako u p

aktiv a rentability vlastního kapitálu. V

především díky již zmín

hodnoty mezi 5% až 6%, které jsou pro firmu uspokojivé.

Graf 7: Ukazatele rentability v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování)
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Rentabilita celkových aktiv (ROA) ukazuje, jak efektivně podnik vytvá

ohledu na zdroj zisku. Rentabilita celkových aktiv dosahuje ve 

letech velice špatných hodnot. V letech 2010 a 2011 jsou hodnoty 

Tyto výsledky dokazují, že AGROS, s.r.o. je ve vytvá

ru na celková aktiva neefektivní. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) udává efektivnost zhodnocení vložených 

 do podnikání. Vývoj rentability vlastního kapitálu má podobný pr

rentabilita celkových aktiv. V roce 2010 dosahuje hodnoty -20,33%, takové nízké 

ředevším špatnými podmínkami toho roku pro vinnou révu. V

21,29%, kvůli špatným klimatickým podmínkám pro celou rostlinnou 

letech 2011, 2013 a 2014 dosahuje společnost vynikajících hodnot.

Rentabilita tržeb (ROS) ukazuje, kolik výnosů musíme tvořit, abychom dosáhly 

t vývoj rentability tržeb je podobný jako u předchozí rentability celkových 

aktiv a rentability vlastního kapitálu. V letech 2010 a 2012 je hodnota velice nízká, 

edevším díky již zmíněným problémům. V ostatních letech vyka

5% až 6%, které jsou pro firmu uspokojivé. 

rentability v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

grafu jsou patrné velké změny v letech 2010 a 2011 oproti ostatním rok

sledkem ztráty daných let díky špatné úrodě země

2011 2012 2013 2014

Ukazatele rentability

ROA

ROE

ROS

 podnik vytváří zisk, bez 

 všech sledovaných 

letech 2010 a 2011 jsou hodnoty dokonce 

je ve vytváření zisku 

udává efektivnost zhodnocení vložených 

má podobný průběh jako 

20,33%, takové nízké 

roku pro vinnou révu. V roce 

li špatným klimatickým podmínkám pro celou rostlinnou 

nost vynikajících hodnot. 

bychom dosáhly 1,- Kč 

edchozí rentability celkových 

hodnota velice nízká, 

ostatních letech vykazuje průměrné 

 

letech 2010 a 2011 oproti ostatním rokům. Tyto 

 zemědělských plodin i 

ROA

ROE

ROS
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2.4.2. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nás informují, jak efektivně hospodaříme se svými aktivy. 

Ukazatele, které jsem zvolil pro finanční analýzu, jsou obrat celkových, stálých aktiv a 

zásob. Dále také dobu obratu zásob, pohledávek a závazků, které jsou uváděny ve 

dnech. 

Tabulka 8: Ukazatele aktivity - obraty v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních 
výkazů) 

Ukazatele aktivity 2010 2011 2012 2013 2014 
Obrat celkových aktiv 0,80 0,88 0,76 0,95 0,65 
Obrat stálých aktiv 1,63 2,15 1,79 2,45 1,97 
Obrat zásob 3,35 3,82 2,85 5,21 3,12 
 

Obrat celkových aktiv je ve všech sledovaných letech velice nízký. Hodnota 

nepřesáhla v žádném roce hodnotu 1, přitom doporučená hodnota je 1,6 – 3. Znamená 

to, že podnik využívá neefektivně svůj majetek. 

Hodnoty obratu stálých aktiv jsou vyšší než hodnoty obratu celkových aktiv. Vývoj 

hodnot je stejný jako u obratu celkových aktiv. AGROS využívá stálá aktiva efektivněji 

než celková aktiva. 

Obrat zásob má stejnou tendenci jako u sledovaných ukazatelů aktivity. V roce 

2013 nastal výraznější nárůst obratu zásob na hodnotu 5,51. Znamená to, že každá 

položka zásob je 5,51 krát přeměněna v hotovost, prodána a znovu uskladněna. 

Tabulka 9: Ukazatele aktivity - doba obratu v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základě 
účetních výkazů) 

Ukazatele aktivity ve dnech 2010 2011 2012 2013 2014 
Doba obratu zásob 109,07 95,52 128,02 70,05 116,82 
Doba obratu pohledávek 39,64 67,28 85,92 77,83 123,51 
Doba obratu závazků 37,39 20,02 38,37 5 2,89 
 

Doba obratu zásob udává, za jakou dobu společnost prodá své zásoby. Jinak řečeno, 

kolik dnů leží na skladě a vážou tak na sebe finanční prostředky. Hodnota doby obratu 

zásob je velice vysoká. To znamená, že podnik váže na tyto zásoby podstatné množství 

finančních prostředků. V roce 2012 se zásoby realizovaly za 128 dní. 
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Doba obratu pohledávek udává počet dnů, než nám odběratelé splatí pohledávky. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla odpovídat průměrné době splatnosti faktur. 

Doporučená hodnota je uváděna kolem 30 dnů. Z vypočítaných hodnot vyplývá, že 

doba splatnosti pohledávek je nepřiměřeně vysoká. V roce 2014 dosahuje dokonce až 

123 dnů. Vysoké hodnoty jsou ovšem způsobeny tím, že AGROS má tichou dohodu 

s některými odběrateli, že nemusí zaplatit do konce splatnosti faktury, ale že stačí 

zaplatit do následující sklizně. 

Doba obratu závazků stanovuje počet dnů mezi nákupem zásob a jejich úhradou. 

Hodnoty za roky 2010, 2011 a 2012 jsou mezi 20 a 38 dny. V posledních dvou 

sledovaných letech doba obratu závazků výrazně klesla. V roce 2014 je hodnota 

dokonce pouhé 3 dny. 

