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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá. návrhem finančního plánu. Práce je rozdělena na  

3 části. První část se zabývá teoretickými východisky, kterými jsou finanční plánování, 

strategická analýza a finanční analýza. Další část se zabývá analýzou současného stavu 

firmy. V poslední části je sestaven návrh finančního plánu na roky 2017–2020. Na závěr 

je provedeno zhodnocení finančního plánu. 

Klíčová slova 

finanční plánování, finanční plán, krátkodobý finanční plán, dlouhodobý finanční plán, 

strategická analýza, finanční analýza, plánová rozvaha, plánovaný výkaz zisků a ztrát, 

plánovaný cash flow 

Abstract 

This thesis deals about the draft of a corporate financial plan. The thesis is consisting of 

three parts. The first part deals with theoretical basis of financial planning, strategic 

analysis and financial analysis. The second part deals analysis of situation the company. 

The last part the financial plan for the years 2017-2020 is designed. Finally, the 

proposed financial plan is evaluated. 

Key words 

financial planning, financial plan, long – term financial plan, short-term financial plan, 

strategic analysis, financial analysis, plan balance sheet, plan income statement, plan 

cash flow 
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ÚVOD 

V dnešní době se každá společnost snaží být v podmínkách konkurenčního prostředí 

stabilní, prosperující a zároveň také rozvíjející se společností. Finanční plánování 

pomáhá každé společnosti dosahovat těchto stanovených cílů. 

Finanční plánování je jednou z nejdůležitějších činností managementu, jehož výsledkem 

je finanční plán. Díky finančnímu plánu může společnost předpovídat budoucí vývoj 

a identifikovat rizika, které mohou nastat v budoucím hospodaření. Pro sestavení 

finančního plánu není dostačující znalost minulé a současné situace společnosti, tedy 

skutečné hospodářské výsledky, ale také znalost vývoje okolí dané společnosti. Proto je 

nutné při sestavování finančního plánu provést jak finanční analýzu společnosti, tak 

strategickou analýzu okolí podniku.  

Pro zpracování této diplomové práce jsem si vybrala společnost NAVOS, a.s. Tato 

společnost je dlouhodobým partnerem podniků zemědělské prvovýroby na Moravě. 

Společnost NAVOS, a.s. sídlící v Kroměříži poskytuje služby zemědělské prvovýroby 

více než 100 let. Její hlavní činností je celoroční nákup rostlinných komodit a jejich 

prodej podnikům. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této práce je sestavení návrhu finančního plánu pro společnost NAVOS, a.s. 

v letech 2017-2020. Plán bude sestaven v pesimistické a optimistické variantě. 

Dílčím cílem následně bude provedení strategické analýzy a finanční analýzy 

za posledních 5 let včetně porovnání s konkurencí a oborovými průměry. 

V první části práce s názvem „Teoretická východiska práce“ bude s využitím odborné 

literatury a studijních materiálů popsáno samotné finanční plánování, jeho zásady 

a principy, metody finančního plánování, druhy finančních plánu, strategické a finanční 

analýzy.  

V druhé části se práce bude zabývat samotnou společností, kdy bude společnost 

představena. Dále bude zpracována strategická analýza okolí, a to pomocí SLEPT 

analýzy, PORTEROVY analýzy a finanční analýza společnosti s porovnáním 

s konkurenčními společnostmi a oborovým průměrem. Na závěr této části bude 

zpracována SWOT analýza. 

Ve třetí části této práce bude sestaven samostatný finanční plán pro roky 2017-2020. 

Tento plán bude sestaven ve dvou variantách, a to v optimistické variantě 

a v pesimistické variantě. Pro sestavování finančního plánu se bude používat převážně 

metoda procentního podílu na tržbách, metoda doby obratu zásob a materiály 

poskytnuté společností NAVOS, a.s. 

V této práci bude tedy využita metoda deskriptivní, analýza, syntéza, komparace. 

Deskriptivní metoda bude použita v první části diplomové práce tedy při popisu 

teoretických poznatků. Metody analýza, syntéza a komparace budou využity v druhé 

části práce. Analýza bude použita pro strategické a finanční analýzy. Metoda komparace 

porovnává analyzovanou firmu s konkurenty a s odvětvím a ve třetí části této práce 

budou díky této metodě porovnány varianty návrhu finančního plánu. Díky syntéze 

budou hodnoceny výsledky analýz a vyvozen závěr těchto analýz. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Této kapitole bude popsání finanční plánování, finanční cíle podniku, finanční plán, 

krátkodobý a dlouhodobý finanční plán, postup sestavení dlouhodobého finančního 

plánu, finanční kontrola, strategická analýza okolí podniku a finanční analýza. 

1.1 Finanční plánování 

Plánování můžeme definovat jako proces formulace cílů a způsobů, kterými lze daného 

cíle dosáhnout. Plánování je proces, který bezprostředně navazuje na proces analýzy. 

Finanční plánování můžeme definovat jako soubor činností, jejichž výsledkem je 

předpověď budoucích efektů finančních a investičních rozhodnutí firmy neboli finanční 

plán. (Růžičková, 2015) 

Finanční plánování je proces rozhodování podniku o rizicích. Podnik se zabývá riziky, 

která jsou pro něho zajímavá a v nichž spatřuje i určité příležitosti, dále o rizicích, která 

nejsou nezbytná, a o těch, která pro podnik zajímavá nejsou (Kislingerová, 2010). 

Finanční plánování má za úkol stanovit finanční cíle podniku, a především určit 

prostředky, jak těchto cílů dosáhnout. Cílem finančního plánování je splnění obecného 

finančního cíle podniku, tj. maximalizace jeho tržní hodnoty, u akciové společnosti 

obchodované na kapitálových trzích maximalizace tržní ceny akcie. (Kislingerová, 

2010)  

Finanční plánování zahrnuje několik postupových kroků: 

1. analýza finančních a investičních možností, které má podnik k dispozici, 

2. promítnutí budoucích důsledků současných rozhodnutí s cílem vyhnout se 

případným překvapením, 

3. zvolení určitých alternativ, které jsou následně včleněny do konečného 

finančního plánu, 

4. měření výsledné výkonnosti finančního plánu v porovnání s cíli stanovenými 

plánem. (Kislingerová, 2010) 

1.1.1 Zásady a principy finančního plánování  

Při finančním plánování je vhodné respektovat specifické zásady: 
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• Zásada dlouhodobosti finančního plánování – podstata této zásady spočívá 

v tom, že dlouhodobé finanční cíle podniku by měli být nadřazeny krátkodobým 

finančním cílům (Landa, 2007). 

• Zásada hierarchického uspořádání firemních finančních cílů – tato zásada 

říká, že mezi dlouhodobými finančními cílí tak i mezi krátkodobými záměry by 

měl být stanoven pouze jeden hlavní cíl pro dané plánovací období (Landa, 

2007). 

• Zásada reálné dosažitelnosti podnikových finančních cílů – finanční 

plánování by mělo vycházet ze základních poznatku získaných v analytické fázi. 

Význam této zásady vychází z toho, že reálná dosažitelnost hlavních 

podnikových cílů má výrazný motivační potenciál. V případě, že podnik 

uskutečňuje předem prohlášené cíle, pak se to příznivě odrazí v externím 

hodnocení jeho kreditibility a ratingovém hodnocení (Landa, 2007). 

• Zásada programové ziskové orientace podniku – mezi dlouhodobými záměry 

má vysokou prioritu maximalizace tržní hodnoty podniku. To ale v žádném 

případě neznamená, že musí být přehlížena zisková orientace firmy (Landa, 

2007). 

• Zásada periodické aktualizace podnikových finančních plánů – tato zásada 

říká, že i ten nejdokonaleji sestavený finanční plán se může dostat do konfliktu 

s podnikovou realitou a situací ve vnějším okolí. Proto se musí finanční plány 

aktualizovat (Landa, 2007). 

• Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích podkladů 

se strukturou a formou podnikových účetních výkazů – v této zásadě jde o 

to, aby struktura, forma a metody sestavení finančních plánů navazovaly na 

strukturu, formu a metody vnitropodnikového ekonomického reportingu. Díky 

tomuto lze zajistit srovnatelnost výkazů (Landa, 2007). 

• Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánových výpočtů – jde o zásadu, 

která vede podnikový management k výběru takových plánovacích procedur 

a plánovacích výpočtů, které mají nekomplikovaný základ a umožňují rychlou 

orientaci. Tato zásada je důležitá, protože s finančním plánem pracuje nejen 

finanční odborníci, ale i manažeři s nižším stupněm finančních znalostí (Landa, 

2007). 
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• Zásada relativní autonomie finančního plánu – plány nelze sestavit tak, aby 

vyhovovali všem zainteresovaným skupinám (vlastníkům podniku, firemnímu 

managementu, aj.). Každý podnik prochází různými změnami (vnitřními 

i vnějšími) a je důležité, aby se tyto změny promítaly i do finančních plánů 

podniku. Nesmí však jít o změny, které odvedou podnik od splnění strategických 

cílů (Landa, 2007). 

Aby finanční plánování plnilo svůj úkol při finančním řízení podniku, je nutné 

respektovat také určité principy (Landa, 2007): 

• Princip preference peněžních toků klade důraz, aby v krátkodobém 

i dlouhodobém časovém horizontu souhrnné peněžní příjmy převažovaly nad 

celkovými peněžními výdaji. Tento princip přikazuje odlišovat přírůstek zisku 

od přírůstku peněžních toků, příjmy od výnosů a výdaje od nákladů (Landa, 

2007). 

• Princip respektování faktoru času preferuje dřívější příjem před pozdějším 

příjmem, je-li nominální hodnota porovnávaných příjmů stejná. Dřívější příjmy 

lze použít k financování ziskových podnikových aktivit nebo k finančnímu 

investování (Landa, 2007). 

• Princip optimalizace kapitálové struktury udává směr finančnímu 

managementu, aby věnoval svou pozornost optimálnímu složení podnikového 

kapitálu. Podstat optimalizace kapitálové struktury spočívá v zabezpečení 

odpovídající finanční stability, snížení nákladů na kapitál a dosažení požadované 

hodnoty podniku (Landa, 2007). 

Mezi další zásady finančního plánování můžeme zařadit:  

• zásada systematičnosti znamená sledování určitého cíle, kterým v našem 

případě je maximalizace tržní hodnoty. Tomuto cíle poté podléhá cíl 

maximalizace zisku a ostatních finančních zdrojů;  

• zásada úplnosti požaduje aby, do procesu plánování byly zahrnuty všechny 

činnosti a všechny možné faktory;  

• zásada přehlednosti umožňuje každému, kdo přijde do styku s finančním 

plánem snadnou operativnost při jeho vyplňování; 
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• zásada periodičnosti má podstatu v sestavování plánu v pravidelných po sobě 

jdoucích období; 

• zásada pružnosti umožňuje aktualizovat plánované hodnoty v průběhu 

plánovacího období; 

• zásada klouzavosti říká, že plánovací horizont nového finančního plánu se musí 

alespoň částečně překrývat s plánovaným horizontem předchozího finančního 

plánu (Landa, 2007). 

1.1.2 Metody finančního plánování  

Finanční plánování využívá: 

• Kauzální metody – tato metoda je považována za nejoptimálnější metodu 

a vychází ze 4 skupin veličin (Marek, 2006). 

1. vstupní veličiny vychází ze 3 zdrojů: z údaje o současném majetku podniku 

jeho výsledcích hospodaření, z výstupů ostatních ekonomických plánů 

podniku (obchodního plánu, výrobní plánu atd.) a z makroekonomických 

prognóz o vývoji makroekonomických veličin (růst indexu cen vstupních 

a výstupních produktů podniku, pohyb úrokové míry atd.); 

2. žádoucí veličiny vyjadřují žádoucí hodnoty ukazatelů likvidity, obratovosti 

majetku, nákladovosti; 

3. výstupní veličiny tvoří účetní výkazy, které nejsou veličinami vstupními 

nebo žádoucími; 

4. kontrolní veličiny sledují např. plánovaný výsledek hospodaření ve výkazu 

zisku a ztrát odpovídá hodnotě výsledku hospodaření z plánované rozvahy 

apod. (Marek, 2006). 

• Statistické metody – vychází ze statistických závislostí pomocí regresních 

funkcí zpracovaných na základě minulého vývoje. Tyto závislosti se projeví do 

budoucích cílů (Marinič, 2008). 

• Ekonomické metody – vychází ze vzájemné působení skutečně dosažených 

ekonomických parametrů (statistických proměnných) a cílových ukazatelů 

(Marinič, 2008). 

• Simulační metoda – je vytváření předpokládaných parametrů prostřednictvím 

vývoje makroekonomického a mikroekonomické prostředí. Tyto parametry se 
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vyhotovují v několika variantách. Za nejlepší variantu se považuje ta, která 

nejvíce konverguje ke skutečnému vývoji (Marinič, 2008). 

1.2 Finanční cíle podniku 

Cíle podniku jsou žádoucí stavy. Těchto cílů se podnik snaží dosáhnout pomocí své 

existence a svých činností. Stupeň dosažení cílů lze označit za nejdůležitější kritérium 

hodnocení činnosti podniku. Cílem finančního plánování je splnění finančního cíle 

podniku. Hlavní finančním cílem podniku je maximalizace jeho tržní hodnoty (Marinič, 

2008). 

Při formulaci cílů by měli být respektovány základní požadavky, kterými jsou vzájemná 

provázanost hlavních finančních cílů s nefinančními záměry podniku. Reálná 

dosažitelnost zvolených finančních cílů vzhledem k podmínkám a pravděpodobném 

vývoji určitých faktorů vnějšího prostředí podniku. Hierarchie a konzistence finančních 

cílů a náležitá kontrolovatelnost finančních cílů. To znamená, zda není mezi cíli 

nevhodně zvolený cíl (Marinič, 2008). 

1.3 Finanční plán 

Finanční plán vymezuje úkoly a cíle finančního managementu vyplývající z celkové 

koncepce vývoje podniku. Méně důležitá funkce finančního plánu je implementace 

vymezených úkolů do systému řízení firmy a následně případná revize v návaznosti na 

dosažené výsledky firmy (Marinič, 2008). 

Finanční plán podniku napomáhá: 

• identifikovat proveditelnost strategických cílů firmy; 

• identifikovat možnosti a varianty financování podnikových aktivit a dopad 

konkrétního způsobu financování na celkovou efektivnost a výslednou hodnotu 

firmy (Marinič, 2008). 

Finanční plán také dává odpověď na 4 otázky: 

1. Kolik budou činit tržby za prodané výroby a služby? Musí tedy vycházet 

z predikce vývoje tržeb prodeje a tržeb (Marinič, 2008). 

2. Kolik bude firmu stát a jak bude vypadat peněžní cyklus a jaké jsou nároky na 

investice a provozní kapitál (Marinič, 2008)? 
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3. Kde tyto finanční prostředky vzít a za jakých podmínek, aby se splnila 

optimalizace financování podnikových potřeb (Marinič, 2008)? 

4. Bude transformační proces proměny vstupů na výstupy (příjem) ziskový nebo 

ztrátový a bude investovaný kapitál ve firme zhodnocen nebo ne (Marinič, 

2008)? 

1.3.1 Vazby mezi finančním plánem a ostatními podnikovými plány 

Mezi jednotlivými plány existuje velmi úzká vazba. Postavení jednotlivých plánů 

v hierarchické struktuře odpovídá časové posloupnosti jejich zpracování (Fotr, 1999).  

Plán prodeje vychází z plánu marketingu. Plán marketingu zahrnuje objemy prodejů 

jednotlivých produktů, předpokládané ceny prodeje, distribuční cesty a základní aktivity 

na podporu prodeje. Tržby z prodeje tvoří základní složku výnosů a díky tomu zde 

vzniká přímá vazba na finanční plán. Tento plán zajišťuje krytí marketingových nákladů 

(Fotr, 1999). 

Plán prodeje dává základní vstupy pro plán výroby, který má s finančním plánem 

klíčový význam. Výroba musí být vybavena potřebnými výstupy. Potřebné výstupy 

zajišťují plány zdrojového zabezpečení (tj. plán zásobování, plán investic, plán 

výzkumu a vývoje a personální plán). Z toho vyplývá, že plány zdrojového zabezpečení 

musí být zajištěny finančními prostředky, proto konkretizují požadavky na výdajovou 

stránku finančního plánu (Fotr, 1999). 

Nejdůležitější postavení v soustavě dílčích cílů má finanční plán. Finanční plán má 

charakter komplexního plánu. Tento plán tvoří plánový výkaz zisků a ztrát, plánová 

rozvaha a plán peněžních toků (Fotr, 1999). 

Finanční plán má za úkol zajistit realizaci strategického plánu potřebnými finančními 

zdroji. Finanční zdroje podnik buď vytvořil vlastní činností (interní zdroje) nebo je 

získal z vnějšku (externí zdroje) při udržení finanční stability podniku (Fotr, 1999). 

1.3.2 Klasifikace finančních plánů  

Z hlediska času plány a rozpočty dělíme na: 

a) krátkodobé – měsíční, čtvrtletní, roční; 

b) střednědobé až dlouhodobé – období okolo 5 let (Landa, 2007) 
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Z hlediska předmětu plány nebo rozpočty dělíme na: 

a) dílčí rozpočty (rozpočty režijních nákladů, krátkodobé likvidity atd.); 

b) kompletní podnikové plány, které zahrnují: 

• plánovanou výsledovku; 

• plánovanou rozvahu; 

• plánovaný tok peněžní hotovosti (Landa, 2007). 