 

 

Graf 8: Ukazatelé doby obratu v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.4.3. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti informují o úvěrovém zatížení podniku. V této podkapitole 

použiji ukazatele celkové zadluženosti, míry zadluženosti, koeficient samofinancování a 

úrokového krytí. 
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Tabulka 10: Ukazatele zadluženosti v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základ
výkazů) 

Ukazatele zadluženosti
Celková zadluženost (%) 
Míra zadluženosti (%) 
Koeficient samofinancování (%)

Úrokové krytí 
 

Podle „zlatých pravidel financování“ je požadovaná hodnota celkové zadluženosti 

50%. AGROS tuto hranici p

ukazují, že firma je podstatn

vlastními zdroji. V posledních dvou letech 

V roce 2014 dosáhla hodnoty 71,76%

Míra zadluženosti spole

V roce 2010 je míra zadluženosti p

již dosahovala 270,67%, což je snížení oproti roku 2010 tém

Úrokové krytí nám ukazuje, kolikrát jsou úroky z

hospodaření za účetní období. 

ztráty, jsou tyto hodnoty záporné. 

stanovené normě mezi 3

Graf 9: Vývoj celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
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zadluženosti v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základ

zadluženosti 2010 2011 2012 2013 
 83,18 76,10 81,40 75,65

537,93 378,86 485,86 340,57

Koeficient samofinancování (%) 15,46 20,09 16,80 22,21

-4,36 6,57 -3,59 4,83

Podle „zlatých pravidel financování“ je požadovaná hodnota celkové zadluženosti 

AGROS tuto hranici překročil ve všech hodnocených letech. 

, že firma je podstatně závislá na cizích zdrojích, které znač

posledních dvou letech ovšem zaznamenala klesající tendenci. 

roce 2014 dosáhla hodnoty 71,76% 

Míra zadluženosti společnosti je alarmující. Dosahuje hodnot v

roce 2010 je míra zadluženosti přes 500%. Má ale kolísavou tendenci a v

již dosahovala 270,67%, což je snížení oproti roku 2010 téměř na polovinu.

Úrokové krytí nám ukazuje, kolikrát jsou úroky z úvěrů kryty výsledkem 

etní období. V roce 2010 a 2011, kdy firma dosahovala finan

jsou tyto hodnoty záporné. V letech 2011, 2013 a 2014 jsou tyto hodnoty ve 

ezi 3 – 6. 

: Vývoj celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní 

2012 2013 2014

Celková zadluženost a koeficient 
samofinancování

Koeficient 
samofinancování

Celková zadluženost

zadluženosti v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních 

 2014 
75,65 71,76 

340,57 270,67 
22,21 26,51 
4,83 3,54 

Podle „zlatých pravidel financování“ je požadovaná hodnota celkové zadluženosti 

il ve všech hodnocených letech. Výsledky nám 

, které značně převyšují nad 

ovšem zaznamenala klesající tendenci. 

huje hodnot v řádech stovek. 

Má ale kolísavou tendenci a v roce 2014 

 na polovinu. 

ěrů kryty výsledkem 

dosahovala finanční 

letech 2011, 2013 a 2014 jsou tyto hodnoty ve 

 

: Vývoj celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní 

samofinancování

Celková zadluženost
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2.4.4. Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku na finanční prostředky. 

Likviditu dělíme na tři stupně a to likviditu běžnou, pohotovou a okamžitou. 

Tabulka 11: Ukazatele likvidity v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
Běžná 5,54 11,47 5,68 20,35 28,81 
Pohotová 2,63 6,7 2,87 13,94 19,32 
Okamžitá 1,57 3,34 0,69 5,71 7,94 
 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupn ě) má doporučené hodnoty mezi 1,5 a 2,5. Ve 

sledovaném období přesáhla doporučené hodnoty ve všech letech. V roce 2013 a 2014 

hodnoty prudce stouply a to zejména kvůli snížení krátkodobých závazků. Především 

došlo ke snížení závazků z obchodního styku. 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) má doporučenou hodnotu více než 1. Pohotová 

likvidita se po celou dobu sledovaného období pohybuje nad stanovenou hranicí. Od 

roku 2012 zaznamenáváme vzestupnou tendenci pohotové likvidity. V roce 2014 

dosahuje hodnoty 19,32. 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupn ě) se počítá pouze s krátkodobým finančním 

majetkem a krátkodobými závazky. Doporučuje se, aby se okamžitá likvidita 

pohybovala v rozmezí 0,2 až 0,5. Ve sledovaném období společnost ve všech letech 

stanovenou hodnotu překračuje. V roce 2014 dosáhla hodnoty 7,94. Firma má zbytečně 

velké finanční prostředky na bankovních účtech a pokladně, které se nevyužívají. 



 

Graf 10: Vývoj likvidity v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování)

 

2.5.  Analýza soustav ukazatel

K finančnímu hodnocení spole
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2.5.1. Altmanův model

 

Tabulka 12: Altmanův model v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základ
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Analýza soustav ukazatelů 
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v model a Index IN05. 
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v model v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základ

Váha 2010 2011 2012 2013 
0,717 0,37365 0,50718 0,44324 0,54776

0,847 0,17619 0,14478 0,18854 0,16506

3,107 -0,03114 0,04616 -0,02898 0,03806

0,420 0,18590 0,26395 0,20582 0,29363

0,998 0,80267 0,88297 0,76000 0,94522

- 1,19953 1,62176 1,23238 1,71746

Pomocí Altmanova bankrotního modelu jsem vyhodnotil finanč

ve sledovaném období. V roce 2010, byla hodnota 1,19953 a podnik

letech 2011 až 2014 se situace mírně zlepšila. Po celou tu 

tzv. šedé zóně. 

2012 2013 2014

Vývoj likvidity

Běžná

Pohotová

Okamžitá

 

nosti jsem si vybral bankrotní modely. Jmenovitě 

v model v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 2014 
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0,29363 0,36945 
0,94522 0,64631 
1,71746 1,51815 

jsem vyhodnotil finanční situaci podniku 

podnik se nacházel pod 

 zlepšila. Po celou tu dobu se 

ěžná

Pohotová

Okamžitá



44 
 

 

Graf 11: Altmanův model za roky 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

2.5.2. Index IN05 

 

Tabulka 13: Index IN05 v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

  Váha 2010 2011 2012 2013 2014 
x1 0,13 1,20215 1,31395 1,22870 1,32192 1,39349 
x2 0,04 -4,35833 6,56780 -3,58955 4,83470 3,53571 
x3 3,97 -0,03114 0,04616 -0,02898 0,03806 0,02777 
x4 0,21 0,80267 0,88297 0,76000 0,94522 0,64631 
x5 0,09 5,54381 11,4748 5,67939 20,3540 28,8070 
IN 05 - 0,52582 1,83494 0,57184 2,54669 3,16118 
 

Podle Indexu důvěryhodnosti IN05 je podnik v letech 2010 a 2012 pod stanovenou 

bankrotní hranicí 0,9. Naopak v roce 2011, 2013 a 2014 se podnik nachází nad 

hranicí tzv. šedé zóně nevyhraněných výsledků, což je pozitivní výsledek. 
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Graf 12: Index IN05 za roky 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.6.  Souhrnné hodnocení finanční a obchodní situace podniku 

V této kapitole vyhodnotím všechny získané poznatky z provedené finanční analýzy 

za roky 2010 až 2014 u společnosti AGROS, s.r.o. Nejpodstatnější událostí pro finanční 

situaci a celkovou stabilitu podniku jsou klimatické podmínky. V letech 2010 a 2012 
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nerentabilního chovu prasat v roce 2013. Vlivem zrušení živočišné výroby se kladné 
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odpisů. Tento pokles dlouhodobého hmotného majetku ovlivnilo i zrušení chovu 

základního stáda. Zůstatková hodnota samostatných movitých věcí se také stále 

snižovala vlivem odpisů i přesto, že byly dokoupeny nové traktory a jiné zemědělské 

stroje. Oběžná aktiva se naopak stále zvyšovala od 45% v prvním sledovaném roce na 
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63% v roce 2014. Tento stav oběžných aktiv kladně ovlivnily zásoby nedokončené 

výroby, stav výrobků na skladě a krátkodobé pohledávky z obchodního styku. 

Přechodné účty aktivní se pohybovaly ve stejné výši.  

Cizí zdroje tvoří většinu pasiv po celé sledované období. Velkou částí cizích zdrojů 

jsou dlouhodobé závazky a to ve výši 60% celkových pasiv. Jedná se o nevyplacené 

majetkové podíly bývalých členů družstva a dluh vinařskému fondu, které jsou každým 

rokem spláceny. Také bankovní investiční úvěry jsou součástí cizích zdrojů a pohybují 

se od 10% do 17% celkových pasiv. Vlastní kapitál je závislý na dosaženém 

hospodářském výsledku za běžné účetní období. Pokles vlastního kapitálu byl v letech 

2010 a 2012 vlivem dosažené ztráty v hospodaření společnosti, která byla způsobena 

špatnými výnosy, vlivem počasí a ztrátou z chovu prasat. Naopak roky 2011, 2013 a 

2014 měly kladný vliv na výši vlastního kapitálu vlivem dosaženého zisku v rostlinné 

výrobě. Navýšení vlastního kapitálu činilo 11,5% celkových pasiv. Krátkodobé závazky 

z obchodního styku se pohybovali kolem 2% celkových pasiv, což je zanedbatelný 

podíl. Důvodem nízkého podílu krátkodobých závazků bylo splacení dodavatelských 

faktur ve lhůtě splatnosti.  

Analýza výkazu zisku a ztráty ukázala AGROS, s.r.o. jako společnost, která je 

financována z prodeje vlastních výrobků, které tvoří 70% až 80% celkových výnosů. 

Dále z dotací na zemědělskou výrobu a vinic, které tvoří 17% až 26% celkových 

výnosů. Kritickými roky v dosažení výsledků hospodaření byly roky 2010 a 2012, kdy 

byla vykázána ztráta společnosti. Příčinou byl špatný dopad chovu zvířat, který trval po 

celou dobu až do roku 2013, kdy byl zrušen. Výsledky hospodaření v rostlinné výrobě 

ovlivněné počasím nestačily pokrýt ztrátu v těchto letech. Výkonová spotřeba činila 

72% z výnosů, hlavně vysokou spotřebou materiálu a energie. V posledním roce byla 

výkonová spotřeba nejnižší. Její podíl k celkovým výnosům činil 60%. Osobní náklady 

se pohybovaly od 14% do 19% celkových výnosů. Nejvyšší byly v roce 2014 a to 19%. 

Hospodářský výsledek za účetní období byl nejvyšší v roce 2011 a to 775 000 Kč 

vlivem výborných výnosů ze sklizně obilovin, řepky olejné a hroznů. Kladné výsledky 

byly docíleny také v letech 2013 a 2014. 

V analýze rozdílových ukazatelů jsem se hlavně zaměřil na čistý pracovní kapitál. 

Výsledné hodnoty jsou za celé sledované období kladné a to i v letech 2010 a 2012, kdy 
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byly pro podnik špatné podmínky. Čistý pracovní kapitál má rostoucí tendenci, kromě 

roku 2012, kdy zaznamenal mírný pokles. V posledním roce ukazatel přesahuje hodnotu 

8,5 miliónu Kč, což je téměř o 40% více než v prvním hodnoceném roce. 

U analýzy rentability jsem použil rentabilitu celkových aktiv, vlastního kapitálu a 

také rentabilitu tržeb. Při analýze bylo zjištěno, že všechny ukazatele vykazovaly v 

problémových letech 2010 a 2012 špatné výsledky, dokonce záporné. Jako první jsem 

analyzoval rentabilitu celkových aktiv, která dosahuje i za roky 2011, 2013 a 2014, kdy 

AGROS s.r.o. dosahoval zisku špatných výsledků. V tomto období má klesající 

tendenci. Hodnoty ROA se pohybují v rozmezí 3% až 5%. Obdobný vývoj, který jsem 

zaznamenal u rentability celkových aktiv, má rentabilita vlastního kapitálu. V roce 2010 

a 2012 má zápornou hodnotu, která v roce 2012 přesáhla -21%. Ve zbylých letech má 

také klesající tendenci, ale na rozdíl od ROA jsou tyto velice dobré. I když za rok 2014 

zaznamenal pokles o 50% oproti 2013, stále ale dosahuje úspěšné hodnoty téměř 10%. 

Jako poslední jsem hodnotil rentabilitu tržeb, která má podobný vývoj jako u 

předchozích analyzovaných rentabilit. Ve všech letech dosahovala neuspokojivých 

hodnot. Nejlepší výsledek měla rentabilita tržeb v roce 2011, kdy její hodnota přesáhla 

6%. 