Z hlediska technik sestavení plánů a rozpočtů se rozlišuje: 

a) pevný a variabilní rozpočet; 

b) přírůstkový rozpočet a rozpočet vycházející z nuly; 

c) rozpočty sestavované za pevné období a klouzavé rozpočty; 

d) rozpočet limitní a indikativní (Landa, 2007). 

„Základním znakem správně sestaveného plánu je stanovení takových cílových 

parametrů, které předpokládají dlouhodobý rozvoj firmy a predikují kvalitativně lepší 

finanční výsledky oproti skutečnosti dosažené v minulém období. Především však mají 

za důsledek zhodnocení majetku vlastníků“ (Marinič, 2008). 

1.3.3 Metody tvorby finančního plánu  

Finanční plán lze sestavit na základě různých metod, technik a modelů. Mezi 

nejznámější patří: 

• metoda procentuálního podílu na tržbách; 

• regresní metoda; 

• metoda poměrových finančních ukazatelů; 

• analýza nulového bodu; 

• finanční metody (Pavelková, Knápková, 2008). 

Metoda procentuálního podílu na tržbách 

Finanční plán získává své obrysy z plánu tržeb. Tato metoda očekává stálý pomět tržeb 

k určitým nákladům (odpisy, úroky), ke většině položkám stálých aktiv (dlouhodobý 

majetek, pracovní kapitál) a k zisku. Sestavujeme především plán peněžních toků, kde 

je účelem výpočtu vyjádřit objem výdajů na investiční činnost, jejich krytí čistým 

příjmem z provozní činnost a změnou dlouhodobých externích zdrojů financování. 
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Plánovaná rozvaha a plánovaná výsledovka následně navazují na plán peněžních toků. 

Díky této metodě vzniká rámcový finanční plán. Ten je poté vhodný pro porovnání 

s připravovanými investičními projekty (Pavelková, Knápková, 2008). 

Regresní metoda 

Tato metoda bere ohled na statisticky ověřenou skutečnost proměnlivého vztahu dvou 

veličin. Regresní metoda se spíše využívá pro plánování s delším období a v případech, 

kdy máme k dispozici delší časové řady (Pavelková, Knápková, 2008). 

Tato metody využívá ke stanovení plánovaných hodnot konkrétní položky aktiv a pasiv 

závislých na tržbách aparát regresní a korelační analýzy (Fotr, 1999). 

Regresní metoda má základ: 

• ve volbě určitého typu závislosti proměnné na nezávislé proměnné  

(např. závislost zásob na tržbách v podobě lineární funkce či nelineární funkce); 

• v určení parametrů dané funkce (nejpoužívanější bývá metoda nejmenších 

čtverců); 

• v určení statistické charakteristiky, která vyjadřuje těsnost zvolené regresní 

závislosti (Fotr, 1999). 

Metoda poměrových finančních ukazatelů 

Metoda poměrových finančních ukazatelů se nejčastěji využívá pro tvorbu plánové 

rozvahy nebo pro opravu východiskové rozvahy sestavená metodou procentuálního 

podílu na tržbách. Při tvorbě rozvahy tato metoda využívá vybrané poměrové finanční 

ukazatele a plánované tržby (Pavelková, Knápková, 2008). 

Analýza nulového bodu 

Tato analýza se zabývá změnou velikosti zisku a prodejních cen výrobku na základě 

rozpouštění fixních nákladů na různou velikost produkce.  Metoda se využívá pro 

zjištění hranice, pod kterou tržby nesmí klesnou. (Pavelková, Knápková, 2008). 

Finanční modely 

Ve finančním plánování se využívají matematické modely, které se dělí do 2 skupin: 
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• simulační modely finančního plánu; 

• optimalizační modely finančního plánu (Pavelková, Knápková, 2008). 

Simulační modely umožňují finančnímu manažerovi vypracovat finanční dokumenty 

v různých variantách podle zadaných předpokladů (Pavelková, Knápková, 2008). 

Díky optimalizačním finančním modelům můžeme najít nejlepší řešení při určitých 

předpokladech a omezení (Pavelková, Knápková, 2008.) 

1.4 Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán je nejdůležitějším dokumentem dlouhodobého financování 

a základním nástrojem finančního řízení. Také je součástí dlouhodobého komplexního 

plánu podniku. Vychází na základě potřeb rozvoje podniku z plánu investic, výroby 

a prodeje. Na základě kapitálového plánování definuje celkovou výši a optimální 

strukturu kapitálu (Marinič, 2008)  

Dlouhodobý finanční plán obsahuje: 

• analýzu finanční situace podniku; 

• plán tržeb; 

• plán peněžních toků; 

• plánovanou rozvahu; 

• plánový výkaz zisku a ztrát; 

• investiční rozpočet; 

• rozpočet externího financování (Kislingerová, 2010). 

Analýza finanční situace 

Vlastnímu plánování předchází analýza finanční situace podniku a jeho hospodářských 

výsledků. Minulost je nutno posuzovat podle měnící se vývoj poptávky, nákupních  

a prodejních cen, úrokové míry, daňových sazeb. Vývoj finančních ukazatelů může 

souviset s průběhem hospodářského cyklu a s odvětvovými vlivy. Dále se projevují  

i vlivy vnitřní, mezi které řadíme vlastní silné a slabé stránky, schopnost využívat 

příležitosti a předcházet hrozbám. Finanční analýza se snaží zjistit, co do budoucna 

podnikové finance vydrží a co umožní v podmínkách, které naznačuje prognóza 

podnikového okolí (Valach, 1999). 
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Plán tržeb 

Objem tržeb je nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje finanční potřeba a zároveň 

vymezuje rozhodující provozní příjmy. Plán tržeb vychází z prognózy tržních podmínek 

a plánu prodeje. Součástí prognózy trhu je celkový tržní objem na cílových trzích. 

Obchodní cíle jsou vyjádřeny plánem prodeje. Tyto cíle si firma vytyčila na základě 

prognózy a navazuje ne ně obchodní strategie (Valach, 1999). 

Plán peněžních toků 

Plánované peněžní toky tvoří 3. základní složku finančního plánu. Plán peněžních toků 

zobrazuje na jedné straně příjmy zvyšující peněžní fondy podniku a na druhé straně 

výdaje, které dané fondy snižují. Příjmy a výdaje v plánu peněžních toku se liší svou 

povahou, a proto je se člení na provozní, investiční a finanční. Souhrn těchto členění 

představuje čisté zvýšení nebo čisté snížení peněžních prostředků. Toto čisté 

zvýšení/snížení označujeme jako čistý peněžní tok (Fotr, 2012) 

Plánová rozvaha 

Plánová rozvaha se skládá z aktiv a pasiv.  Strana aktiv se skládá s pohledávek za 

upsaný základní kapitál, z dlouhodobého majetku a z oběžných aktiv. Strana pasiv se 

skládá z vlastního a cizího kapitálu. Pohledávky za upsaný kapitál se rovnají ve většině 

případů nule, dlouhodobá majetek se dělí na hmotný, nehmotný a finanční. Plán 

oběžních aktiv je složen z plánu zásob a plánů dlouhodobých a krátkodobých 

pohledávek. Plán cizích zdrojů se skládá z plánu rezerv, plánů dlouhodobých  

a krátkodobých závazků a plánů krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů. 

Vlastní kapitál bývá na konci plánovacího období je ovlivněn výší a rozdělením 

výsledku hospodaření a plánem dlouhodobých finančních zdrojů (Marek, 2006). 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát  

Plánovaný výkaz zisků a ztrát je nedílnou součástí strategického finančního plánu, ze 

kterého vyplývají výnosy, náklady a dosažený hospodářský výsledek před a po zdanění 

v plánovacím období (Fotr, 2012). 
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Investiční rozpočet 

Investiční neboli kapitálový rozpočet udává, kolik finančních prostředků, které je 

možné vynaložit v plánovacím období na investiční projekty. Investičními projekty se 

rozumí pořízení dlouhodobého majetku formou výstavby nebo finančních investic (Fotr, 

2012). 

Rozpočet dlouhodobého externího financování 

Dlouhodobé externí zdroje (emise akcií, dluhopisů atd.) pokrývají nedostatek peněžních 

toků z provozní činnosti k financování investiční činnosti. Dále slouží pro úhradu 

dividend. Přírůstek dlouhodobého externího financování bývá omezen ekonomickými 

ukazateli zadluženosti, poměřujícími cizí kapitál k vlastnímu kapitálu a k provoznímu 

cash flow (Valach, 1999). 

1.5 Postup sestavení dlouhodobé finančního plánu 

Sestavení dlouhodobého finančního plánu se skládá z plánové rozvahy, plánovaného 

výkazu zisků a ztrát a plánu peněžních toků. Plánový výkaz zisků a ztrát můžeme déle 

rozdělit na plánování výnosů a nákladů a plánování výsledku hospodaření (Fotr, 1999). 

1.5.1 Plánování výnosů  

Plánování výnosů můžeme rozdělit do dvou skupin: 

1. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb; 

2. ostatní výnosy (Fotr, 1999). 

1) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tvoří ve společnosti ve většině případů 

rozhodující složku výnosů. Ke stanovení velikosti tržeb můžeme přistupovat 

agregovaně nebo desagregovaně (Fotr, 1999). 

Agregované přístupy určují prognózu budoucích tržeb jako časovou řadu jedné 

agregované položky, která představuje velikost tržeb v jednotlivých letech plánovacího 

období. Ke sestavení tržeb se využívá: 

• odhady zaležené na využití zkušeností a znalostí marketingových pracovníků; 
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• trendové křivky – podstatou křivky je extrapolace budoucích tržeb na základě 

historických údajů o velikosti tržeb z několik minulých let; 

• regresní a korelační analýza, která stanovuje budoucí vývoj tržeb pomocí 

regresního modelu (Fotr, 1999). 

Trendové křivky mají pouze jednu nezávisle proměnou, která ovlivňuje budoucí výši 

tržeb a tou je čas. Prostřednictvím času působí všechny faktory ovlivňující faktory. 

(Fotr, 1999). 

Regresní analýza (lineární nebo nelineární) má za úkol identifikovat faktory, které 

ovlivňují velikost tržeb (HDP a jeho tempo růstu, příjmy domácností aj.). Za pomoci 

časových řad minulých tržeb a časových řad ovlivňujících faktorů minulého období se 

stanovují parametry regresního modelu. Pro stanovení tržeb na základě toho modelu je 

nutné stanovit prognózy hodnot ovlivňujících faktorů v plánovacím období. Regresní 

analýza na rozdíl od trendových křivek pracuje s více faktory působících na výši tržeb. 

(Fotr, 1999). 

Agregované metody stanovení tržeb má i své nevýhody. Jednou zásadní nevýhodou je 

to, že nerespektují zásadní změny externích faktorů (velikost poptávky na určitých 

trzích, vznik nových trhů atd.), vlastní strategii podniku v oblasti tržního zaměření 

produkce a změny výrobkového programu (Fotr, 1999). 

Desagregovaný přístup je při plánování tržeb detailnější oproti agregovanému 

přístupu. Desagretovaný přístup člení výrobní program do určitého počtu komodit. 

Tento přístup k plánování tržeb je založen na sestavení časových řad: 

• prodejů jednotlivých komodit v plánovacím období; 

• dosahování prodejních cen na domácím trhu, resp. na jednotlivých zahraničních 

trzích v měnách těchto trhů; 

• devizových kurzů zahraničních měn, resp. devizového kurzu měnového 

jednotky EU (Fotr, 1999). 

Předpokládanou výši prodejů jednotlivých komodit je dobré určovat v členění podle 

jednotlivých trhů, segmentů daného trhu nebo podle odběratelů. Plánované prodeje 

budou záviset především na: 
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• vyhodnocení informací marketingového charakteru, pokud jde o vývoj poptávky 

na jednotlivých trzích; 

• posouzení ekonomické výhodnosti jednotlivých komodit; 

• zásadních rozhodnutí firmy z hlediska strategických cílů a strategií jejich 

dosažení (Fotr, 1999). 

Na výši tržeb působí velký počet externích faktorů, které představují rizikové faktory. 

Proto je důležité pracovat s variantními předpoklady (scénáři) tržeb, kterých by podnik 

mohl dosáhnout za podmínek příznivějšího i méně příznivého vývoje rizikových 

faktorů. Dále je důležité, aby podnik byl připravený na zvládnutí situací, které vzniknou 

díky negativním odchylkám skutečných tržeb od jejich plánovaných hodnot (Fotr, 

1999).  

2) Ostatní výnosy 

Do ostatních výnosů řadíme: 

• ostatní složky výkonů;  

• další provozní výnosy;  

• finanční výnosy (Fotr, 1999).  

Mimořádné výnosy nebývají předmětem plánování vzhledem ke své povaze (Fotr, 

1999). 

Ostatní složky výkonů  

Do těchto složek řadíme změnu stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby, kterou 

lze zanedbat v případě, že podnik nerozvíjí nebo nemění zásadně svoji prodejní 

strategii. Výrazný růst produkce vyvolá zvýšení zásob, nedokončené výroby a hotových 

výrobků, přičemž změna prodejní strategie nemůže vyvolat, jak růst, tak pokles 

hodových výrobků. Aktivace je nutné respektovat v případě jejich významnější váhy 

např. při aktivaci investičního majetku, kdy určitou složku investičního programu 

zabezpečuje podnik ve vlastních dílnách (Fotr, 1999). 

Další provozní výnosy 

Do další provozních výnosů patří především tržby z prodeje investičního majetku 

a zúčtování rezerv do provozních výnosů. Tržby z prodej investičního majetku má váhu 



 

26 

 

především u podniků procházejících větší restrukturalizací a odprodávajících určité 

složky majetku. Zúčtování rezerv do provozní výnosů má význam především, když 

podnik vytváří v průběhu plánovacího období rezervy na generální opravy výrobních 

zařízení (Fotr, 1999). 

Finanční výnosy 

V případě, že podnik nemá žádné finanční investice, nejsou finanční výnosy pro daný 

podnik významné a postačí hrubý odhad výnosových úroků, resp. výnosů 

z krátkodobého finančního majetku. Naopak pro podnik s významným podílem 

finančních investic hrají výnosy z finančních investic významnou roli, a proto je nutné 

věnovat větší pozornost nejen plánovaní výnosů z těchto investic ale také tržbám 

z prodeje cenných papírů (Fotr, 1999). 

1.5.2 Plánování nákladů 

Stejně jako u plánování výnosů můžeme k jednotlivým nákladovým položkám dospět 

pomocí agregovaného přístupu nebo detailnějšími postupy. Detailnější postupy 

respektují specifické rysy jednotlivých položek nákladů (Fotr, 1999). 

Náklady můžeme plánovat dvěma způsoby: 

a) Stanovení nákladů v relaci k tržbám 

Tato metoda slouží jako příklad agregovaného přístupu ke stanovení jednotlivých 

skupin nákladů (spotřeba materiálu a energie, služby, osobní náklady, odpisy, další 

provozní náklady a finanční náklady). Podstatou této metody je relace jednotlivých 

nákladových druhů k tržbám vyjádřena jako poměr těchto nákladů k tržbám. V případě 

odhadu budoucí hodnoty daných podílů v plánovacím období bude pak plán nákladů 

stanoven snadno jako součin příslušných podílů v jednotlivých letech plánovacího 

období a velikosti tržeb v každém roce tohoto období. Tento přístup vychází z hrubého 

odhadu, který bude vyžadovat zpřesnění. Nevýhodu toho přístupu je, že je založen na 

extrapolaci minulých trendů, než na explicitním respektování faktorů jako jsou: 

• současný stupeň využití výrobní kapacity a její vývoj; 

• struktura podniku; 
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• vývoj nákupních cen surovin, materiálů, energii, nakupovaných polotovarů 

a komponent, služeb a velikosti průměrných mezd; 

• další složky finančních plánu, resp. podnikatelské strategie, které tvoří 

výrobková strategie (Fotr, 1999). 

b) Individuální stanovení nákladových položek  

Mezi tyto nákladové položky patří: 

• potřeba materiálu a energie; 

• služby; 

• osobní náklady; 

• odpisy; 

• další provozní náklady; 

• finanční náklady (Fotr, 1999). 

Potřeba materiálu a energie 

Pro stanovení potřeby materiálu a energie musíme rozlišovat potřebu přímého 

a nepřímého materiálu (Fotr, 1999). 

Přímím materiálem rozumíme potřebu základních materiálu, surovin, polotovarů 

a komponent, jejichž spotřeba je přímo úměrná objemu produkce jednotlivých komodit, 

resp. stupni využití výrobní kapacity. Jedná se o tzv. variabilní, resp. proporcionální 

náklady). Plánovanou výši potřeby přímého materiálu určíme jak součin normy 

spotřeby na jednotku produkce (na 1ks, 1 kg, aj.), objemu produkce příslušného 

produktu a nákupní ceny jednotky materiálu. Plánovanou výši potřeby ostatních 

materiálů převážně režijního charakteru (pomocné a balící materiály, barvy atd.) se 

stanovují přímo podle jednotlivých položek v hodnotovém vyjádření. Ve většině 

případů se vychází z odhadů založených na vyhodnocení vývoje minulé potřeby. 

Předpokládaná potřeba energie se stanovuje obdobným způsobem jako potřeba 

materiálu (Fotr, 1999). 