Další v pořadí z poměrových ukazatelů jsou ukazatelé aktivity. První je obrat 

celkových aktiv, který nedosáhl ve sledovaném období požadovanou hodnotu. V roce 

2013 se výsledná hodnota vyšplhala téměř na hodnotu 1. Poslední rok však 

zaznamenala výrazný pokles o 30% na hodnotu 0,65. Ukazatel obratu stálých aktiv má 

kolísavou tendenci. Hodnoty se pohybují pod průměrem, který je 5,1. Jediný rok, kdy 

výsledná hodnota dosahovala alespoň 50% požadované hodnoty, je rok 2013. Obrat 

zásob má také v analyzovaných letech nedostačující výsledky, až na rok 2013. Tento 

rok dosáhl ukazatel doporučené hodnoty 5,21. Ukazatel doby obratu zásob vykazuje 

kolísavou tendenci. Ve všech letech má vysokou hodnotu, což je neefektivní, protože na 

sebe váže zbytečně velké finanční prostředky. V roce 2012 dosahují hodnoty až 128 dní. 

Doba obratu pohledávek má rostoucí tendenci. V roce 2014 má dokonce čtyřnásobnou 

hodnotu, než je standartní. Důvodem vysokých hodnot jsou uzavřené dohody mezi 

AGROSEM a hlavními odběrateli, především vinné révy. Naopak doba obratu závazků 

má kolísavou tendenci. V prvních třech letech se hodnoty pohybují mezi 20 a 40 dny. 
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Výrazný pokles nastal v roce 2013 a 2014, kdy výsledné hodnoty klesly pod 5 dní. 

Důvodem tak výrazného poklesu je dostatek finančních zdrojů, které jsou využity na 

splácení dluhů.  

Celková zadluženost se ve všech letech pohybuje ve velmi vysoké míře. V letech 

2010 a 2012, ve kterých měl podnik špatnou sklizeň, dokonce převyšovala 80%. Ze 

zjištěných výsledků vyplývá, že podnik je do značné míry závislý na cizích zdrojích. 

Míra zadluženosti dosahuje alarmujících hodnot. V roce 2010 dokonce převyšuje 500%. 

V období, ve kterém podnik vykazoval zisk, má ukazatel klesající tendenci. V 

posledním roce se podařilo snížit zadlužení až o 50% oproti roku 2010. Úrokové krytí 

mělo pozitivní výsledky v letech 2011, 2013 a 2014, kdy se pohybovalo mezi 3% až 

6%. Ve zbývajících analyzovaných letech dosahovalo úrokové krytí dokonce záporných 

hodnot. Z celkového pohledu vykazovaly ukazatele zadluženosti negativní hodnoty, 

které se v roce 2010 a 2012 ještě zhoršily vinnou nepříznivých podmínek pro hlavní 

výrobní program firmy. 

U ukazatelů likvidity byly zjištěny pozitivní výsledky u všech tří stupňů. U běžné 

likvidity výsledné hodnoty dokonce převýšily doporučenou hranici, což už se hodnotí 

spíše negativně. V posledních dvou letech je výsledná hodnota až absurdně vysoká. 

Takový nárůst je zaviněný podstatným snížením krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů. Pohotová likvidita má obdobný vývoj jako likvidita běžná. V roce 2010 a 2012 

jsou hodnoty sníženy až pod úroveň 3, i přesto se nachází nad standartní hodnotou. 

Okamžitá likvidita má doporučené hodnoty 0,2 až 0,5. Dané rozmezí AGROS 

překračuje ve všech letech. V posledním roce dosahuje hodnoty až 7,94. Z výsledků 

vyplývá, že mají velké množství nevyužitých finančních prostředků na bankovním účtu. 

Ze soustav ukazatelů jsem použil Altmanův model a index IN05. Z výsledků 

Altmanova modelu je patrné, že podnik se nacházel v roce 2010 pod hranicí bankrotu. 

V tomto roce se společnost udržela pomocí dotací na zemědělskou výrobu a vinnou 

révu. Následující roky se nacházeli v tzv. šedé zóně. Dle indexu IN05 je podnik v 

prvním analyzovaném roce opět pod hranicí bankrotu. Obdobně špatných výsledků 

dosahoval i v roce 2012, kdy se také dostal pod hranicí bankrotu. V ostatních 

analyzovaných letech se výsledné hodnoty dostaly nad hranici tzv. šedé zóny. V 

zmíněném období byl podnik stabilizovaný a nebyl ve finančním ohrožení. 



 

3. VLASTNÍ NÁVRHY 
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VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

následující kapitole se zaměřím na identifikaci problémů spole

 finanční analýzy a možných návrhů na jejich řešení. Dále zde popíš

zavedení upraveného výrobního programu živočišné výroby, kterou podnik v

zrušil. Také další možnosti výnosu, které mohou plynout nap

nevyužívaného majetku a pozemků společnosti a dalších činností. 

ční hodnota společnosti 

Jako první se budu věnovat nedostatečné výši aktiv společnosti. V

 zaujala položka dlouhodobého hmotného majetku, př

samostatných movitých věcí a soubory movitých věcí. V inventurách jsou zem

evzaté v roce 1994 z minulého družstva, které jsou stále opravovány.

Díky tomu vzniká další problém a to vysoká hodnota náhradních dílů

sledovaného období pohybuje od 185 000 Kč do 340 000 Kč.  

: Vývoj vynaložených nákladů na opravy a náhradních dílů v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní 

proto postupné vyřazení veškerých zastaralých země
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částečné dotace na úroky z úvěrů u traktorů. Proto je pro firmu tato možnost výhodnější.  

Část prostředků na pořízení poskytne prodej vyřazených strojů. Možnost prodeje těchto 

strojů se naskýtá ve východní Evropě, především v Polsku, Rumunsku a Moldavsku. Do 

zmíněných zemí AGROS již v minulosti několik zastaralých strojů prodal a vytvořil si 

kontakty pro další spolupráci. Tyto kontakty umožní snadnější i rychlejší prodej a 

zamezí případným problémům. Případná další možnost je rozprodat tyto zastaralé 

zemědělské stroje na součástky a zbylé části prodat do sběru.  

Přínos vidím ve velké úspoře nákladů na opravu a udržování zemědělských strojů. 