Služby 

Do skupiny služeb patří několik nákladových položek, mezi které patří opravy 

a udržování, přepravné, spoje, cestovné, náklady na reprezentaci, pojistné aj. Velikost 
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jednotlivých složek této nákladové skupiny lze určit pomocí posouzení vývoje těchto 

nákladů v minulosti, odhadu vývoje cen, rozsahu aktivit podniku, které mají k velikosti 

složek služeb příčinný vztah. Velikost služeb může ovlivnit způsob financování 

investičního programu podniku. V případě, že se na něm bude podílet finanční leasing, 

pak se na úkor odpisů objeví leasingové nájemné, které je jednou ze složek služeb (Fotr, 

1999). 

Osobní náklady 

Osobní náklady jsou tvořeny souhrnem mezd, nákladů na zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení, odměn orgánů společnosti a ostatních osobních nákladů. Vývoj mzdových 

nákladů ovlivňují faktory jako jsou změny technologie zaměřené na snížení lidské 

práce, změny organizačního uspořádání sledující úsporu režijních pracovníků nebo 

vyčlenění určitých aktivit mimo podnik, a velkou váhu má i mzdová politika. Mzdová 

politika se projevuje ve výši průměrných mezd. Všechny výše zmíněné faktory se musí 

brát v úvahu při sestavování budoucího vývoje mezd i osobních nákladů (Fotr, 1999). 

Odpisy 

V některých podnicích hrají odpisy investičního majetku významnou roli. Budoucí výše 

odpisů bude záviset na: 

• vyřazení nebo odprodej existujícího investičního majetku, vedoucích k poklesu 

odpisů; 

• investičním programu podniku, vyvolávající růst odpisů; 

• způsobu financování investičního program (Fotr, 1999). 

Další provozní náklady 

Musíme vzít v úvahu významné nákladové položky, mezi které patří především: 

• zůstatková cena prodaného investičního majetku při významnějším programu 

dezinvestice; 

• tvorba zákonných a ostatních rezerv; 

• tvorba opravných položek; 

• daně a poplatky; 

• ostatní provozní náklady – dary, plánované pokuty a pedále aj. (Fotr, 1999). 
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Finanční náklady 

Finanční náklady budou především na způsobu financování investičního programu nebo 

na přírůstku oběžných aktiv v plánovacím období. Při navýšení akciového kapitálu 

formou emise akcii je nutné zvažovat emisní náklady. Při užití cizího kapitálu formou 

dlouhodobých bankovních nebo dodavatelských úvěrů bude významné úrokové zatížení. 

Velikost úroků můžeme stanovit podle splátkových kalendářů jednotlivých úvěrů. 

Použití dluhopisů jako zdroje financování vede k zvažovat výši emisních nákladů  

a nákladových úroků vyplývajících z velikosti emise a úrokové sazby (Fotr, 1999). 

1.5.3 Plánování výsledku hospodaření a daně z příjmů 

Rozdíl plánovaných výnosů a plánovaných nákladů v jednotlivých letech tvoří 

hospodářský výsledek před zdaněním. Pro zjištění výsledku hospodaření po zdanění je 

nutné určit daň z příjmů v jednotlivých letech plánovacího období (Fotr, 1999). 

Velikost daně z příjmů závisí na výši daňového základu a velikosti sazby daně z příjmů. 

Ke stanovení základu daně z příjmů dospějeme korekcí zisku před zdaněním, tj. rozdílu 

výnosu a nákladů o položky zvyšující hospodářský výsledek (přičitatelné položky), 

o položky snižující hospodářský výsledek (odčitatelné položky) a o odečty (Fotr, 1999). 

Mezi přičitatelné položky patří především daňově neuznané náklady jako jsou náklady 

na reprezentaci, odměny členů společnosti, odpisy pohledávek nad rámec zákona  

a tvorba rezerv a opravných položek daňově neuznaných aj. (Fotr, 1999). 

Mezi odčitatelné položky patří především příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů 

dle § 18, jsou osvobozeny od této daně dle § 19 zákona dani z příjmu, dále příjmy 

zdaněné zvláštní sazbou u zdroje a zúčtovaní rezerv a opravných položek do výnosů, 

jejichž tvorba nebyla daňově uznatelným nákladem (Fotr, 1999). 

V případě, že je hospodářský výsledek před zdaněním zvýšený o přičitatelné položky 

a snížený o odčitatelné položky kladný (základ daně je vyšší než nula) může podnik 

korigovat daný základ daně o tzv. odečty. Odečty se vztahují jednak k daňové ztrátě 

k minulých let, jednak k pořízení investičního majetku (Fotr, 1999). 

Po stanovení základu daně v jednotlivých letech plánovacího období odhadneme vývoj 

sazby daně z příjmů právnických osob. Daň z příjmů je rovna součinu základu daně 

a sazby daně z příjmů v desetinném vyjádření. Odečtením daně z příjmů od 
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hospodářského výsledku před zdaněním vyjde hospodářský výsledek po zdanění. 

Výsledek hospodaření představuje významný zdroj financování rozvoje podniku (Fotr, 

1999). 

1.5.4 Plánová rozvaha 

Postupy jednotlivých složek aktiv se liší podle toho, zda se dají odvodit od plánu tržeb 

nebo je nutné zvolit jiný postup (Fotr, 1999). 

Plánování rozvahových položek závislých na tržbách 

Vývoj tržeb do značné míry ovlivňuje určité položky aktiv a pasiv. V případě růstu 

tržeb dochází k růstů: 

• zásob vzhledem k nutnosti větších zásob materiálu, nedokončené výroby 

i výrobků; 

• pohledávek, a to při stejné platební morálce odběratelů; 

• určitých složek krátkodobých závazků; 

• finančního majetku vzhledem k zachování likvidity při růstu krátkodobých 

závazků; 

• investičního majetku vzhledem k nutnosti rozšíření výrobních kapacit 

nezbytných pro dosažení růstu produkce (Fotr, 1999). 

Plánování dalších položek rozvahy 

Při plánování dalších položek rozvahy plánujeme stálá aktiva a stanovujeme dodatečný 

externí kapitál (Fotr, 1999). 

Plánování stálých aktiv 

Při sestavování spolehlivého odhadu vývoje stálých aktiv vycházíme z plánovaného 

investičního programu, který zahrnuje investice věcného charakteru (tzn. pořízení 

nového investičního majetku) a plán finančních investic (Fotr, 1999). 

Plánování investiční činnosti je náročné, proto ji lze rozdělit do 3 přístupů: 

1. Globální přístup – daný přístup využíváme, kdy investice do dlouhodobého 

majetku mají do značné míry průběžný charakter. V tomto přístupu vycházíme 

z analýzy využití provozně nutného dlouhodobého majetku ve vztahu k tržbám, 
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tzn. zkoumáme relaci mezi přírůstky provozně nutného dlouhodobého majetku 

a přírůstky korigovaného provozního zisku (Mařík, 2011) 

2. Přístup založený na odpisech – v tomto přístupu vycházíme z předpokladu, že 

investice pod úrovní odpisů nebudou stačit k dlouhodobému přežití podniku 

ba dokonce k růstu (Mařík, 2011). 

3. Přístup podle hlavních položek – v tomto přístupu vycházíme z podnikových 

investičních plánů. Jsou vhodným zdrojem pro oceňovatele v případě, že jsou 

dané plány podloženy analýzou efektivností a vychází u reálných výhledů 

podnikových výkonů (Mařík, 2011). 

Stanovení dodatečného externího kapitálu 

Velikost potřebných celkových financování, tj. velikost pasiv určíme jako součet 

stálých a oběžných aktiv. Část zdrojů je dána existujícími zdroji financování 

v posledním roce. V případě, že poroste majetek, tj. aktiva podniku a tím také i pasiva, 

je nutné zajistit přírůstek zdrojů financování. Daný přírůstek bude představovat 

zadržený zisk. V případě, že daný zisk přírůstek zdrojů financování nezajistí je nutné 

získat dodatečný externí kapitál Dodatečný externí kapitál můžeme stanovit pomocí 

rozvahy nebo pomocí modelu (Fotr, 1999). 

• Pomocí rozvahy se dodatečný externí kapitál stanoví jako rozdíl mezi 

plánovanými aktivy a plánovanými pasivy v jednotlivých letech (Fotr, 1999). 

• Pomocí modelu se dodatečný externí kapitál určí na základě uplatnění metody 

procentních poměrů k tržbám, a to díky vzorci 

𝐷𝐸𝐾 = (𝑝1 − 𝑝2) ∗ ∆𝑇 + ∆𝑆𝐴 −  ∆𝑁𝑆 (1.1) 

kde: 

• DEK je dodatečný externí kapitál; 

• p1 je procentní poměr vybraných aktiv k tržbám; 

• p2 je procentní poměr vybraných pasiv k tržbám; 

• ∆𝑇 přírůstek tržeb; 

• ∆𝑆𝐴 je přírůstek stálých aktiv; 

• ∆𝑁𝑆 je přírůstek nerozděleného zisku (Fotr, 1999). 
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1.5.5 Plán peněžní toků 

Plán peněžních toků můžeme sestavit pomocí dvou metod: 

• přímá metoda; 

• nepřímá metoda. 

Přímá metoda je založena na stanovení jednotlivých položek příjmů a jednotlivých 

položek výdajů. Přímá metoda se uplatňuje při plánování peněžních toků pro kratší 

období (Fotr, 1999). 

Nepřímá metoda se používá v případě, kdy se peněžní toky sestavují jako součást 

strategického finančního plánu. Nepřímá metoda vychází z hospodářského výsledku 

převzatého z výkazu zisků a ztrát. Výsledek hospodaření může být před zdaněním i po 

zdanění (Fotr, 1999). 

Při použití výkazu zisků a ztrát jako základ pro sestavení peněžních toků je nutné: 

• transformovat výnosy a náklady na příjmy a výdaje ; 

• zahrnout operace, které mají charakter příjmů či výdajů a nejsou ve výkazu 

zisků a ztrát začleněny (Fotr, 1999). 

1.6 Krátkodobý finanční plán 

Krátkodobý finanční plán sestavujeme zpravidla ročním nebo kratším časovém 

horizontu (měsíc, čtvrtletí). Tento plán bývá sestavován s vysokou mírou podrobnosti  

a dále se rozpracovává formou rozpočtů na jednotlivé úseky činnosti (Koráb, Peterka, 

Režňáková, 2007). 

Základním nástrojem krátkodobého finančního managementu je krátkodobý finanční 

plán (Marinič, 2008). 

Proces sestavování krátkodobého finančního plánu zahrnuje následující kroky: 

1. Kalkulace nákladů a zisku 

Plánované kalkulace nákladů vycházejí z podkladů konstrukční a technologické 

přípravy výroby a ze stanovených spotřebních a výkonových norem (Marinič, 2008). 
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2. Predikce tržeb a plánování inkasa, identifikace příjmů a výdajů za 

jednotlivé oblasti 

Pro propočet tržeb a inkasa slouží celková kalkulace s plánem výroby a prodeje 

sledovaného období. Díky těmto informačním zdrojům je možné stanovit vývoj tržeb 

v plánovacím období. Plánovaný vývoj tržeb je základem pro stanovení příjmů, který 

vychází z plánu prodeje a dané obchodní a inkasní politiky (Marinič, 2008). 

3. Sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát, výkazu o peněžních tocích 

Vývoj a změna parametrů v plánovacím období jsou patrné při sestavování plánované 

rozvahy, výkazu zisků a ztrát a peněžních toků. Sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát 

a výkazu o peněžních tocích vychází z rozpočtu příjmů a výdajů a odráží rozpočet 

potřeby zdrojů krátkodobého financování (Marinič, 2008). 

4. Přezkoumání plánu peněžních toků z hlediska zásad financování 

Cílové parametry plánovaných úkolů je nutné ověřovat při sestavování krátkodobého 

finančního plánu. Používáme k tomu nástroje finanční analýzy nebo propočet 

ekonomické přidané hodnoty (EVA). Při použití finanční analýzy je vhodné použít 

rentabilitu celkového kapitálu, rentabilitu vlastního kapitálu, krytí čistých dluhů, 

provozní pohotovou likviditu a úrokové krytí (Marinič, 2008). 

1.6.1 Specifika krátkodobého finančního plánu  

Krátkodobý finanční plán na rozdíl od dlouhodobého finančního plánu vykazuje určitá 

specifika: 

1. roční finanční plán se týká pouze roku, který bezprostředně následuje po období, 

za které máme k dispozici v okamžiku sestavování očekávanou skutečnost; 

2. čím je kratší a bližší období, pro které předpovídáme vnější podmínky, tím je 

riziko prognostické chyby menší; 

3. krátkodobé omezení vyplívající z provozního potenciálu limituje zisk; 

4. zisk zohledňuje plánovaný vývoj tržeb, změny v sortimentu, v cenách, 

v platebních podmínkách atd. Rozpočetní výsledovka se sestavuje v kalkulačním 

členění – variabilní a fixní náklady, zisk; 
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5. hlavním úkolem krátkodobého finančního plánu je zabezpečení krátkodobé 

likvidity; 

6. v krátkodobé finančním plánováním rozlišujeme 3 kroky. První krok vzniká 

roční plánová výsledovka pomocí sladění rámcové plánové výsledovky  

a rozpočetní výsledovky. Druhý krok upravuje roční plán peněžních toků za 

pomoci plánové výsledovky a údajů z rozvinutého plánu peněžních toků. Ve 

třetím kroku sestavíme roční plánové rozvahy; 

7. krátkodobý finanční plán neobsahuje jasně definující zabezpečující úkoly 

(Grünwald, 2009). 

1.7 Finanční kontrola 

Cíle finanční kontroly je zjištění rozdílů a podání vysvětlení jejich vzniku mezi 

finančním plánem a účetními výkazy. Finanční kontrola poskytuje podklady na úpravu 

finančního plánu a návrhy pro splnění plánovacích cílů (Valach, 1999). 

Aby finanční kontrola byla účinná musí splňovat následující požadavky: 

1. jsou-li zjištěny odchylky od nežádoucích stavu musí se okamžitě hlásit. Finanční 

kontrola se na rozdíl od účetnictví spokojí s neúplně ověřenými údaji; 

2. finanční kontrola se musí dívat dopředu. Účetnictví se musí ohlížet dozadu, ale 

manažeři potřebují znát výsledky minulého i budoucího vývoje. Proto si to 

finanční kontrolo muže a má dovolit; 

3. souhrn odchylek může mít hrozivé následky, proto si finanční kontrola musí 

všímat strategických významných uzlových bodů; 

4. finanční kontrola by měla pružně přihlížet na závislé proměnné (zisk)  

a nezávislé proměnné (objem prodeje); 

5. investice do informačního systému mají být vyvážený přínosu kontroly 

a monitorování proto je nutné dodržovat hospodárnost; 

6. kontrola slouží jako podklad pro motivaci odpovědných pracovníků z toho 

důvodu se usiluje o objektivnost; 

7. jelikož výsledky finanční kontroly používají manažeři je nutné zajistit její 

srozumitelnost; 

8. do zprávy finanční kontroly se uvádí příčiny odchylek od finančního plánu,  

a tedy je nutné naznačit kroky k nápravě (Valach, 1999). 
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1.7.1 Rozpočtová kontrola 

Rozpočtová kontrola předchází finanční kontrole. Sleduje vývoj hospodaření 

jednotlivých vnitropodnikových útvarů (Pavelková, Knápková, 2012).  

1.7.2 Operativní kontrola 

Operativní kontrola je zaměřena na zisk, příjmy a výdaje, oběžná aktiva a krátkodobý 

pasiva. Této kontrola se týká také dalších úseků činnosti podniku jako je odbyt, výroba, 

personální útvar aj. Díky tomu jsou k dispozici informace, které dokreslují příčiny 

a souvislosti finanční situace (Pavelková, Knápková, 2012). 

1.7.3 Strategická kontrola 

Finanční kontrola dává pozor na dodržování plánovaných hodnot strategických 

finančních veličin. Do finančních veličin řadíme finanční strukturu, externí a interní 

finanční zdroje a investiční činnost. Do strategické kontroly spadá systém indikátorů 

příležitostí a hrozeb plynoucích z vnějšího okolí (Pavelková, Knápková, 2012). 

1.8 Strategická analýza 

Mezi strategické analýzy okolí podniku patří PEST analýza, Porterova analýza pěti sil 

a SWOT analýza (Jakubíková, 2008). 

1.8.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýzu můžeme označit také za analýzu externího marketingového prostředí, 

která se zaměřuje na (Hanzelková A, a kolektiv, 2013): 

• sociální faktory – životní styl a jeho úrovně, demografické faktory a struktura 

populace; 

• legislativní faktory – zákony, předpisy (vyhlášky, nařízení vlády); 

• ekonomické faktory – současný a budoucí stav ekonomiky (inflace, vývoj kurzu 

měny, HDP; 

• politické faktory – faktory související s politikou dané země (vítězové voleb, 

volební programy, činnost státní správy); 

• technologické faktory – vývoj technologií, které firma používá, nové 

technologie. 
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1.8.2 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

Model vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy, která působí v určitém 

odvětví je určována pomocí pěti základních faktorů: 

1. vyjednávací silou zákazníků; 

2. vyjednávací silou dodavatelů; 

3. hrozbou vstupu nových konkurentů; 

4. hrozbou substitutů; 

5. rivalitou firem působících na daném trhu (Keřkovský, 2004). 

1.8.3 SWOT analýza 

Úkolem SWOT analýzy je identifikovat do jaké míry jsou současná strategie firmy a její 

silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, která nastávají 

v prostředí. SWOT analýzu můžeme také označit za analýzu silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb. Analýza OT vychází z vnějšího prostředí firmy (makroprostředí 

a mikroprostředí). Analýza SW se týká vnitřního prostředí firmy (cíle, systémy, firemní 

zdroje, materiální prostředí, organizační struktura aj.) (Jakubíková, 2008). 

• silné stránky – zaznamenávají skutečnosti, které přinášejí výhody zákazníkům 

i firmě; 

• slabé stránky – zaznamenávají věci, které firma nedělá dobře, ty věci, ve kterých 

je konkurence lepší; 

• příležitosti – zaznamenávají skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo 

mohou lépe uspokojit potřeby zákazníků a přinést firmě úspěch; 

• hrozby – zaznamenávají ty události, které mohou snížit poptávku anebo 

zapříčinit nespokojenost zákazníků (Jakubíková, 2008). 

1.9 Finanční analýza 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá 

odhalit, zda je podnik ziskový nebo naopak ztrátový, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda efektivně využívá svá aktiva a zda je včas schopna splácet své závazky. 

(Knápková, Pavelková, Šterk, 2013). 
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1.9.1 Absolutní ukazatelé finanční analýzy 

Absolutní ukazatelé se používají k analýze vývoji trendů (srovnání vývoje v časových 

řadách – horizontální analýza) a k procentnímu rozboru komponent (jednotlivé položky 

výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto komponent – vertikální analýza) 

(Knápková, Pavelková, Šterk, 2013). 

Horizontální analýza porovnává změny položek výkazů v časové posloupnosti 

(Knápková, Pavelková, Šterk, 2013). 

Vertikální analýza vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako procentní podíl 

k jediné zvolené základně položené jako 100 %. V případě rozboru rozvahy volíme za 

základnu celková aktiva (pasiva) a v případě výkazu zisku a ztrát celkové výnosy nebo 

náklady (Knápková, Pavelková, Šterk, 2013). 

1.9.2 Poměrové ukazatelé finanční analýzy 

Poměrový ukazatelé jsou základním nástrojem finanční analýzy. Analýza účetních 

výkazů pomocí poměrových ukazatelů umožňuje získat rychlou představu o finanční 

situaci v podniku (Knápková, Pavelková, Šterk, 2013). 

Analýza likvidity 

Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možné platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). Základní ukazatele pracují s položkami oběžných aktiv a krátkodobých 

cizích zdrojů (Knápková, Pavelková, Šterk, 2013).  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
  (1.3) 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 =
(𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 (1.4) 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 (1.5) 

 

 

𝑅𝑜𝑘 𝑡𝑛  𝑘 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑡𝑛−1𝑣 % =  
(𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑡𝑛 −  𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑡𝑛−1)

 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑡𝑛−1

 (1.2) 
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Ukazatelé aktivity 

Ukazatele aktivity slouží k hledání odpovědí na otázku, jak hospodaříme s aktivy, 

jednotlivými složkami aktiv a jaké má toho hospodaření vliv na výnosnost a likviditu 

(Mařík, 2011). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (1.6) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 (1.7) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 (1.8) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 (1.9) 

Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti ukazují, jak velké riziko podnik nese při daném poměru  

a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Čím vyšší je zadluženost tím vyšší riziko 

na sebe podnik bere (Knápková, Pavelková, Šterk, 2013). 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 (1.10) 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.11) 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 (1.12) 

Ukazatelé rentability 

Rentabilita ukazuje, zda je podnik schopen dosahovat zisku použitím investovaného 

kapitálu. Tedy, zda je schopen vytvářet nové zdroje (Knápková, Pavelková, Šterk, 

2013). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.13) 

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (1.14) 
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𝑅𝑂𝑆 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (1.15) 

Altmanův index finančního zdraví (Z-score) 

Altmanův model je nejznámější a nejpoužívanější model. Tento model vychází 

z diskriminační analýzy a vypovídá o finanční situaci podniku. V případě že je index 

vyšší než 2,99 má firma uspokojivou finanční hodnotu. Pokud je index menší než 1,81 

má podnik velké finanční problémy (Knápková, Pavelková, Šterk, 2013). 

𝑍 = 0,717𝑋1 + 0,847𝑋2 + 3,107𝑋3 + 0,43𝑋4 + 0,998𝑋5 

𝑋1 =
Č𝑃𝐾

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑋2 =
𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑋3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑋4 =
𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

𝑋5 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(1.16) 

 

Gurčíkův model (G-index) 

Gurčíkův model řadíme mezi bonitní modely. Tento model umožňuje rozlišit 

zemědělské podniky zabývající se prvovýrobou na prosperující či neprosperující. 

Hodnota G- indexu u prosperujícího podniku by měla být větší nebo rovna 1,8. 

V rozmezí od -0,6 do 1,8 se pohybují průměrné podniky a neprosperující podniku 

dosahuje hodnoty menší nebo rovno -0,6 (KALÁTOVÁ, 2007). 
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𝐺 = 3,412𝑋1 + 2,226𝑋2 + 3,277𝑋3 + 3,149𝑋4 − 2,063𝑋5 

𝑋1 =
𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙ý ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑋2 =
ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑋3 =
ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 

𝑋4 =
𝐶𝐹

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑋5 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 

(1.17) 
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2 STRATEGICKÁ A FINANČNÍ ANALÝZA 

V této kapitole bude představena společnost a následně na ni bude provedena strategická 

a finanční analýza. 

2.1 Představení společnosti 

Obchodní firma: NAVOS, a.s. 

Sídlo: Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž 

Právní forma: akciová společnost 

Den vzniku: 1. ledna 1994 

Chronologie vývoje společnosti: 

• 17.11.1899 – založení Hospodářského družstva;  

• 1.1.1900 - zahájení činnosti Hospodářského družstva; 

• 1.1.1953- znárodnění Hospodářského družstva; 

• 1964 – rozsáhlá investiční výstavba – budování krmivářského průmyslu, počátek 

obchodování se zemědělskými potřebami, výkup dobytka, vajec, obchod s uhlím, 

hnojivy, chemikáliemi, osivy; 

• 1.1.1990 – samostatný státní podnik Zemědělské zásobování a nákup v Kroměříži; 

• 25.10.1991 - předložení privatizačního projektu; 

• 15.7.1992 - schválení privatizačního projektu; 

• 24.5.1993 – založení akciové společnosti NAVOS, a.s. – 100% majitel Pozemkový 

fond ČR; 

• 1.6.1993 – zapsání společnosti NAVOS, a.s. Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 1070; 

• 29.5.1998 – změna majoritního vlastníka TCHECOMALT GROUP, a.s.; 

• prosinec 2001 – změna majoritního vlastníka AGF Trading, a.s.; 

• 30.11.2003 - sloučení Zemědělského zásobování a nákupu v Přerově se společností 

NAVOS, a.s., Agrochemickým podnikem, a.s. a společnosti AG Lípa, a.s.; 

• Nástupnickou společností je společnost Zemědělské zásobování a nákup v Přerově, 

a.s., sídlem v Přerově, Polní 85, PSČ 750 25, IČ 47674857, která s účinností od zápisu 
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sloučení do obchodního rejstříku nese obchodní firmu NAVOS, a.s. se sídlem 

Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16; 

• 31.7.2005 - sloučení NAVOS, a.s. s ACHP Prostějov, a.s. a Agrochemickou 

společností spol. s r.o.; 

• 28.3.2007 – změna jména majoritního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s.; 

• 30.6.2007 - sloučení NAVOS, a.s. se Zemědělským zásobováním a nákupem 

Šumperk, a.s.; 

• 30.6.2010 - sloučení NAVOS, a.s. se společnostmi MILKAGRO, a.s. a Silagra CZ, 

a.s.; 

• 2011 - na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením NAVOS, a.s., se 

společnosti ZZN POMORAVÍ a.s. zbývající část jmění zanikající společnosti přešla 

na nástupnickou společnost AFEED CZ, a.s.; 

• 27.6.2013 -  na základě projektu rozštěpení sloučení NAVOS, a.s. se společností 

Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s. přičemž další část jmění zanikající 

společnosti přešla na společnost NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.; 

• 9.10.2013 - sloučení NAVOS a.s. se společností MULTIP agro s.r.o. 

Předmět podnikání 

• opravy silničních vozidel 

• silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

• výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej 

chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 

• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

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

• zemědělská výroba 

• distribuce pohonných hmot 

• kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. 
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Obchodní činnost společnosti 

NAVOS, a.s. se řadí mezi významné obchodníky se zemědělskými komoditami a poskytuje 

v návaznosti na své předchůdce služby v zemědělské prvovýrobě již více než 100 let. 

Společnost NAVOS, a.s. se sídlem v Kroměříži obchodně působí na území celé oblasti 

Moravy. Společnost se zabývá obchodní činností navazující na zemědělskou výrobu. Získala 

certifikace GTO 2015, ISCC EU a ISO 50001.  

Společnost každoročně umožňuje skladování zboží pro Státní zemědělský intervenční fond 

a pro Správu státních hmotných rezerv ve velkokapacitních silech. 

Společnost NAVOS, a.s. nemá zahraniční organizační složku. 

Hlavní činnosti v rámci předmětu podnikání: 

• nákup, prodej a skladování rostlinných komodit; 

• nákup, prodej a skladování agrochemie; 

• nákup, prodej a skladování osiv; 

• nákup, prodej a skladování pevných i kapalných hnojiv; 

• nákup, prodej, skladování a distribuce pohonných hmot. 

Organizační struktura 

Celý obchodní závod společnosti se člení na řídící a administrativní centrálu v sídle 

společnosti a na územní provozní jednotky. Řídící a administrativní centrála se člení na úsek 

vedení (představenstvo, dozorčí rada a generální ředitel společnosti) a na odborné útvary  

– útvar správy majetkových účastí, útvar ekonomicko-finanční, útvar obchodně – výrobní  

a útvar technický. 
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Obrázek 1: Organizační struktura společnosti  

(Zdroj: Interní materiály společnosti) 
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2.2 Strategická analýza okolí podniku 

Strategickou analýzy podniku provedu promocí SLEPT analýzy a Porterovy analýzy. 

2.2.1 SLEPT analýza 

Strategická analýza lze provést pomocí SLEPT analýzy, která zahrnuje sociální faktory, 

legislativní faktory, ekonomické faktory, politické faktory a technologické faktory. 

Sociální faktory 

Počet obyvatel v České republice a ve Zlínském kraji 

V České republice v roce 2016 žilo celkem 10 578 820 obyvatel, tj. o 24 977 osob víc 

než v roce 2015. Společnost NAVOS, a.s. sídlí v Kroměříží, která náleží do Zlínského 

kraje. V tomto kraji dochází po celou dobu sledovaného období k poklesu obyvatelstva. 

V roce 2016 zde žilo celkem 583 698 obyvatel. Oproti roku 2015 počet obyvatel v kraji 

klesl o 978 osob, tj. o 0,17 %.  

Tabulka 1: Počet obyvatel  

(Zdroj: Český statistický úřad, 2018) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel v ČR 

(procentní změna) 

10 516 125 

(0,10 %) 

10 512 419 

(-0,04 %) 

10 538 275 

(0,25 %) 

10 553 843 

(0,15 %) 

10 578 820 

(0,24 %) 

Počet obyvatel ve 

Zlínském kraji 

(procentní změna) 

587 693 

(-0,23 %) 

586 299 

(-0,24 %) 

585 261 

(-0,18 %) 

584 676 

(-0,10 %) 

583 698 

(-0,17 %) 

Nezaměstnanost v České republice a ve Zlínském kraji 

Nezaměstnanost v České republice v roce 2016 se pohybovala na 4 %. Ve sledovaném 

období je to nejnižší míra a můžeme konstatovat, že je nejnižší za posledních 5 let. To 

samé můžeme tvrdit o míře nezaměstnanosti ve Zlínském kraji, kde se v roce 2016 také 

pohybovala na 4 % a byla nejnižší ze sledovaného období. 
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Tabulka 2: Obecná míra nezaměstnanosti  

(Zdroj: Český statistický úřad, 2018) 

Rok 2012 2013 20714 2015 2016 

Nezaměstnanost v ČR (v %) 7,0 7,0 6,1 5,0 4,0 

Nezaměstnanost ve Zlínském kraji (v %) 7,4 6,8 6,1 4,7 4,0 

V České republice nezaměstnanost ve sledovaném období postupně klesala. V roce 

2012 se pohybovala na 7 % a v roce 2016 na 4 %. Obdobně na to byla i nezaměstnanost 

ve Zlínském kraji, kde v roce 2012 dosáhla 7,4 % a v roce 2016 byla na úrovni 4 %. 

Průměrné měsíční mzdy v České republice a ve Zlínském kraji 

V roce 2016 byla průměrná mzda v České republice 27 575 Kč, tj. o 3,7 % vyšší oproti 

roku 2015. Ve zlínském kraji se průměrná měsíční mzda v roce 2016 o 3 233 Kč nižší 

než průměrná měsíční mzda v České republice. Ve zlínském kraji činila tedy 24 342 Kč 

(Český statistický úřad, 2018).  

Tabulka 3: Průměrná měsíční mzda v ČR a ve Zlínském kraji 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2018) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Průměrná mzda v ČR (v Kč) 25 067 25 035 25 768 26 591 27 575 

Průměrná mzda ve Zlínském kraji (v 

Kč) 
21 996 21 810 22 619 23 293 24 342 

Legislativní faktory 

Společnost NAVOS, a.s. podniká na území České republiky, a proto se musí řídit stejně 

jako ostatní podnikající subjekty řídit zákony, vyhláškami a veškerými právními 

předpisy dané země. Mezi nejčastější předpisy, kterými se společnost musí řídit, patří: 

• zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích; 

• zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví; 

• zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů;  

• zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty; 

• zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád; 

• zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; 
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• zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 

Podnik také ovlivňuje daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a inflace. 

Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. stanovuje 2 sazby: 

• základní sazbu 19 % 

• sníženou sazbu 21 % 

Daň z příjmu právnických osob spadá do zákona č. 586/1992 o daní z příjmu ve znění 

platném pro příslušné zdaňovací období. Sazba daně činní 19 %. 

V roce 2018 došlo k novelám zákonům. K nejvýznamnějším, které se dotkly také 

společnosti NAVOS, a.s. jsou zákon č. 112/ 2016 Sb. o elektronické evidenci  

a novelizace daně z přidané hodnoty. 

Ekonomické faktory 

Mezi makroekonomické ukazatelé ovlivňující ekonomiku podniku patří především míra 

inflace, HDP a úrokové sazby. 

Hrubý domácí produkt 

Česká ekonomika v roce 2016 zpomalila svůj reálný růst na 2,3 %. V letošním a příštím 

roce by však tempo růstu zrychlilo na necelé 3 %. Příznivý vývoj české ekonomiky 

odráží růst domácí a zahraniční poptávky (Český statistický úřad, 2017). 

V letech 2012–2017 docházelo ke zvyšování reálného HDP. V letech 2018–2020 však 

dojde podle Ministerstva financi k poklesu reálného HDP. Zvýšení HDP odráželo 

především rostoucí domácí poptávku. Hlavním důvodem zvýšení HDP byly výdaje 

domácností na konečnou spotřebu a investiční aktivita firem. V roce 2018 by měl být 

ekonomický růst tažen domácí poptávkou stejně jako v roce 2017. Růst HDP by měl 

následně posílit spotřebu vládního sektoru a salda zahraničního obchodu. V roce 2018 

očekáváme růst HDP o 3,4 % a v roce 2019 o 2,6 (Ministerstvo financí, 2018). 

 

 

 



 

48 

 

Tabulka 4: Vývoj HDP  

(Zdroj: Ministerstvo financí, 2018) 

 Realita Predikce 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

HDP (mld. Kč; 

běžné ceny) 
4 060 4 098 4 314 4 596 4 773 5 042 5 304 5 530 5 762 

HDP (růst v %; 

stálé ceny) 
-0,8 -0,5 2,7 5,3 2,6 4,3 3,4 2,6 2,4 

Deflátor HDP 1,5 1,4 2,5 1,2 1,2 1,3 1,8 1,7 1,8 

 

 

Graf 1: Vývoj HDP  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě Ministerstva financí, 2018) 

Inflace 

Průměrná míra inflace v roce 2017 dosáhla 2,5 %. V porovnání z předchozími 5 lety 

dosáhla nejvyšší hodnoty. Vysoká hodnota míry inflace byla způsobena domácí 

poptávkou a nabídkou. Nabídková inflace byla vytvářena velmi nízkou nezaměstnaností 

a rostoucí cenou ropy. Nízká nezaměstnanost společně s vysokým počtem volných míst 

vyvolali rychlý růst mezd, které se následně promítly do jednotlivých nákladů práce. 

Z rostoucí spotřeby domácností následně vyplynula poptávková inflace (Ministerstvo 

financí, 2018). 
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Tabulka 5: Vývoj inflace 

(Zdroj: Ministerstvo financí, 2018) 

 Realita Predikce 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inflace v % 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,6 2,1 1,8 

Úrokové sazby 

Pro podniky je vývoj úrokových sazeb velmi důležitý, pokud hradí své investice 

prostřednictvím úvěrů, do kterých se úrokové sazby promítají. Úroková sazba tedy 

znamená zvýšení půjčené částky za určité období. 