Dále tak navýší aktiva, přesněji dlouhodobý hmotný majetek podniku a tím i celkovou 

finanční hodnotu společnosti. To umožní další potřebné nákupy a hlavně možnost 

získání úvěrů. Také je to dobrý způsob, jak snížit nákupy a zásoby náhradních dílů a 

materiálu o značnou část.  

Zajištění stability a životnosti podniku 

Značným ohrožením společnosti je nedostatek pozemků v jejich vlastnictví. Až 

90% orné půdy i značnou část vinic, které využívají, jsou pouze propachtované. Pacht 

mají uzavřen s obyvateli z okolních oblastí, kteří je vlastní desítky let. V posledních 2 

letech se zájem o odkoupení těchto pozemků zvýšil. Zájem o pozemky se objevuje i ze 

zahraničí při odkupu za výhodných podmínek. Tím se objevilo obrovské riziko pro 

firmu. Když v roce 2012 ukončila živočišnou výrobu, stala se hlavním zájmem 

společnosti rostlinná výroba. Ovšem základem pro tuto výrobu je právě orná půda. 

AGROS dokonce ani nevlastní pozemky, na kterých mají sídlo společnosti.   

Jednatelé začali jednat s vlastníky o odkupu zmíněných pozemků již v 2012, kdy 

byla ukončena živočišná výroba. Toto úsilí můžeme vidět na grafu č. 14, ale není 

dostatečně velké. Navrhuji postupně vyčlenit určité plochy pozemků, které jsou 

podstatné pro stabilitu podniku a využít finanční zdroje, které podnik má na bankovním 

účtu, k jejich navýšení. Zejména díky dobrým klimatickým podmínkám v posledních 

dvou letech mají dostatek prostředků. 
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Graf 14: Vývoj vlastnictví pozemků v letech 2010 až 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Navýšením pozemků se zajistí alespoň část vlastních pozemků nutných ke 

stabilizaci a celkovému přežití podniku. Zároveň se navýší aktiva a následně dojde ke 

snížení nákladů za propachtovanou ornou půdu a vinic. 

Omezení cizích zdrojů 

Z provedené analýzy vyplývá, že podnik je do značné míry závislý na cizích 

zdrojích. V některých letech dokonce překračuje hranici 80%, což je až alarmující. Tato 

situace má špatný dopad na podnik z hlediska možností poskytnutí nových úvěrů. 

Tabulka 14: Struktura podílů v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky jsou v tisících Kč 2010 2011 2012 2013 2014 
Počáteční stav 9743 9195 8908 8161 7541 
Vyplaceno 548 287 747 620 433 
Konečný stav 9195 8908 8161 7541 7108 
 

Díky posledním dvěma rokům, které byly pro podnik úspěšné, disponuje velkými 

finančními prostředky na svých účtech, které nejsou využívány. Navrhuji těmito 

prostředky splatit část majetkových podílů, které nejsou z velké části dosud vyrovnané, 

a jejichž hodnota stále přesahuje 8 miliónů Kč. Smlouvy s těmito osobami jsou 

stanoveny na 30 let. Na začátku existence podniku činil závazek 15 miliónů Kč. 
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Společnost již existuje 20 let a za svou činnost nesplatila ani poměrnou část z důvodu, 

že v počátečních letech neměla dostatečné finance na splácení těchto závazků. 

 

Graf 15: Splácení dluhů v letech 2010 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Pronájem nevyužívaných prostor 

AGROS vlastní nevyužívaný areál budov. Jsou to dvě hlavní budovy a ostatní 

přilehlé prostory. Zároveň je majitelem ubytovny s vybavenou kuchyní, koupelnou a 

příslušenstvím. Nově jsou vybaveny tři pokoje, které nejsou využívány. Ubytovací 

prostory byly vybudovány společností pro brigádníky, kteří byli najímáni na sběr 

meruněk v sadu. Sad byl v roce 2007 vykácen z důvodu velmi nízké plodnosti stromů. 

Navrhuji pronajímat tyto nevyužité prostory, které v současném stavu nepřináší 

žádný užitek. Náklady na zavedení pronájmu jsou minimální. V hlavních budovách je 

potřeba nainstalovat měřič spotřeby elektřiny z důvodu zjištění vlastní spotřeby. 

Výnosy z pronájmů by celkově činily 65 000 Kč měsíčně. Z hlavních budov by 

činil nájem okolo 25 000 Kč měsíčně podle výměry plochy. Byty by se pronajímaly za 

5 000 Kč měsíčně. 

Rozšíření rostlinné výroby o bio pěstování 

Další příležitost vidím v rozšíření dosavadní rostlinné výroby o pěstování bio 

jablek. Možností je výsadba nového biosadu na nevyužívaných 8 hektarech půdy, které 

podnik vlastní. Jednalo by se o výsadbu ovocného sadu jabloní. 
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Výsadba by probíhala postupně během příštích 3 let. Konečný stav by měl 

zahrnovat tři tisíce jabloní. Náklady na pořízení a zasazení jednoho stromku se pohybují 

kolem 130 Kč za kus. Výnosy z prodeje jablek by se daly očekávat za 6 let, kdy by 

začal plodit a během následujících let by úroda z nich ještě rostla. 

Jelikož by se jednalo o bio produkci, podnik nemá žádné jiné náklady -  postřiky, 

mzdové, opotřebení traktoru a naftu. Udržování biosadu není příliš nákladné. Zahrnuje 

pouze jednoho zaměstnance, který jednou za měsíc v sadě poseče trávu a na jaře stromy 

prořeže. Největší náklady budou tvořit na podzim mzdy brigádníků v době česání 

jablek.  

V dnešní době jsou bio potraviny populární a státem i Evropskou unií dotované. 

Dotace na provoz činí 12 000 Kč na hektar biosadu. U společnosti AGROS by dotace 

ročně činila 144 000 Kč. Díky těmto dotacím, které vyváží roční náklady na udržování 

sadu, je zaručeno, že pěstování nebude ztrátové ani při špatných klimatických 

podmínkách.  

Znovuzavedení živočišné výroby 

Jako nedůležitější návrh ke zlepšení aktuální situace společnosti považuji 

znovuzavedení živočišné výroby s efektivnějším výrobním procesem. Sledováním 

situace na trhu s vepřovým masem zjišťuji, že cena masa se stále zvyšuje. Z tohoto 

důvodu doporučuji obnovit chov prasat. Pro zavedení chovu prasat již vlastníme 

prostory i potřebné zařízení.  