V letech 2012 až 2016 měla 3M sazba PRIBOR klesající tendenci. V letech 2017 až 

2019 by měla tato sazba růst, a to až na hodnotu 1,7 v roce 2019. Repo 2T ČNB se za 

celé sledovací období pohybovala na hodnotě 0,05 a v roce 2017 vzrostla na hodnotu 

0,5 (Ministerstvo financí, 2018). 

Tabulka 6: Vývoj úrokových sazeb  

(Zdroj: Ministerstvo financí, 2018) 

 Realita Predikce 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Repo 2T ČNB 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,50 - - 

PRIBOR 3M 1,00 0,46 0,36 0,31 0,29 0,41 1,1 1,7 

Směnný kurz CZK/EUR 

Tak jako pro podniky obchodující se zahraničním je důležitý kurz české koruny vůči 

euru pro společnost Navos, a.s. Ke konci roku 2017 došlo k apreciaci o 5,4 a to  

z důvodu posilování měnového kurzu koruny vůči euru. V roce 2017 činil kurz 

v průměru 26,3 CZK/EU. Podle Ministerstva financí by měl budoucí vývoj měnového 

kurzu CZK/EU průměrně posilovat o 2,1 %, tzn., vývoj by měl odpovídat průměrné 

roční apreciaci v letech 2004–2013 (Ministerstvo financí, 2018). 
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Tabulka 7: Vývoj směnného kurzu CZK/EU 

(Zdroj: Ministerstvo financí, 2018) 

 Realita Predikce 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CZK/EU 25,1 26,0 27,5 27,3 27,0 26,3 25,4 25,0 

Politické faktory 

Česká republika je parlamentní demokracií, jejím nejvyšším zákonem je Ústava České 

republiky společně s Listinou základních práv a svobod. Moc je rozdělena na 

zákonodárnou, výkonnou a soudní. Vrcholovým orgánem výkonné moci je prezident 

republiky a vláda, která se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a mistrů. Ze 

své činnosti odvíjí od programové prohlášení a zodpovídá se Poslanecké sněmovně. 

(Politický systém České republiky, 2018).  

V České republice na konci roku 2017 proběhly volby do poslanecké sněmovny. Mezi 

priority nové menšinové vlády je zajistit bezpečnost a ochránit před vnějším nebezpečí, 

a proto posiluje obranyschopnost a vnitřní bezpečnost. Prvním krokem k zajištění 

bezpeční bylo vystoupení na Evropské radě proti nelegální migraci a uprchlickým 

kvótám. Mezi další strategické směry nové vlády jsou zavedení důchodové reformy, 

začít s reformou státu a digitální Česko (Úřad vlády České republiky, 2018). 

Česká zahraniční politika klade důraz na dodržování občanských, politických, 

ekonomických, sociálních, kulturních a práv menšin. Prioritou pro novou vládu je být 

aktivní členství České republiky v Evropské unii, a to díky ekonomickým zájmům, 

hodnotovému systému, historii a poloze. Česká republika musí být schopna jasně 

formulovat své zájmy a prosazovat je. Nejvyšší prioritou však této vlány je zachování 

míru a záruk dodržování mezinárodního práva (Úřad vlády České republiky, 2018). 

Nová vláda chce vyjednat spravedlivé podmínky pro české zemědělce a potravináře 

v rámci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020. To znamená, že chce 

spravedlivý přístup při rozdělování dotací pro podniky různé velikosti, navýšení plateb 

na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity (ovoce, chmel, brambory). 
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Technické faktory 

V roce 2017 byl zprovozněn systém sdílení informací o využití moderních technologií 

v zemědělské výrobě – UTIPA. Cílem uživatelsko-technologického indexu precizního 

zemědělství je zprostředkování znalostí uživatelů, výzkumníků a dodavatelů v oblasti 

používání moderních technologií v zemědělství. Tento systém je založen na bodovém 

hodnocení technologií precizního zemědělství z pohledu technologické vyspělosti  

a užitečnosti pro zemědělství. Hodnotí tedy princip technologií nikoliv produkty  

a výrobce (Agrární www portál, 2018). 

Precizní zemědělství je pojem pro moderní přístupy v rostlinné a živočišné výrobě, 

které se snaží reagovat na výrobní prostředí. Technický pokrok v oblasti navigací, 

senzoriky, elektroniky, informačních technologií, zpracování, přenosu a uchování dat 

přesahuje možnosti jednotlivých podniků i jednotlivců na efektivní využití těchto 

informací a tím i potenciálu vlastní myšlenky precizního zemědělství. Mezi vizi 

precizního zemědělství patří monitoring potenciálu využití robotů v zemědělské výrobě 

v podmínkách ČR a příprava na implementaci iniciativy Průmyslu 4.0 do zemědělské 

prvovýroby – Zemědělství 4.0 (Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018) 

Průmysl v poslední době prochází revolucí. Jedná se o čtvrtou průmyslovou revoluci, 

kterou představuje Průmysl 4.0. Vláda v roce 2016 schválila Iniciativu Průmysl 4.0, 

jejímž dlouhodobým cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky 

v době nástupu tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Ministerstvo průmyslu, 2018). 

„Průmysl 4.0 transformuje výrobu ze samostatných automatizovaných jednotek na plně 

integrovaná automatizovaná a průběžně optimalizovaná výrobní prostředí. Vzniknou 

nové globální sítě založené na propojení výrobních zařízení do kyberneticko-fyzických 

systému – CPS. CPS budou schopny autonomní výměny informací, vyvolání potřebných 

akcí v reakci na momentální podmínky a vzájemné nezávislé kontroly“ (Ministerstvo 

průmyslu, 2018). 

2.2.2 PORTEROVA analýza 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Stávající konkurence v tomto oboru podnikání je velmi silná. Za největší konkurenty na 

území Moravy jsou společnosti NAVOS, a.s. můžeme považovat LUKROM, spol. s r.o. 
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a MJM Litovel. Konkurenty společnost má i v zahraničí, a to převážně v Polsku 

a Maďarsku. 

Společnost LUKROM, spol. s r.o. můžeme považovat za největšího konkurenta 

společnosti NAVOS, a.s. Tyto dvě společnosti mají téměř shodné činnosti podnikání. 

Společnost LUKROM, spol. s r.o. tvoří šest divizí. Rostlinou vertikálu představuje 

divize agrochemie a divize zemědělských komodit. Živočišná vertikála se skládá 

z divize výrob krmných směsí a divize živočišné výroby. Dále divize zemědělské 

techniky vznikla fúzí se společností LUKROM, Zlín a.s. a poslední divize ekonomicko-

právní zabezpečuje chod společnosti z hlediska účetních, ekonomických, finančních  

a právních záležitostí (LUKROM, spol. s r.o., 2018). 

Společnost MORAGRO, a.s. v Prostějově je spolehlivým partnerem v oblasti nákupu  

a prodeje obilovin, luštěnin a olejnin. Nedílnou součástí činností je výroba a prodej 

krmných směsí pro všechny druhy hospodářských zvířat. Stejně jako u předešlé 

společnosti i společnost MORAGRO, a.s. má podobné činnosti podnikání jako 

společnost NAVOS, a.s., proto tuto společnost považujeme za velkého konkurenta na 

území střední Moravy, kde nejvíce rozvíjí své obchodní aktivity (MORAGRO, a.s. 

2018). 

Společnost MJM Litovel, a.s. se zabývá nákupem a prodejen průmyslových hnojiv, 

pesticidů, osiv, krmných směsní, prodejem a distribucí pohonných hmot, olejů, maziv 

a aditiv a mlynářskou výrobou. Tato společnost představuje stejně jako společnost 

NAVOS, a.s. stabilního a spolehlivého partnera pro zemědělské podniky, farmy  

a drobné pěstitele (MJM Litovel, a.s., 2018). 

V případě porovnání analyzované společnosti s konkurencí z hlediska počtu 

zaměstnanců, celkových tržeb a celkových aktiv můžeme říct, že ve všech těchto 

kategorií společnost NAVOS, a.s. dominuje. 
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Tabulka 8: Porovnání analyzované společnosti s konkurencí z hlediska počtu zaměstnanců, 

celkových tržeb a celkových aktiv 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv jednotlivých společností) 

Společnost počet zaměstnanců 
celkové tržby       

(tis. Kč) 
celková aktiva         

(tis. Kč) 

NAVOS, a.s. 390 5 573 926 3 882 678 

LUKROM spol. s r.o. 299 3 458 697 1 624 032 

MORAGRO, a.s. 43 161 007 464 446 

MJM Litovel, a.s.  175 2 731 220  1 722 286 

Hrozba vstupů nových konkurentů 

Nový konkurenti na trhu se zemědělskými komoditami neustále roste. V roce 2017 bylo 

v České republice evidováno celkem 648 221 ekonomických subjektů podle činnosti 

CZ-NACE G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel. Ve 

Zlínském kraji to činní 30 661 ekonomických subjektů a tj. 4,73 % z celkem 

evidovaných ekonomických subjektů v České republice. 

Tabulka 9: Počet ekonomických subjektů podle činnosti CZ-NACE 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2018) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ČR 663 075 598 645 610 711 627 015 636 872 648 221 

Zlínský kraj 30 617 27 962 28 380 29 758 30 154 30 661 
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Graf 2: Počet subjektů podle činnosti CZ-NACE  

(Zdroj: Český statistický úřad, 2018) 

Nová konkurence vstupující na trh, není však takovou hrozbou pro společnost, neboť 

společnost vyniká dlouholetou tradicí, kvalitou nabízených produktů a služeb. 

Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníky společnosti NAVOS, a.s. můžeme rozdělit do 3 skupin. První skupinu tvoří 

společnosti spadající do skupiny AGROFERTU, druhou skupinu tvoří zákazníků tvoří 

dceřiné společnosti, třetí skupinu zákazníků může označit za společnosti, které nejsou 

dceřinými společnostmi a nespadají do skupiny AGROFERU. 

Klíčovými zákazníky společnosti NAVOS, a.s. jsou společnosti spadající do skupiny 

AGROFERTU. Za největšího odběratele, který spadá do skupiny AGROGERTU je 

sama společnost AGROFERT a.s., která nakupuje od společnosti NAVOS, a.s. rostlinné 

komodity. Dále za významné odběratelé spadající do skupiny AGROFERTU patří 

společnosti AFEED, a.s. a PENAM, a.s. odebírající rostlinné komodity a AGROTEC 

a.s. odebírající pohonné hmoty a maziva. Další skupinu zákazníků společnosti tvoří 

dceřiné společnosti, u kterých za nejvýznamnějšího odběratele patří společnost AGRO 

Jevišovice, a.s. a společnost ZEMOS, a.s. Tyto společnosti odebírají od společnosti 

NAVOS, a.s. osiva, chemii a hnojiva.  
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Třetí skupinu zákazníků společnosti NAVOS, a.s. tvoří společnosti, které nespadají do 

skupiny AGROFERTU a nejsou dceřinými společnostmi NAVOSU. Mezi tyto 

odběratele patří Jungbunzlauer Austria AG odebírající rostlinné komodity, Ing. Pavel 

Pelán s.r.o. odebírající pohonné hmoty a maziva. 

Společnost NAVOS, a.s. má také nefiremní zákazníky, ale jejich podíl je zanedbatelný. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatele u společnosti NAVOS, a.s. můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupina 

tvoří přibližně 60 % dodavatelů a tito dodavatelé jsou součástí skupiny AGROFERTU. 

Na těchto dodávkách je ve většině případů závislá. Jen ve výjimečných případech volí 

dodávku od jiného dodavatele, který nepatří pod společnost AGROFERT. Druhou 

skupinu tvoří dodavatelé dodávající rostlinné komodity. U většiny těchto dodavatelů 

uplatňují tzv. směnný obchod, tedy výměnu obilovin za chemikálie, osivo nebo 

pohonné hmoty.  

Mezi nejvýznamnější dodavatelé spadající do skupiny AGROFERTU patří samotná 

společnost AGROFERT a.s., která dodává společnosti hnojiva a agrochemii, společnost 

PREOL, a.s. dodávající pohonné hmoty a maziva konkrétně motorovou naftu, 

společnosti OSEVA, a.s. dodávající osiva. Společnost NAVOS, a.s. má také významné 

dodavatelé mezi svými dceřinými společnostmi. Mezi nejvýznamnější patří ZEMOS 

a.s. a AGRO Jevišovice dodávající rostlinné komodity. Mezi dodavatelé nespadající do 

skupiny AGROFERTU, nejsou dceřinými společnostmi a jsou pro společnost NAVOS, 

a.s. důležitými dodavateli patří především Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták, 

společnost DACAR CZ a.s. a SALIX MORAVA a.s. 

Hrozba substitutů 

Společnost NAVOS, a.s. je zemědělskou společností obchodující se zemědělskými 

komoditami, kterými jsou například pšenice, ječmen, řepka aj. Tyto plodiny jsou 

nenahraditelné, a proto neexistuje jejich substitut.  

Společnost dále obchoduje s osivy, chemikáliemi, hnojivy a pesticidy. Tyto produkty již 

své substituty mají, a to v podobě jiné značky, jiného složení či jiného dodavatele  

/ výrobce.  
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2.3 Finanční analýza 

V této kapitole bude provedena finanční analýza společnosti NAVOS, a.s. a to v letech 

2012 až 2016. Bude zde provedena horizontální a vertikální analýza účetních výkazů 

analyzované společnosti a analýza poměrových ukazatelů. 

2.3.1 Absolutní ukazatelé 

Tato podkapitola se bude zabývat horizontální a vertikální analýzou rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. 

Horizontální analýza aktiv 

Tabulka 10: Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti NAVOS, a.s.) 

TEXT 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

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

Aktiva celkem -260 181 -6,22 -203 306 -5,18 267 363 7,19 -105 720 -2,65 

Dlouhodobý majetek 65 020 4,48 -23 778 -1,57 35 727 2,39 189 482 12,40 

Dl. nehmotný majetek -972 -57,31 1 043 144,06 93 5,26 -636 -34,19 

Dl. hmotný majetek -4 355 -0,49 29 064 3,26 -3 773 -0,41 -20 100 -2,19 

Dl. finanční majetek 70 347 12,72 -53 885 -8,64 39 407 6,92 210 218 34,51 

Oběžná aktiva -324 641 -11,88 -180 652 -7,50 233 015 10,46 -295 550 -12,01 

Zásoby -170 232 -11,98 -400 859 -32,06 480 856 56,60 636 0,05 

Dlouhodobé pohledávky -3 642 -23,35 -4 005 -33,49 -3 910 -49,16 -3 911 -96,74 

Krátkodobé pohledávky -132 230 -10,83 147 747 13,58 -289 094 -23,39 -121 981 -12,88 

Peněžní prostředky -18 537 -24,41 76 465 133,18 45 163 33,73 -170 294 -95,11 

Časové rozlišení -560 -63,06 1 124 342,68 -1 379 -94,97 348 476,71 

Dlouhodobý majetek ve sledovaném období převážně rostl. Pouze v roce 2014 došlo 

k poklesu o 23 778 tis. Kč, tj. o 1,57 %. K poklesu došlo u dlouhodobého finančního 

majetku, kde společnost zaznamenala pokles o 53 885 tis. Kč, tj. o 8,64. Hlavním 

důvodem byl převod z finančního majetku do dlouhodobého majetku z důvodu 

dokončení sloučení – fúzí se společnostmi Zemědělské zásobování a nákup Nový 

Jičín a.s. a MULTIP Agro s.r.o. Ve stejném roce však vzrostl dlouhodobý nehmotný 

majetek, konkrétně se jednalo o software, který vzrostl o 1 043 tis. Kč oproti roku 2013 

z důvodu dokončení implementací IS – SAP. V roce 2016 dlouhodobý majetek vzrostl 

oproti roku 2015 o 189 482 tis. Kč, tj. o 12,40 %. Tento růst byl způsoben díky růstu 
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dlouhodobého finančního majetku, konkrétně navýšením nebo získání nových podílů 

u ovládaných společností – akvizice do zemědělské prvovýroby.  

U oběžných aktiv docházelo ve sledovaných obdobích k proměnnému vývoji, kdy 

v období od 2012 do roku 2014 docházelo převážně k poklesu, naopak v roce 2015 pro 

změnu došlo k nárůstu o 233 015 tis. Kč, tj. o 10,46 % a v následujících letech dochází 

opět k poklesu a to o 12,40 %. Tento pokles byl zapříčiněn poklesem peněžních 

prostředků, které se snížili v roce 2016 o 95,11 % oproti roku 2015. Na tento vývoj má 

vliv několik faktorů, a to především proměnná hodnoty zásob v návaznosti na úspěšnost 

nákupu ze sklizně příslušného roku, dále vývoje cen a neposlední řadě i vývoje prodeje 

strategické plodiny – řepky olejné, tomuto trendu odpovídá i průběh vývoje 

krátkodobých pohledávek souběžně se stavem peněžních prostředků ve finančním 

majetku. Získané peněžní prostředky společnosti byly použity k zaplacení svých 

závazků u úvěrových společností nebo k úhradě realizovaných investic především 

finančního charakteru. Další významný nárůst nastal u časového rozlišení v roce 2016, 

které se oproti roku 2015 zvýšilo o 348 tis. Kč, tj. o 476,71 %. Toto zvýšení bylo 

způsobeno příjmy, které společnost obdrží až v dalším účetním období. 

Horizontální analýza pasiv 

Tabulka 11: Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti NAVOS, a.s.) 