Při zavedení chovu zvířat jsem vycházel z výsledků roku 2012. V tomto roce 

společnost evidovala stav, který lze vidět v tabulce č. 17. 

Tabulka 15: Evidence prasat v roce 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky v kusech Počet 

Prasnice 108 

Prasničky 54 

Selátka 1 514 
 

Selátka se výkrmem přeřazovala podle váhy do skupin odstavených selátek o váze 

10 až 25 kg, dále do předvýkrmu o váze 25 až 45 kg a potom do výkrmu o váze 46 až 
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115 kg. Narůst kilogramů společnost hodnotila finančně podle stanovených kritérií. 

Vážení a přeřazování do vyšší skupiny se provádělo třikrát měsíčně. Nakonec prodala 

1 440 kusů vykrmených prasat. Zbylé kusy uhynuly nebo byly odcizeny. V mém návrhu 

vycházím z výkrmu nakoupených 8 kilových selátek bez chovu prasnic, prasniček a 

narozených selátek, u kterých byl evidován vysoký úhyn kolem 40%.  

Předpokládaný návrh výsledovky živočišné výroby: 

Tabulka 16: Předpokládané náklady na výrobu (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů roku 
2012) 

Položky jsou v tisících Kč Částka 

Spotřeba krmivových směsí 3 960 

Pracovní oděvy a pracovní pomůcky 5 

Čisticí prostředky 5 

Pohonné hmoty 5 

Drobný majetek 10 

Ostatní materiály 50 

Materiál celkem 4 035 

Elektrická energie 180 

Opravy ve stáji 10 

Veterinární služba 150 

Poplatky za telefon 10 

Asanační služba 5 

Služby celkem 175 

Mzdové náklady 380 

Odvody z mezd 130 

Odpisy majetku 150 

Pojištění zvířat a majetku 70 

Náklady celkem 5 120 
 

Tabulka 17: Předpokládané výnosy z výroby (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky jsou v tisících Kč Částka 

Tržby za prodej zvířat 6 548 

Výroba chlévské hnoje 120 

Dotace na pojištění  24 

Výnosy celkem 6 692 
 

Předpokládaný zisk za rok činí 1 572 000 Kč. 
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Počítám s postupným nakoupením 1440 kusů selátek během roku a jejich 

výkrmem. Náklady na krmivo jsem vypočítal ze skutečné spotřeby roku 2012. Na jeden 

kus zvířete vychází spotřeba krmných směsí 2 750 Kč. Ostatní materiálové položky 

jsem uvedl ve stejné výši. Za zmínku stojí spotřeba ostatního materiálu, například nákup 

pelet na topení v zimním období. Spotřeba elektrické energie je vyčíslena podle 

skutečné spotřeby, je snížena o spotřebu v porodně prasnic a o stáje prasniček. Opravy 

ve stájích a poplatky za telefon nemají výraznou hodnotu. Náklady na veterinární a 

plemenářské služby jsou sníženy o 340 000 Kč ročně a činí 150 000 Kč z důvodu 

zrušení chovu prasnic, prasniček a o narození selátek. Náklady na asanační službu byly 

také značně sníženy, protože nejvyšší úhyny byly u nově narozených selátek, se kterými 

v tomto projektu nepočítám. Mzdy jsou počítány pro dvě pracovnice s měsíční mzdou 

16 000 Kč. Odvody z mezd činní 34% ve výši 130 000 Kč ročně. Jedná se o zdravotní a 

sociální pojištění. Odpisy majetku jsou podle současné situace. Z nakoupených 1440 

kusů selátek počítám s úhynem 34 kusů. Proto jsou tržby za prodaná zvířata počítány za 

1 406 kusů při váze 115 kg a ceně 40,50 Kč za kg.  

Dalším výnosem je chlévský hnůj ve výši 120 000 Kč. Jeho roční výroba činí 3000 

q a cena je 40 Kč za metrický cent. V živočišné výrobě není poskytována dotace na 

chov, ale je poskytována dotace na pojištění zvířat. Pohybuje se kolem 20 000 Kč za rok 

podle výše placeného pojištění. Část zisku využiji na nákup nových selátek, jejichž cena 

se pohybuje podle váhy 800 až 1000 Kč za kus, a tím k dalšímu rozšíření výroby. Tato 

selátka jsou v účetnictví evidována na zásobách až do postupného vykrmení a prodeje. 

Úspory vidím v nákladech na plemenářské a veterinární služby, na prasnice, prasničky a 

narozená selátka, v nákladech na asanaci, ve snížení spotřeby elektrické energie a 

v odpisech a pojištění zvířat.  

Odbyt vykrmených prasat zajistíme novými smlouvami s dřívějšími odběrateli, 

kteří o nákup mají stále velký zájem. Mezi další odběratele patří obyvatelé okolních 

vesnic, kteří mají zájem o vykrmená prasata, ale i o prasata o váze asi 60 až 80 kg, která 

si sami dokrmí.  

Pokud se tento návrh osvědčí, mohla by se společnost dále zaměřit na zřízení 

výrobny a její vybavení na výrobu vlastních krmných směsí, což by ušetřilo vlastní 
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náklady na drahá krmiva. Na výrobu krmných směsí pěstují hlavní suroviny a mají 

potřebné prostory na jejich výrobu.  

V dřívější živočišné výrobě docházelo ke stále častějším krádežím vykrmených 

prasat. Z tohoto důvodu společnost zaznamenala značné finanční ztráty z ukradených 

prasat a také z poškození majetku. Navrhuji investovat do kvalitního bezpečnostního 

systému, který by těmto ztrátám zamezil. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace podniku a navrhnout 

možné řešení na její zlepšení. Finanční analýza byla zpracována pro společnost 

AGROS, s.r.o. ve sledovaném období za roky 2010 až 2014. 

Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsem jako první krok vysvětlil, co 

je to finanční analýza, k čemu slouží a kdo ji používá. Dále z jakých účetních výkazů 

čerpá, a ty následně popsal. Jako další krok jsem vymezil finanční ukazatele, které jsem 

později použil v praktické části. Popsal jejich význam a určil vzorec, pomocí kterých se 

počítají. V soustavě ukazatelů jsem také napsal kritéria pro jejich hodnocení. 