TEXT 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

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

Pasiva celkem -260 181 -6,22 -203 306 -5,18 267 363 7,19 -105 720 -2,65 

Vlastní kapitál 80 566 3,68 64 835 2,86 85 688 3,67 81 960 3,39 

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

Kapitálové fondy 16 584 2,58 -52 019 -7,88 0 0,00 0 0,00 

Fondy ze zisku 294 0,36 56 0,07 467 0,57 691 0,84 

VH minulých let 34 042 3,47 122 323 12,06 61 104 5,38 134 509 11,23 

VH běžného účetního období 29 646 33,32 -5 525 -4,66 24 117 21,33 -53 240 -38,80 

Cizí kapitál -340 741 -17,08 -269 383 -16,29 179 491 12,96 -184 882 -11,82 

Rezervy 0 0,00 6 539 40,07 -2 522 -11,03 242 1,19 

Dlouhodobé závazky 7 295 66,91 10 665 58,61 14 419 49,96 3 272 7,56 

Krátkodobé závazky -348 036 -17,69 -286 587 -17,70 167 594 12,57 -188 396 -12,56 

Závazky ostatní 20 004 105,43 -14 197 -36,42 2 589 10,45 -2 221 -8,12 

Časové rozlišení -6 -85,71 1 242 124200 2 184 175,70 -2 798 -81,65 
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Vlastní kapitál se ve všech letech sledovacího období zvyšoval. K nejvýraznějšímu 

zvýšení došlo v roce 2013 a to o 80 566 tis. Kč a v roce 2015 a to o 85 688 tis. Kč, tj. 

o 3,67 %. Tento nárůst byl způsoben díky výsledku hospodaření minulých let, kde 

nárůst v roce 2016 činil 134 509 tis. Kč, tedy 11,23 %. Největší nárůst byl však 

zaznamenán v roce 2014. Nárůst byl ve výši 122 323 tis. Kč., tj. o 12,06 %. Stejně jako 

výsledek hospodaření minulých let rostl, rostly i fondy ze zisku po celou dobu 

sledovaného období. Kapitálové fondy v posledních dvou letech nevykazovaly žádné 

změny. Výsledek hospodaření běžného účetního období v roce 2013 a 2015 vykazoval 

růst. V roce 2013 to bylo o 33,32 % a v roce 2015 o 21,33 %. V roce 2016 došlo 

k výraznému poklesu a to o 53 240 tis. Kč, tj. o 38,80 %. Tento pokles byl zapříčiněn 

vývojem cen rostlinných komodit, především poklesu cen potravinářské a krmné 

pšenice v I. pololetí 2016 kdy společnost z těchto realizovaných obchodů realizovala 

ztrátu. Přesto se společnosti i v tomto roce podařilo dodržet plánovanou hodnotu 

hospodářského výsledku. 

Cizí kapitál ve sledovaném období většinou klesal. Největší pokles byl zaznamenaný 

v roce 2013, kdy klesl o 340 741 tis. Kč, tj. o 17,08 % oproti roku 2012. V roce 2016 

také došlo k poklesu a to o 184 882 tis. Kč. Tj. o 11,82 %. Tento pokles byl způsoben 

příznivým příjmem finančních prostředků v závěru roku ze strany odběratelů, které 

vedli k poklesu krátkodobých závazků, které v roce 2016 klesly o 188 396 tis. Kč,  

tj. o 12,56 % a k poklesu došlo díky splacení větší částí dluhů, které měla společnost  

u úvěrových institucí. Ve sledovaném období docházelo k výraznému nárůstu 

dlouhodobých závazků, kdy v roce 2013 tento nárůst činil 66, 91 % oproti roku 2012. 

V roce 2016 došlo k nejnižšímu nárůstu a to o 3 272 tis. Kč, tj. o 7,56 % oproti roku 

2015. Neustálý růst dlouhodobých závazků se projevuje v položce odložený daňový 

závazek, který vychází z rozdílu účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku. 

Časové rozlišení pasiv vykazuje kolísavý trend. V roce 2013 a 2016 došlo k poklesu. 

V roce 2013 k poklesu došlo díky snížení výdajů příštích období a v roce 2016 díky 

snížení výnosů příštích období. V roce 2014 a 2015 došlo k růstu časového rozlišení. 

V roce 2014 byl nárůst ve výši 1 242 tis. Kč oproti roku 2013 a to díky jak nárůstu 

výdajů příštích období, tak výnosů příštích období. V roce 2015 došlo k nárůstu o 2 184 

tis. Kč oproti roku 2014. Tento nárůst vznikl díky nárůstu výnosů příštích období. 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka 12: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti NAVOS, a.s.) 

TEXT 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

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

Tržby z prodeje zboží -160 815 -2,55 87 052 1,41 -690 267 -11,06 -207 969 -3,75 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží -172 338 -2,92 99 656 1,74 -688 864 -11,81 -131 927 -2,57 

Výkonová spotřeba -176 422 -2,89 129 454 2,18 -729 315 -12,02 -150 513 -2,82 

Osobní náklady 16 804 8,68 3 117 1,48 2 238 1,05 -3 115 -1,44 

Ostatní provozní 

výnosy -82 185 -43,26 -3 879 -3,60 -35 627 -34,29 1 408 2,06 

Ostatní provozní 

náklady -155 244 -59,01 1 042 0,97 -61 013 -56,04 82 724 172,87 

Provozní výsledek 

hospodaření -3 592 -2,45 -23 870 -16,68 31 696 26,59 -45 707 -30,29 

Finanční výsledek 

hospodaření 20 441 -58,77 30 311 

-

211,36 -3 316 -20,76 -13 551 

-

107,09 

VH před zdaněním 16 849 15,06 6 441 5,00 28 380 20,99 -59 258 -36,23 

Daň z příjmů -12 797 -55,81 11 966 118,08 4 263 19,29 -6 018 -22,83 

VH po zdanění 29 646 33,32 -5 525 -4,66 24 117 21,33 -53 240 -38,80 

VH za účetní období 29 646 33,32 -5 525 -4,66 24 117 21,33 -53 240 -38,80 

Tržby z prodeje zboží vzrostly pouze v roce 2014 a to o 87 052 tis. Kč, tj. o 1,41 % 

oproti roku 2013. Ve zbylých letech sledovaného období docházelo k poklesu. Největší 

pokles nastal v roce 2015. Tržby z prodeje zboží se v tento rok snížili o 690 267 tis. Kč, 

tj. o 11,06 %.  Hlavním důvodem proměnného vývoje je proměnný vývoj cen zboží, 

které společnost realizuje především rostlinných komodit a hnojit a tvoří rozhodující 

část objemu tržeb. Vedle toho dochází meziročně k poklesu realizovaného prodeje 

pohonných hmot z důvodu změny strategie obchodu tohoto zboží v eliminaci rizikových 

klientů.   Náklady vynaložené na prodané zboží se vyvíjelo velmi podobně jako tržby 

z prodeje zboží. V roce 2014 byl zaznamenán nárůst o 1,74 % oproti roku 2013 a v roce 

2015 došlo k největšímu poklesu těchto nákladů a to o 11,81 %. 

Výkonová spotřeba se vyvíjela stejně jako předchozí položky. Ve všech letech 

sledovaného období docházelo k poklesu oproti roku minulému s výjimkou roku 2014, 

kdy se výkonová spotřeba zvýšila o 129 454 tis. Kč, tj. o 2,18 %. V roce 2013 a 2016 

došlo poklesu v průměru o 2,85 %. Nejvyššímu poklesu došlo opět v roce 2015 a to  
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o 12, 02 %. Osobní náklady převážně rostly. Pouze v roce 2016 došlo k poklesu  

o 3 115 tis. Kč, tj. o 1,44 % oproti roku 2015. 

Ostatní provozní výnosy v letech 2012 až 2015 klesaly. K největšímu poklesu došlo 

v roce 2013 a to o 43,26 % oproti roku 2012 z důvodu snižování objemu postupovaných 

pohledávek a jejich výnosů, které tyto výnosy obsahují. K růstu ostatních provozních 

výnosů došlo pouze v roce 2016, kde růst představoval 2,06 % z rozpuštění vytvořené 

tvorby opravných položek na nedobytné pohledávky, které na společnost přešli při 

sloučení – fúzích v roce 2013. Ostatní provozní náklady jsou úzce spjaty s ostatními 

provozními výnosy vzhledem k tomu, že se zde opět promítají zůstatkové ceny 

z postoupených pohledávek a také hodnoty odepsaných pohledávek nedobytných 

pohledávek, které na společnost přešli při sloučení – fúzích v roce 2013. Proto klesaly 

a rostly během sledovaného období. V roce 2013 došlo k poklesu o 59,01 % oproti tomu 

v roce 2016 došlo k růstu o 172, 87 %. 

Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření vykazují ve 

sledovaném období spíše klesající trend. K největšímu poklesu u provozního výsledku 

hospodaření došlo v roce 2016, ve kterém se snížil o 45 707 tis. Kč, tj. p 30,29 % oproti 

roku 2015. U finančního výsledku hospodaření došlo k největšímu poklesu v roce 2013 

a to o 20 441 tis. Kč, tj. o 58,77 %. Výjimku však představuje rok 2015, ve kterém 

došlo k nárůstu provozního výsledku hospodaření o 26,59 % a rok 2014, ve kterém 

došli k nárůstu finančního výsledku hospodaření o 211,36 %. Výsledek hospodaření měl 

opační trend jako provozní a finanční výsledek hospodaření. V letech 2012 až 2015 

docházelo k růstu. V roce 2016 však došlo k poklesu o 36,23 % oproti roku 2015. 

Daň z příjmů v roce 2013 klesla o 12 797 tis. Kč, tj. o 55,81 % z důvodů využití 

daňových ztrát převzatých od slučovaných-fúzovaných společností. Následující rok 

došlo ale k nárůstu a to o 118,08 %.  V roce 2015 došlo opět k nárůstu o 4 263 tis. Kč, 

tj. o 19,29 a v následujícím roce daň z příjmů klesla o 22,83 %, 

Výsledek hospodaření po zdanění je stejný jako výsledek hospodaření za účetní období. 

Ve sledovaném období docházelo k pravidelnému růstu a poklesu. K největšímu nárůstu 

došlo v roce 2013 a to o 29 646 tis. Kč, tj. o 33,32 % oproti roku 2012. Naopak 

k největšímu poklesu došlo v roce 2016. Pokles byl ve výši 53 240 tis. Kč oproti roku 

2015. 
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Vertikální analýza aktiv 

Tabulka 13: Vertikální analýza aktiv  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti NAVOS, a.s.) 

TEXT 
2012 2013 2014 2015 2016 

podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % 

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

Dlouhodobý majetek 34,67 % 38,63 % 40,10 % 38,31 % 44,23 % 

Dl. nehmotný majetek 0,04 % 0,02 % 0,05 % 0,05 % 0,03 % 

Dl. hmotný majetek 21,41 % 22,72 % 24,74 % 22,99 % 23,10 % 

Dl. finanční majetek 13,22 % 15,89 % 15,31 % 15,27 % 21,10 % 

Oběžná aktiva 65,31 % 61,36 % 59,86 % 61,69 % 55,76 % 

Zásoby 33,95 % 31,86 % 22,83 % 33,36 % 34,28 % 

Dlouhodobé pohledávky 0,37 % 0,30 % 0,21 % 0,10 % 0,003 % 

Krátkodobé pohledávky 29,17 % 27,73 % 33,22 % 23,74 % 21,25 % 

Peněžní prostředky 1,82 % 1,46 % 3,60 % 4,49 % 0,23 % 

Časové rozlišení 0,02 % 0,01 % 0,04 % 0,002 % 0,01 % 

Dlouhodobý majetek v roce 2016 měl největší podíl na celkových aktivech ve 

sledovaném období a to 44,23 %. Ve zbylých letech se podíl dlouhodobého majetku 

pohyboval v průměru na 38 %. Z dlouhodobého majetku má největší podíl na celkových 

aktivech dlouhodobý hmotný majetek. Podíl dlouhodobého hmotného majetku na 

celkových aktivech ve sledovaném období rok od roku rostl. V roce 2016 tento podíl 

činil 23,10 %, což je nejvíce ve sledovaném období. Stejně jako dlouhodobý hmotný 

majetek rostl i dlouhodobý finanční majetek. V roce 2016 se jeho podíl na celkových 

aktivech pohyboval na 21,10 %. Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří v průměru pouze 

0,03 % z celkových aktiv. 

Oběžná aktiva tvoří převážnou část aktiv. Ve sledovaném období však tento podíl klesá. 

V roce 2012 podíl činil 65,31 % a v roce 2016 již činil pouze 55,76 %, tzn., že za 5 let 

podíl oběžných aktiv na celkových aktivech klesl o 9,55 %. Z oběžných aktiv největší 

podíl na celkových aktivech mají zásoby a krátkodobé pohledávky. Zásoby v roce 2016 

tvořily 34,28 % celkových aktiv. Krátkodobé pohledávky největší podíl tvořili v roce 

2014 a to 33,22 %. V dalších letech došlo k jejich poklesu a v roce 2016 se tento podíl 

pohyboval na 21,25 %. Nejmenší podíl z oběžných aktiv na celkových aktivech 

představují dlouhodobé pohledávky. V letech 2012 až 2015 se podíl pohyboval okolo 
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0,2 %, v roce 2016 byl tento podíl již zanedbatelný, neboť byl ve výši 0,003 %. Nízký 

podíl na celkových aktivech mají také peněžní prostředky. Nejvyšší podíl peněžní 

prostředky na celkových aktivech ve sledovaném období dosahovaly v roce 2015 a to 

4,49 %. Nejnižšího podílu následně dosáhly v roce 2016 a to 0,23 %. 

Časové rozlišení má téměř zanedbatelný podíl na celkových aktivech jako dlouhodobé 

pohledávek. Podíl časového rozlišení na celkových aktivech se ve sledovaném období 

pohyboval okolo 0,3 %. 

Vertikální analýza pasiv 

Tabulka 14: Vertikální analýza pasiv  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti NAVOS, a.s.) 

TEXT 
2012 2013 2014 2015 2016 

podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % 

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

Vlastní kapitál 52,33 % 57,85 % 62,75 % 60,70 % 64,46 % 

Základní kapitál 9,44 % 10,07 % 10,62 % 9,91 % 10,18 % 

Kapitálové fondy 15,38 % 16,82 % 16,34 % 15,25 % 15,66 % 

Fondy ze zisku 1,95 % 2,09 % 2,20 % 2,07 % 2,14 % 

VH minulých let 23,43 % 25,85 % 30,55 % 30,04 % 34,32 % 

VH běžného účetního období 2,13 % 3,02 % 3,04 % 3,44 % 2,16 % 

Cizí kapitál 47,67 % 42,15 % 37,21 % 39,22 % 35,52 % 

Rezervy 0,39 % 0,42 % 0,61 % 0,51 % 0,53 % 

Dlouhodobé závazky 0,26 % 0,46 % 0,78 % 1,09 % 1,20 % 

Krátkodobé závazky 47,02 % 41,27 % 35,82 % 37,62 % 33,80 % 

Závazky ostatní 0,45 % 0,99 % 0,67 % 0,69 % 0,65 % 

Časové rozlišení 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,09 % 0,02 % 

Největší podíl na celkových pasivech má vlastní kapitál. Daný podíl ve sledovaném 

období rostl s výjimkou roku 2015, kdy mírně poklesl a pohyboval se na 60,70 %. 

V roce 2016 však tento podíl opět vzrostl a to na 64,46 % a byl nejvyšší ze sledovaného 

období. Podíl základního kapitálu se ve sledovaném období pohyboval okolo 10 %. 

Výraznější podíl na celkových pasivech měli kapitálové fondy, které v roce 2013 

dosáhly 16, 82 %. V následujících letech však tento podíl mírně klesl a v roce 2016 činil 

15,66 %. Podíl fondů ze zisku a výsledku hospodaření běžného účetního období vůči 

celkovým pasivům se pohyboval zhruba na stejné úrovni. Podíl fondů ze zisku na 

celkových pasivech v průměru představoval 2 % a podíl výsledku hospodaření běžného 

účetního období se v průměru pohyboval okol 3 %. Významný podíl na celkových 
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pasivech má výsledek hospodaření minulých let. Ve sledovaném období tento podíl 

každým rokem rostl. V roce 2012 činil 23,43 a v roce 2016 činil podíl již 34, 32 %.  

Podíl cizího kapitálu na celkových pasivech po celou dobu sledovaného období klesal. 

V roce 2012 dosahoval tento podíl 47, 67 % a v roce 2016 tento podíl činil jen 35,52 %. 

Krátkodobé závazky měli také významný podíl na celkových pasivech. V roce 2012 byl 

tento podíl největší ze sledovaného období a to 47,02 %. Následující roky podíl klesal. 

V 2016 byl podíl krátkodobých závazků k celkovým pasivům 33, 80 %. Dlouhodobé 

závazky a závazky ostatní nemají tak významný podíl na celkových pasivech.  

U dlouhodobých závazků podíl postupně rostl. V roce 2016 dosahoval 1,20 %  

tj. o necelé procento více než v roce 2012. Závazky ostatní měli spíše kolísavý trend. 

V roce 2012 podíl na celkových pasivech dosahoval necelého půl procenta v roce 2013 

podíl dosahoval necelého 1 % a v roce 2014 to bylo opět kleslo a to na 0,67 %. V letech 

2015 a 2016 se podíl pohyboval v průměru na 0,67 %. 

Podíl časového rozlišení na celkových pasivech by se dalo považovat za zanedbatelné. 

V letech 2012 a 2013 byl tento podíl nulový, až v roce 2015 dosáhl necelého 1 %  

a v roce 2016 opět klesl a to na 0,02 %. 
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka 15: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti NAVOS, a.s.) 

TEXT 
2012 2013 2014 2015 2016 

podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % 

Celkové tržby 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Tržby z prodeje zboží 96,83 % 96,81 % 96,48 % 96,43 % 95,58 % 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 90,51 % 90,15 % 90,13 % 89,32 % 89,61 % 

Výkonová spotřeba 93,72 % 93,37 % 93,76 % 92,69 % 92,76 % 

Osobní náklady 2,97 % 3,31 % 3,30 % 3,75 % 3,80 % 

Ostatní provozní výnosy 2,91 % 1,70 % 1,61 % 1,19 % 1,25 % 

Ostatní provozní náklady 4,03 % 1,70 % 1,68 % 0,83 % 2,34 % 

Provozní výsledek hospodaření 2,25 % 2,25 % 1,84 % 2,62 % 1,88 % 

Finanční výsledek hospodaření -0,53 % -0,23 % 0,25 % 0,22 % -0,02 % 

VH před zdaněním 1,72 % 2,02 % 2,09 % 2,84 % 1,87 % 

Daň z příjmů 0,35 % 0,16 % 0,34 % 0,46 % 0,36 % 

VH po zdanění 1,36 % 1,87 % 1,75 % 2,38 % 1,50 % 

VH za účetní období 1,36 % 1,87 % 1,75 % 2,38 % 1,50 % 

Největší podíl na celkových tržbách za celé sledované období měly tržby z prodeje 

zboží. Jejich podíl se pohyboval od 95,58 % do 96,83 %. Stejně jako tržby z prodeje 

zboží vysokého podílu dosahovaly náklady vynaložené na prodané zboží a výkonová 

spotřeba. Podíl nákladů vynaložených na prodané zboží se pohyboval ve sledovaném 

období okolo 90 % a u výkonové spotřeby to bylo okolo 93 %. 

Podíl ostatních nákladů na celkových tržbách rok od roku pomalu roste. V roce 2012 

tento podíl byl ve výši 2,97 % a v roce 2016 se pohybuje na 3,80 %. Ostatní provozní 

výnosy a ostatní provozní náklady mají stejný průběh. V letech 2012 až 2015 dochází 

k poklesu jejich podílu na celkových tržbách a v roce 2016 došlo k nárůstu tohoto 

podílu. Podíl provozního výsledku hospodaření na celkových výnosech se ve sledované 

období výrazně neměnil. Nejnižší hodnoty dosáhl v roce 2014 a to 1,84 % a nejvyšší 

v roce 2015 a to 2,62 %. Stejně tak i výsledek hospodaření před zdaněním nevykazoval 

žádné velké výkyvy. Nejnižší podíl zaznamenal v roce 2012 a to 1,72 % a nejvyšší pak 

v roce 2015 a to 2,84 %. Podíl finančního výsledku hospodaření byl v prvních dvou 

letech v záporných hodnotách a pak následně v roce 2016. Záporné hodnoty se odvíjeli 

od toho, zda v daném období se do finančního výsledku promítly výnosy z podílů neboli 
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prodeje finančních investic, které společnost realizovala v letech 2012, 2014-2016 

s cílem upřesnění držení portfolia finančních investic. Podíl daně z příjmů nevykazoval 

ve sledovaném období výrazné změny s výjimkou roku 2016, kde došlo k poklesu na 

0,16 %. V ostatních letech se tento podíl pohybuje v rozmezí 0,34 % - 0,46 %. 

Výsledek hospodaření po zdanění a výsledek hospodaření za účetní období vykazují 

stejný podíl na celkových tržbách. Tento podíl pravidelně rostl a klesal především 

v závisti vývoji obchodní marže z prodeje zboží nebo finančního hospodářského 

výsledku. Nejnižší hodnoty dosáhl v roce 2012 a to 1,36 % a nejvyšší naopak v roce 

2016 a to 2,38 %. 

2.3.2 Poměrové ukazatelé 

Analýza poměrových ukazatelů bude provedena u společnosti NAVOS, a.s. a výsledky 

analýzy budou porovnány s třemi největšími konkurenty, kteří byli popsány výše. Dále 

výsledky analyzované společnosti budou porovnány s oborovým průměrem skupiny 

CZ-NACE 46: Velkoobchod, kromě motorových vozidel. 

Ukazatel likvidity 

Tabulka 16: Ukazatel likvidity  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv jednotlivých společností a MPO) 

 

Ukazatel likvidity 2012 2013 2014 2015 2016 

B
ěž

n
á
  
  

  
 

li
k

v
id

it
a
 

NAVOS, a.s. 1,39 1,49 1,67 1,64 1,65 

LUKROM spol. s r.o. 1,74 2,00 1,87 1,97 2,74 

MORAGRO, a.s. 1,56 2,68 2,51 2,93 3,29 

MJM Litovel, a.s. 1,30 1,49 1,79 1,77 1,63 

Oborový průměr 1,42 1,41 1,47 1,52 1,57 

P
o

h
o

to
v
á 

 

li
k

v
id

it
a 

NAVOS, a.s. 0,67 0,71 1,03 0,75 0,64 

LUKROM spol. s. r. 0,90 1,04 0,75 0,81 1,24 

MORAGRO, a.s. 1,06 2,00 1,62 2,05 1,99 

MJM Litovel, a.s. 0,54 0,70 0,70 0,72 0,90 

Oborový průměr 1,00 1,00 1,04 1,06 1,11 

O
k

am
ži

tá
 

li
k

v
id

it
a 

NAVOS, a.s. 0,04 0,04 0,10 0,12 0,01 

LUKROM spol. s r.o. 0,02 0,04 0,03 0,04 0,04 

MORAGRO, a.s. 0,09 1,09 0,43 0,66 0,23 

MJM Litovel, a.s. 0,01 0,02 0,03 0,02 0,37 

Oborový průměr 0,15 0,13 0,19 0,24 0,24 
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Běžná likvidita vyjadřuje, zda je podnik schopen splatit své závazky v případě, kdy by 

proměnil svá aktiva na peněžní hotovost. Doporučené hodnoty ukazatele běžné likvidity 

se pohybují v rozmezí od 1,5 do 2,5. Jak lze vidět z tabulky č. 16 u společnosti 

NAVOS, a.s. se hodnoty v daném rozmezí pohybovali od roku 2014. V letech 2012  

a 2013 se ukazatel pohybuje těsně pod hranicí doporučeného intervalu. Konkurenční 

společnost LUKROM, spol. s r.o. se s výjimkou roku 2016 pohybuje v doporučeném 

intervalu. V roce 2017 se běžná likvidita u této společnosti dostala nad úroveň 

doporučeného intervalu a to na 2,74. U analyzované společnosti se hodnoty běžné 

likvidity od roku 2013 pohubují nad hodnotami oborového průměru. 

Ukazatel pohotové likvidity nepočítá s položkou zásob. Hodnota ukazatele by se měl 

pohybovat v rozmezí od 1 do 1,5. V případě společnosti NAVOS, a.s. se tento ukazatel 

dostal do doporučeného rozmezí pouze v roce 2014. Ve zbylých letech sledovaného 

období se ukazatel pohybuje pod hranicí doporučeného intervalu. Nejlépe 

z konkurenčních společností je na tom společnost MORAGRO, a.s., která se pohybuje 

po celé sledované období v doporučeném intervalu. Společnosti LUKROM, spol. s r.o. 

a MJM Litovel, a.s. jsou na tom velmi podobně jako společnost NAVOS, a.s. Oborový 

průměr u pohodové likvidity je ve všech sledovaných letech vyšší než u analyzované 

společnosti. 

Okamžitá likvidita neboli hotovostní likvidita vyjadřuje, zda jde schopen splatit své 

závazky. Doporučený interval tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí od 0,2 do 0,5. 

Z tabulky 16 můžeme vidět, že žádná ze společnosti tento interval nesplňuje. Pouze 

společnost MORAGRO, a.s., která v roce 2014 dosáhla doporučené hodnoty a roce 

2013 a 2015 tento interval překročila. Společnost NAVOS, a.s. k doporučeném 

intervalu přiblížila pouze v roce 2015, ale následující rok opět ukazatel vyšel pouze 

0,01. Při porovnání s hodnotami oborového průměru jsou hodnoty analyzované 

společnosti značně nižší. 
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Ukazatel zadluženosti 

Tabulka 17: Ukazatel zadluženosti  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv jednotlivých společností a MPO) 

 

Ukazatel zadluženosti 2012 2013 2014 2015 2016 

C
el

k
o

v
á 

  

za
d

lu
že

n
o
st

 NAVOS, a.s. 47,7 42,1 37,2 39,2 35,5 

LUKROM spol. s r.o. 40,9 36,0 41,0 39,3 26,8 

MORAGRO, a.s. 34,0 29,5 30,9 26,1 22,4 

MJM Litovel, a.s. 49,1 42,3 36,8 37,4 42,3 

Oborový průměr 56,76 57,16 55,19 52,84 50,24 

P
o

m
ěr

 V
K

 a
 

ce
lk

o
v

ý
ch

 a
k

ti
v
 

NAVOS, a.s. 52,3 57,9 62,8 60,7 64,5 

LUKROM spol. s. r. 59,0 63,9 58,9 60,6 73,1 

MORAGRO, a.s. 61,9 66,4 65,3 70,0 74,0 

MJM Litovel, a.s. 50,9 57,7 62,8 62,4 57,7 

Oborový průměr 42,39 41,85 43,94 46,20 48,64 

Ú
ro

k
o
v
é 

  
  

  
  

  
  

k
ry

tí
 

NAVOS, a.s. 4,97 7,53 8,53 10,41 7,43 

LUKROM spol. s r.o. 26,3 43,51 49,94 35,21 21,04 

MORAGRO, a.s. 1,86 37,09 1,72 2,83 2,90 

MJM Litovel, a.s. 5,60 6,20 7,66 7,86 7,90 

Celková zadluženost společnosti NAVOS, a.s. ve sledovaném období postupně klesala 

s výjimkou roku 2015, kde se pohybovala na 39,2 %, tj. o 2 % více než v předchozím 

roce. V roce 2016 došlo opět k poklesu a to na 35,5 %. Konkurenční společností v roce 

2016 měly nižší zadluženost než analyzovaná společnost. Oborový průměr se u celkové 

zadluženosti pohybuje ve sledovaném období v průměrů okolo 54 % což je daleko vyšší 

zadlužení, než vykazuje analyzovaná společnosti a její konkurence. 

Koeficient samofinancování (poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv) je opakem 

celkové zadluženosti. U společnosti NAVOS, a.s. od roku 2012 až do roku 2016 rostl. 

V roce 2016 byla společnost schopna z 64,5 % hradit své potřeby z vlastních zdrojů. 

Společnost MJM Litovel, a.s. na tom byla ve sledovaném období velmi podobně jako 

společnost NAVOS, a.s. Společnost LUKROM, spol. s r.o. byla schopna ze 73,1 % 

hradit své potřeby z vlastních zdrojů. Oborový průměr koeficientu samofinancování se 

pohybuje v nižších hodnotách než u analyzované společnosti. 

Hodnota úrokového krytí by měla být vyšší než 5. U společnosti NAVOS, a.s. toto 

doporučení splňují roky 2013 až 2016. V roce 2012 se hodnota pohybovala těšně pod 

hranicí doporučené hodnoty a to na 4,97. Nejlepší ukazatel měla společnost LUKROM, 
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spol. s r.o., u které se hodnota úrokového krytí pohybovala v roce 2014 až na 49,94. 

Podobně jako společnost NAVOS, a.s. na to je s ukazatelem úrokového krytí  

i společnost MJM Litovel, a.s., u které se hodnoty také pohybují nad doporučenou 

hranicí. Společnost MORAGRO, a.s. doporučené hodnoty dosáhla pouze v roce 2013, 

ve zbylých letech se hodnoty pohybovali v rozmezí od 1,72 do 2,83. Oborový průměr  

u úrokové krytí jsem měla k dispozici pro porovnání. 

Ukazatel rentability 

Tabulka 18: Ukazatel rentability  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv jednotlivých společností a MPO) 

 

Ukazatel rentability 2012 2013 2014 2015 2016 

R
O

A
 

NAVOS, a.s. 2,13 3,02 3,04 3,44 2,16 

LUKROM spol. s r.o. 5,64 5,92 6,31 6,02 3,69 

MORAGRO, a.s. 0,59 17,1 0,27 0,7 0,45 

MJM Litovel, a.s. 4,01 4,84 5,12 4,5 3,91 

Oborový průměr 3,90 3,23 7,36 7,25 7,92 

R
O

E
 

NAVOS, a.s. 4,06 5,22 4,84 5,67 3,36 

LUKROM spol. s. r. 9,56 9,26 10,72 9,95 5,05 

MORAGRO, a.s. 0,95 25,75 0,42 1 0,61 

MJM Litovel, a.s. 7,88 8,4 8,16 7,2 6,78 

Oborový průměr 10,74 9,70 11,95 11,23 12,31 

R
O

S
 

NAVOS, a.s. 1,36 1,87 1,74 2,37 1,5 

LUKROM spol. s r.o. 2,55 2,65 3,28 2,98 1,81 

MORAGRO, a.s. 0,92 18,83 0,6 1,39 1,31 

MJM Litovel, a.s. 2,43 2,35 2,59 2,47 2,47 

Oborový průměr 1,82 1,73 3,23 3,13 3,60 

Rentabilita aktiv (ROA) u společnosti NAVOS, a.s. do roku 2015 rostla. V období od 

roku 2012 do roku 2015 se pohybovala v rozmezí 2,13 % - 3,44 %. V roce 2016 došlo 

k poklesu a to na 2,16 %. Konkurenční společnosti LUKROM, spol. s r.o. a MJM 

Litovel, a.s. vykazovaly lepší hodnoty tohoto ukazatele než analyzovaná společnost. 

Hodnoty oborového průměru jsou v letech 2014 až 2016 téměř dvojnásobné oproti 

analyzované společnosti. Nejblíže k hodnotám oborového průměru má společnost 

LUKROM, spol. s r.o. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) stejně jako rentabilita aktiv nejprve rostla 

a v posledním sledovaném roce klesla z 5,67 % (v roce 2015) na 3,36 % (v roce 2016).  

Lépe opět na tom byla společnost LUKROM, spol. s r.o., u které se hodnota ROE 

pohybovala v letech 2012–2015 okolo 9,5 % a společnost MJM Litovel u které se 

hodnota ROE pohybovala v průměru okolo 8 %. V porovnání s oborovým průměrem 

hodnoty analyzované společnosti se pohybují pod tímto průměrem. Hodnotám 

oborového průměru se blíží pouze společnost LUKROM, spol. s r.o. a to v letech 2012-

2015. 

Rentabilita tržeb (ROS) u společnosti NAVOS, a.s. nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2015 

a to 2,37 %. Ve sledovaném období se pravidelně střídal růst a pokles tohoto ukazatele 

u analyzované firmy. Konkurenční společnosti LUKROM spol. s r.o. a MJM Litovel, 

a.s. vykazovali ve sledovaném období lepší výsledky ukazatele ROS než analyzovaná 

společnost. Analyzovaná společnost dosahovala úrovně oborového průměru pouze 

v roce 2013 ve zbylých letech sledovaného období se hodnoty společnosti pohybovaly 

pod oborovým průměrem. 

Ukazatel aktivity 

Tabulka 19: Ukazatel aktivity  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv jednotlivých společností a MPO) 

 
Ukazatel aktivity 2012 2013 2014 2015 2016 

O
b

ra
t 

ce
lk

o
v
ý
ch

 

a
k

ti
v
 

NAVOS, a.s. 1,57 1,62 1,75 1,45 1,44 

LUKROM spol. s r.o. 2,21 2,23 1,93 2,02 2,04 

MORAGRO, a.s. 0,72 0,91 0,45 0,50 0,34 

MJM Litovel, a.s. 1,65 2,06 1,98 1,82 1,59 

Oborový průměr 2,13 1,94 2,26 2,32 2,20 

D
o

b
a

 o
b

ra
tu

 

p
o

h
le

d
á

v
ek

 NAVOS, a.s. 69 63 70 60 54 

LUKROM spol. s. r. 59 58 55 54 56 

MORAGRO, a.s. 163 95 266 228 366 

MJM Litovel, a.s. 52 45 40 47 48 

Oborový průměr 66 70 60 57 59 

D
o

b
a

 o
b

ra
tu

 

zá
v

a
zk

ů
 

NAVOS, a.s. 22 18 20 18 25 

LUKROM spol. s r.o. 33 29 45 29 35 

MORAGRO, a.s. 24 10 37 6 18 

MJM Litovel, a.s. 33 20 20 17 25 

Oborový průměr 13 15 17 11 13 
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D
o

b
a

 o
b

ra
tu

 

zá
so

b
 

NAVOS, a.s. 79 72 48 84 87 

LUKROM spol. s r.o. 56 56 83 81 71 

MORAGRO, a.s. 84 71 198 144 270 

MJM Litovel, a.s. 75 53 62 71 65 

Oborový průměr 33 36 29 31 31 

Obrat celkových aktiv značí, zda jsou celková aktiva efektivně využívána. Doporučuje 

se, aby hodnota tohoto ukazatele byla vyšší než 1. U společnosti NAVOS, a.s. se 

hodnota ve všech sledovaných letech pohybuje nad doporučenou hodnotou. Nejvyšší 

hodnoty dosáhla společnost v roce 2014, kde tato hodnota byla ve výši 1,75. Stejně jako 

analyzovaná společnost se její konkurence pohybuje nad doporučenou hodnotou 

s výjimkou společnosti MORAGRO, a.s. Analyzovaná společnost se však pohybuje pod 

úrovní hodnot oborového průměru. Obdobných hodnot jako jsou u oborového průměru 

dosahuje pouze společnost LUKROM, spol. s r.o. 