Praktická část bakalářské práce obsahuje představení analyzované společnosti 

AGROS, s.r.o. a poté následuje finanční analýza podniku na základě informací od 

účetní společnosti. Finanční situace podniku, přesněji jeho rostlinné výroby, je do 

značné míry ovlivněna klimatickými podmínkami. Tyto podmínky byly v letech 2010 a 

2012 nepříznivé a společnost tyto roky přežila převážně díky dotacím na zemědělskou 

výrobu a vinnou révu. 

Na základě praktické části jsem navrhl konkrétní opatření na zlepšení finanční 

situace podniku. Mezi nejdůležitější navržené opatření je znovuzavedení živočišné 

výroby, kterou společnost kvůli velkým ztrátám zrušila. Ke znovuzavedení výroby 

ovšem navrhuji důležitá opatření, která zamezí ztrátovosti této výroby. 

Věřím, že tato bakalářská práce bude mít pro firmu AGROS kladný přínos, a že 

vedení firmy se inspiruje mými rozbory finanční situace a použije některé z mých 

návrhů k rozvoji společnosti. 
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Příloha 1: Rozvaha společnosti AGROS, s.r.o. v letech 2010 - 2014 

    Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč 2010 2011 2012 2013   2014 
      AKTIVA CELKEM 16 794 16 791 16 596 15 370 14 261 

A.     
Pohledávky za upsaný vlastní 
kapitál           

B.     Stálá aktiva 8 285 6 893 7 059 5 930 4 668 
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
  I. 1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
  2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
  3. Software 0 0 0 0 0 
  4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
  5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

  6. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 0 

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

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 8 285 6 893 7 059 5 930 4 668 
B. II. 1. Pozemky 65 64 199 200 523 
  2. Stavby 3 175 2 884 2 593 2 301 2 013 

  3. 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 2 558 1 825 2 510 2 368 1 425 

  4. Pěstitelské celky trvalých porostů 2 122 1 768 1 415 1 061 707 
  5. Základní stádo a tažná zvířata 365 352 342 0 0 
  6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

  7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0 0 

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

    9. Opravná položka k nabytému majetku 0 0 0 0 0 
B. III.    Finanční dlouhodobý majetek 0 0 0 0 0 

B. III.  1. 
Podílové cenné papíry a vklady v 
podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0 

  2. 
Podílové cenné papíry a vklady v 
podnicích s podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

  3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
vklady 0 0 0 0 0 

  4. Půjčky podnikům ve skupině 0 0 0 0 0 
    5. Jiné dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
C.     Oběžná aktiva 7 656 9 329 8 928 8 854 8 959 
C. I.   Zásoby 4 028 3 880 4 424 2 788 2 950 
C. I. 1. Materiál 156 0 198 207 2 
  2. Nedokončená výroba a polotovary 1 352 1 126 1 258 1 259 1 694 
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  3. Výrobky 646 930 1 127 1 322 1 254 
  4. Zvířata 1 874 1 824 1 841 0 0 
  5. Zboží 0 0 0 0 0 
    6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
C. II.   Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku 0 0 0 0 0 
  2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 0 0 0 0 0 

  3. 
Pohledávky v podnicích s 
rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0 

  4. 
Pohledávky v podnicích s podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 

    5. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
C. III.    Krátkodobé pohledávky 1 464 2 733 3 426 3 584 3 539 
C. III.  1. Pohledávky z obchodního styku 872 2 182 2 969 3 098 3 119 
  2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 0 0 0 0 0 
  3. Sociální zabezpečení 0 0 0 0 0 
  4. Stát - daňové pohledávky 195 111 13 72 24 
  5. Odložená daňová pohledávka 1 44 48 18 0 

  6. 
Pohledávky v podnicích s 
rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0 

  7. 
Pohledávky v podnicích s podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 

    8. Jiné pohledávky 396 396 396 396 396 
C. IV.   Finanční majetek 2 164 2 716 1 078 2 482 2 470 
C. IV. 1. Peníze 9 212 6 10 3 
  2. Účty v bankách 2 155 2 504 1 072 2 472 2 467 
    3. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D.     
Ostatní aktiva - přechodné účty 
aktiv 853 569 609 586 634 

D. I.   Časové rozlišení 853 569 609 586 634 
D. I. 1. Náklady příštích období 32 16 27 19 32 
  2. Příjmy příštích období 821 553 582 567 602 
    3. Kursové rozdíly aktivní 0 0 0 0 0 
D. II.   Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

      PASIVA CELKEM 16 794 16 791 16 596 15 370 14 261 
A.   Vlastní kapitál 2 597 3 373 2 780 3 414 3 781 
A. I.   Základní kapitál 100 101 100 100 100 
A. I. 1. Základní kapitál 100 101 100 100 100 
    2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 
A. II.   Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
A. II. 1. Emisní ažio 0 0 0 0 0 
  2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
  3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 0 0 0 0 0 
        0 0 0 0 0 
A. III.    Fondy ze zisku 66 66 143 143 0 
A. III.  1. Zákonný rezervní fond 66 66 143 143 0 
  2. Nedělitelný fond 0 0 0 0 0 
    3. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
A. IV.   Hospodářský výsledek minulých let 2 959 2 431 3 129 2 537 3 315 
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 2 959 2 431 3 129 2 537 3 315 
    2. Nerozdělená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
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A. V.   
Hospodářský výsledek běžného 
účetního období -528 775 -592 634 366 

B.     Cizí zdroje 13 970 12 779 13 507 11 627 10 234 
B. I.   Rezervy 0 0 0 0 0 
B. I. 1. Rezervy zákonné 0 0 0 0 0 
  2. Rezerva na kursové ztráty 0 0 0 0 0 
    3. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
B. II.   Dlouhodobé závazky 10 249 10 292 9 450 8 581 8 136 

B. II. 1. 
Závazky k podnikům z rozhodujícím 
vlivem 0 0 0 0 0 

  2. 
Závazky k podnikům z podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 

  3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 330 235 0 10 
  4. Emitované dluhopisy 0 0 0 0 0 
  5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
    6. Jiné dlouhodobé závazky 10 249 9 962 9 215 8 581 8 126 
B. III.    Krátkodobé závazky 1 381 813 1 572 435 311 
B. III.  1. Závazky z obchodního styku 1 286 605 1 326 199 73 
  2. Závazky ke společníkům a sdružení 0 0 0 0 0 
  3. Závazky k zaměstnancům 53 82 85 129 111 
  4. Závazky ze sociálního zabezpečení 26 42 44 70 56 
  5. Stát - daňové závazky a dotace 0 2 57 14 56 
  6. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 

  7. 
Závazky k podnikům s rozhodujícím 
vlivem 0 0 0 0 0 

  8. 
Závazky k podnikům s podstatným 
vlivem 16 82 60 23 15 

    9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 
B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 2 340 1 674 2 485 2 611 1 787 
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2 340 1 674 2 485 2 611 1 787 
  2. Běžné bankovní úvěry 0 0 0 0 0 
    3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C.     
Ostatní pasíva - přechodné účty 
pasív 227 639 309 329 246 

C. I.   Časové rozlišení 227 639 309 329 246 
C. I. 1. Výdaje příštích období 227 639 309 329 246 
  2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
    3. Kursové rozdíly pasivní 0 0 0 0 0 
C. II.   Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti AGROS, s.r.o. v letech 2010 - 2014 

    Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu v tis. Kč 2010 2011 2012  2013  2014 
  I.   Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 
A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 
  +   Obchodní marže 0 0 0 0 0 
  II.   Výkony 13 079 14 844 13 034 12 951 9 584 
  II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 13 480 14 826 12 613 14 528 9 217 
  2. Změna stavu vnitropod. zásob vlastní výroby -672 -214 215 -1 644 367 
  3. Aktivace 271 232 206 67 0 
B.     Výkonová spotřeba 11 759 12 483 11 787 11 452 7 904 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 8 227 9 594 9 709 8 935 5 248 
B. 2. Služby 3 532 2 889 2 078 2 517 2 656 
  +   Přidaná hodnota 1 320 2 361 1 247 1 499 1 680 
C.     Osobní náklady 2 244 2 530 2 637 2 575 2 510 
C. 1. Mzdové náklady 1 685 1 902 1 984 1 937 1 913 
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení 556 626 653 638 597 
C. 4. Sociální náklady 3 2 0 0 0 
D.     Daně a poplatky 283 83 65 69 73 

E.     
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 1 834 1 741 1 634 1 676 1 722 

  III.   
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 370 193 137 784 40 

F.     
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 163 126 75 371 0 

  IV. 
Zúčtování rezerv a časového rozliš. provozních 
výnosů 0 0 0 0 0 

G.     
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních 
nákladů 0 0 0 0 0 

  V.   
Zúčtování opravných položek do provozních 
výnosů 0 0 0 0 0 

H.     
Zúčtování opravných položek do provozních 
nákladů 0 0 0 0 0 

  VI. Ostatní provozní výnosy 2 789 3 203 3 093 3 495 3 397 
I.     Ostatní provozní náklady 333 372 393 366 294 
  VII. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
J.     Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
  *   Provozní hospodářský výsledek -378 905 -327 721 518 
  VIII. Tržby za prodej cenných papírů a vkladů 0 0 0 0 0 
K.     Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0 
  IX.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

  IX. 1. 
Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích 
a ve skupině 0 0 0 0 0 

  2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a vkladů 0 0 0 0 0 

  3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 0 0 0 0 0 

  X.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
  XI.   Zúčtování rezerv do finančních výnosů 0 0 0 0 0 
L.     Tvorba rezerv na finanční náklady 0 0 0 0 0 

  XII. 
Zúčtování opravných položek do finančních 
výnosů 0 0 0 0 0 
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M.   
Zúčtování opravných položek do finančních 
nákladů 0 0 0 0 0 

  XIII. Výnosové úroky 0 0 0 0 0 
N.     Nákladové úroky 120 118 134 121 112 
  XIV. Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 
O.     Ostatní finanční náklady 25 12 20 15 10 
  XV. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
P.     Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
  *   HV z finančních operací -145 -130 -154 -136 -122 
R.     Daň z příjmů za běžnou činnost 5 0 111 -49 30 
R. 1. - splatná 5 0 111 -49 30 
  2. - odložená 0 0 0 0 0 
      0 0 0 0 0 
  **   HV za běžnou činnost -528 775 -592 634 366 
  XVI. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
S.     Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
T.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
T. 1. - splatná 0 0 0 0 0 
  2. - odložená 0 0 0 0 0 
  *   Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 

U.     
Převod podílu na hospodářském výsledku 
společníkům 0 0 0 0 0 

     Hospodářský výsledek za účetní období -528 775 -592 634 366 
     Hospodářský výsledek před zdaněním -523 775 -481 585 396 
      Kontrolní číslo 59 309 71 023 59 790 64 692 48 908 
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Příloha 3: Produkce střediska 100 - ROSTLINNÁ VÝROBA 2010 až 2014 

Druh produkce v tunách 2010 2011 2012 2013 2014 

Hrách krmný 0,000 95,000 10,000 0,000 0,000 

Pšenice 787,509 984,000 327,000 1025,000 750,000 

Ječmen 320,490 272,000 202,000 163,000 414,000 

Slunečnice 97,000 70,000 0,000 26,000 32,190 

Kukuřice 330,435 92,000 0,000 338,550 129,260 

Sláma stelivá 207,000 196,000 92,000 2,000 0,000 

Meruňky 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Řepka olejná 0,000 148,000 126,000 184,060 196,040 

            

            

Réva vinná v kg 2010 2011 2012 2013 2014 

Svatovavřinecké 0 28 280 25 486 33 310 14 141 

Ryzlink vlašský 90 020 27 750 7 550 53 255 24 378 

Ryzlink rýnský 8 020 10 650 9 330 13 940 14 430 

Frankovka 0 23 030 20 515 33 040 21 070 

Modrý portugal 0 7 120 4 870 6 620 7 701 

Veltlínské zelené 12 700 18 240 10 700 11 397 9 215 

Sauvignon 6 000 11 260 14 360 15 540 15 025 

Rulandské modré 0 11 920 13 450 15 240 13 340 

Hrozny celkem 116 740 138 250 106 261 182 342 119 300 
 

 