Doba obratu pohledávek nám říká, jak dlouho daná společnost čeká na inkaso peněz od 

svých odběratelů. Čím je tato doba menší tím je to pro společnost lepší. U společnosti 

NAVOS, a.s. ve sledovaném období pravidelně klesala a rostla. Nejdéle na inkaso 

peněz společnost čekala v roce 2014 a to 70 dní a nejkratší doba inkasa peněž byla 

v roce 2016 a to 54 dní. V průměru se doba pohledávek u analyzované společnosti 

pohybovala na 63 dnech. Konkurenční společnosti průměrnou dobu pohledávek mají 

nižší, kromě společnosti MORAGRO, a.s., u které se tato doba pohybuje vysoko. Při 

porovnání analyzované společnosti s oborovým průměrem můžeme říct, že se 

společnost ve sledovaném období pohybuje na úrovní oborového průměru. 

Doba obratu závazků říká, za jak dlouho společnost platí své dluhy. Tento ukazatel  

u analyzované společnosti stejně jako doba obratu pohledávek pravidelně klesal a rostl. 

Nejdelší dobu splatnosti závazků dosáhla společnost v roce 2016. V tomto roce platila 

své dluhy společnost do 25 dní. V porovnání s konkurencí můžeme říct, že se 

analyzovaná společnost pohybuje zhruba na stejné době splatnosti dluhu jako 

společnost MJM Litovel, a.s. Společnost LUKROM, spol. s r.o. má dobu obratu 

závazků vyšší. A u společnosti MORAGRO, a.s. stejně jako analyzované společnosti 

doba obratu závazků klesla a rostla. Růst a poklesy byly však výraznější než  

u analyzované společnosti. Oborový průměr u tohoto ukazatele vykazuje nižší dobu 
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splatnosti závazků než analyzovaná společnost. Avšak doba splatnosti závazků  

u oborového průměru je nižší v průměru pouze o 6 dní. 

Doba obratu zásob je doba, po kterou jsou zásoby na skladě od nákupu po jejich 

spotřebu. Doba obratu zásob u analyzované společnosti v první polovině sledovaného 

období klesala a následně od roku 2015 začala růst. V posledním sledovaném roce se 

doba obratu zásob pohybovala na 87 dnech. V porovnání s konkurenční společností 

LUKROM, spol. s r.o. je tato doba vyšší o 16 dní. Společnosti MJM Litovel, a.s.  

a LUKROM, spol. s r.o. mají ve sledovaném období v průměru nižší dobu zásob na 

skladě než společnost NAVOS, a.s. Pouze společnost MORAGRO, a.s. má tuto dobu 

vyšší, a to téměř dvojnásobně oproti analyzované společnosti. Oborový průměr u doby 

obratu závazků se pohybuje v rozmezí od 35 do 52 dní. Tohoto rozmezí nedosahuje 

žádná ze sledovaných společností. Oborový průměr vykazuje nižší dobu obratu zásob 

než všechny sledované společnosti. Doba obratu zásob u oborového průměru se 

pohybuje od 29 do 36 dní, což je o téměř polovinu kratší doba než u analyzované 

společnosti. 

Altmanův model 

Tabulka 20: Altmanův model  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv jednotlivých společností) 

  Bankrotní model 2012 2013 2014 2015 2016 

A
lt

m
a
n

ů
v

  
  

  
  
  

  
  

 

m
o
d

el
 NAVOS, a.s. 2,47 2,69 3,04 1,24 2,84 

LUKROM spol. s r.o. 3,41 3,66 3,22 2,84 1,94 

MORAGRO, a.s. 1,77 2,93 1,98 2,35 2,45 

MJM Litovel, a.s. 2,49 3,14 3,28 3,12 2,73 

Altmanův model určuje, zda podniku hrozí bankrot či nikoliv. Společnosti NAVOS, a.s. 

bankrot jednoznačně nehrozí s výjimkou roku 2015, kdy se hodnota toho to modelu 

pohybovala na úrovni, kdy společnosti bankrot hrozil. Konkurenční společnosti na tom 

byly obdobně jako analyzovaná společnost tzn., že jim bankrot nehrozil. Společnosti 

LUKROM, spol. s r.o. a MJM Litovel vykazovala nejlepší hodnoty než analyzovaná 

společnost.  

Altmanův model se používá především pro průmyslové podniky, proto společnost 

analyzuju i Gurčíkovým modelem, který je určen pro zemědělské podniky. 
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Gurčíkův model 

Tabulka 21: Gurčíkův model  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv jednotlivých společností) 

  Bankrotní model 2012 2013 2014 2015 2016 

G
u

rč
ík

ů
v

 

m
o

d
el

  
  

  
  

  
  

  
 

NAVOS, a.s. 0,61 0,79 1,07 0,89 0,93 

LUKROM spol. s r.o. 0,88 1,08 0,97 1,11 1,38 

MORAGRO, a.s. 3,27 4,49 3,25 2,88 2,88 

MJM Litovel, a.s. 0,48 0,81 0,93 0,94 0,96 

Gurčíkův model je vhodné používat u zemědělských společností. Analyzovaná 

společnost se po celou dobu sledovaného období pohybuje v tzv. „šedé zóně“ stejně 

jako v případě Altmanova modelu, společnosti nehrozí bankrot. Konkurenční 

společnosti LUKROM, spol. s r.o. a MJM Litovel, a.s. jsou na tom obdobně jako 

analyzovaná společnost. Dle tohoto modelu můžeme označit pouze společnost 

MORAGRO, a.s. za prosperující tzn., že tvoří hodnotu pro své majitelé. 

2.3.3  SWOT matice 

Silné stránky: 

• dlouholetá tradice a zkušenosti firmy, 

• skladová kapacita, 

• velikost a rozmístění ve všech oblastech působnosti, 

• certifikace GTP 2015, ISO 50001, 

• vyšší tržby oproti konkurenci. 

Slabé stránky: 

• konkurence na Moravě a působnost dovozu / vývozu z Polska a Maďarska, 

• vazba na AGROFERT HOLDING, a. s., 

• vyšší zadluženost oproti konkurenci, 

• nízké hodnoty likvidity, 

• doba obratu závazku je nižší než doba obratu pohledávek. 

Příležitosti: 

• zajišťování odborného poradenství v oblasti precizního zemědělství, 
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• růst ekonomiky, 

• rozšíření působnosti na území Čech, 

• vybudování zahraničních vztahů. 

Hrozby: 

• cena produktů – produkci ve značné míře závisí na přírodních podmínkách, 

• nedostatek produktů, 

• časté změny legislativě, 

• cenová politika konkurence. 
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3 NÁVRH PODNIKOVÉHO FINANČNÍHO PLÁNU 

V této kapitole bude navrhnut podnikový finanční plán pro roky 2017-2020. Návrh bude 

vycházet z provedených analýz v předcházející kapitole. Konkrétně se jedná  

o strategickou analýzu okolí podniku a finanční analýzy. Z hlediska strategické analýzy 

okolí podniku byla provedena SLEPT analýza a Porterova analýza pěti sil. 

3.1 Stanovení cílů pro finanční plán 

Cílem finančního plánu je poskytnout obraz budoucí finanční situace a pomocí 

zhodnocení plánu budou nalezeny budoucí rizika. Při zhodnocování plánu bude 

pozornost věnována především tržbám, likviditě, rentabilitě a zadluženosti. 

Tržby  

Tržby společnosti NAVOS, a.s. od roku 2014 klesají z důvodu poklesu cen rostlinných 

komodit. V následujících letech společnost nepředpokládá další pokles cen, proto 

v následujících letech očekává, že se tržby budou zvyšovat nebo je udrží alespoň na 

úrovni posledního sledovaného roku. 

Likvidita 

Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že společnost vykazovala nižší hodnoty v případě 

běžné likvidity než konkurenční společnosti. Společnost však zvládá splácet své 

závazky a bankovní úvěry. Proto cílem je udržení hodnot likvidity alespoň na úrovni 

hodnot roku 2016. 

Zadluženost 

Zadluženost společnosti se pohybovala přibližně na stejné úrovni jako zadlužení 

konkurence. Pravidelně docházelo k poklesu zadlužení vyjma roku 2015, kdy došlo 

k mírnému nárůstu. Společnost nevyužívá dlouhodobé bankovní úvěry a v budoucnu by 

je nadále využívat nechtěla. Na základě toho chce společnost udržet nízkou míru 

zadluženosti, nejlépe však udržet její klesající trend. 
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Rentabilita 

Rentabilita u analyzované společnosti se pohybovala stejně jako likvidita v nižších 

hodnotách než rentabilita konkurenčních společností. Cílem tedy je pokusit se  

o navýšení hodnot rentability a zároveň neklesnout pod hodnotu, kterou společnost 

dosáhla v roce 2016. 

3.2 Prognóza tržeb 

Pro sestavení finančního plánu je nutné v první řadě provést prognózu tržeb. Pro 

prognózu tržeb budou použity tržby z prodeje zboží, neboť tvoří větší část celkových 

tržeb společnosti než tržby z prodeje výrobku a služeb. Tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb budou následně dopočítány procentním podílem na tržbách z prodeje 

zboží. 

Pro stanovení prognózy tržeb společnosti je nutné nejprve sestavit prognózu tržeb 

daného odvětví. Společnost NAVOS, a.s. spadá do odvětví CZ-NACE 46: 

Velkoobchod, kromě motorových vozidel. Prognóza tržeb je stanovena na základě 

závislosti dosavadního vývoje tržeb v odvětví a vybrané makroekonomické proměnné. 

Tato závislost se určí pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Největší závislost 

byla zjištěna s HDP v běžných cenách, a to 0,53. 

Tabulka 22: Pearsonův korelační koeficient 

(Zdroj: vlastní zpracování dle MPO, 2018) 

Rok 
HDP v běžných 

cenách (mil. Kč.) 
HDP reálné 

meziroční růst 
Deflátor HDP 

meziroční růst 
HPD nominální 

růst (dopočet) 

2008 4 024 117 2,7 2,1 4,8 

2009 3 930 409 -4,8 2,6 -2,2 

2010 3 962 464 2,3 -1,4 0,9 

2011 4 033 755 1,8 0 1,8 

2012 4 059 912 -0,8 1,5 0,7 

2013 4 098 128 -0,5 1,4 0,9 

2014 4 313 789 2,7 2,5 5,2 

2015 4 595 783 5,3 1,2 6,5 

2016 4 773 240 2,6 1,2 3,8 

2017 5 040 541 4,3 1,3 5,6 

2018 5 302 650 3,4 1,8 5,2 

2019 5 530 664 2,6 1,7 4,3 
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Na základě proměnné hrubého domácího produktu v běžných cenách a tržeb v odvětví 

CZ-NACE 46: Velkoobchod, kromě motorových vozidel byl proveden predikční test, ze 

kterého vyplynulo, že logaritmický trend, který nejlépe vyjadřuj vývoj tržeb. Na základě 

logaritmické funkce y=485,16ln(x) – 3312,1, kde proměnná x = HDP v běžných cenách 

(mld. Kč) a proměnná y = tržby v odvětví (mld. Kč). 

 

Graf 3: Logaritmický trend  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tržby v odvětví vypočítané na základě logaritmické funkce vykazují vysoké až 

nepravděpodobné hodnoty, pro byl pro výpočet tržeb v odvětví zvolen průměrný 

meziroční růst a to 3,08 %. 
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Tabulka 23: Vývoj tržeb v odvětví  

(Zdroj: vlastní zpracování dle MPO, 2018) 

 
Logaritmická funkce Průměrné tempo růstu 

Rok Tržby v odvětví 
meziroční růst – 

Index růstu tržeb 
Tržby v odvětví 

meziroční růst – 

Index růstu tržeb 

2008 600 618   600 618   
2009 674 599 12,32 % 674 599 12,32 % 
2010 714 522 5,92 % 714 522 5,92 % 
2011 754 732 5,63 % 754 732 5,63 % 
2012 766 043 1,50 % 766 043 1,50 % 
2013 756 683 -1,22 % 756 683 -1,22 % 
2014 787 753 4,11 % 787 753 4,11 % 

2015 795 760 1,02 % 795 760 1,02 % 

2016 759 017 -4,62 % 759 017 -4,62 % 

2017 824 019 8,56 % 782 399 3,08 % 
2018 848 614 2,98 % 806 502 3,08 % 

2019 869 039 2,41 % 831 348 3,08 % 

2020 889 000 2,30 % 856 958 3,08 % 

 

V roce 2011 společnost NAVOS, a.s. prošla fúzí proto roky 2008 až 2010 byly 

vynechány při výpočtu tržního podílu. Průměrně tedy tržní podíl rostl tempem 1,08 % 

ročně. Prognóza tržeb byla poté vypočítaná na základně vztahu: tempo růstu tržeb  

= (index růstu trhu * index změny tržního podílu podílu) – 1 tzn. že, tržby podniku 

v optimistické variantě prognózy tržeb porostou o 4,02 % ročně. Tržní podíl společnosti 

při této prognóze růstu tržeb každoročně poroste a to z 0,71 % v roce 2017 na 0,73 % 

v roce 2020. 

Tabulka 24: Optimistická varianta prognózy tržeb  

(Zdroj: vlastní zpracování za základě MPO a dat společnosti) 

optimistická varianta 

Rok 
Tržby v odvětví 

(mil. Kč) 
Meziroční růst 

Tržní podíl 

NAVOS 
Tempo růstu 

tržeb NAVOS 
Tržby NAVOS 

(mil. Kč) 

2008 600 618   0,33 %   1 982 

2009 674 599 82,14 % 0,51 % 26,05 % 2 498 

2010 714 522 142,73 % 0,54 % 50,81 % 3 768 

2011 754 732 107,19 % 0,93 % 86,98 % 7 045 

2012 766 043 101,50 % 0,82 % -10,35 % 6 316 

2013 756 683 98,78 % 0,81 % -2,55 % 6 155 

2014 787 753 104,11 % 0,79 % 1,41 % 6 242 

2015 795 760 101,02 % 0,70 % -11,06 % 5 552 

2016 759 017 95,38 % 0,70 % -3,75 % 5 344 
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2017 782 399 103,08 % 0,71 % 4,02 % 5 559 

2018 806 502 103,08 % 0,72 % 4,02 % 5 782 

2019 831 348 103,08 % 0,72 % 4,02 % 6 015 

2020 856 958 103,08 % 0,73 % 4,02 % 6 257 

Pesimistická varianta předpokládá udržení tržního podílu společnosti na 0,70 %, jako 

tomu bylo v letech 2015 a 2016. Tržby podniku tedy v této variantě prognózy tržeb 

ročně porostou o 3,08 %. 

Tabulka 25: Pesimistická varianta prognózy tržeb  

(Zdroj: vlastní zpracování za základě MPO a dat společnosti) 

pesimistická varianta 

Rok 
Tržby v odvětví 

(mil. Kč) 
Meziroční růst 

Tržní podíl 

NAVOS 
Tempo růstu 

tržeb NAVOS 
Tržby NAVOS 

(mil. Kč) 

2008 600 618   0,33 %   1 982 

2009 674 599 12,32 % 0,37 % 26,05 % 2 498 

2010 714 522 105,92 % 0,53 % 50,81 % 3 768 

2011 754 732 105,63 % 0,93 % 86,98 % 7 045 

2012 766 043 101,50 % 0,82 % -10,35 % 6 316 

2013 756 683 98,78 % 0,81 % -2,55 % 6 155 

2014 787 753 104,11 % 0,79 % 1,41 % 6 242 

2015 795 760 101,02 % 0,70 % -11,06 % 5 552 

2016 759 017 95,38 % 0,70 % -3,75 % 5 344 

2017 782 399 103,08 % 0,70 % 3,08 % 5 509 

2018 806 502 103,08 % 0,70 % 3,08 % 5 678 

2019 831 348 103,08 % 0,70 % 3,08 % 5 853 

2020 856 958 103,08 % 0,70 % 3,08 % 6 033 

3.3 Podklady pro sestavení finančního plánu 

Při sestavování finančního plánu se bude vycházet ze dvou variant – optimistické 

a pesimistické. 

Tabulka. 26: Varianty prognózy tržeb 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Varianta 2017 2018 2019 2020 

Tržby za prodej zboží – pesimistická varianta 5 509 5 678 5 853 6 033 

Tržby za prodej zboží – optimistická varianta 5 559 5 782 6 015 6 257 

 

Metodou procentního podílu na tržbách, případně metodou doby obratu a uvedených 

variant prognózy tržeb budou následně plánovány vybrané položky rozvahy a výkazu 
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zisku a ztráty. Pro metodu procentního podílu na tržbách budou nejprve zjištěny 

procentní podíly položek na tržbách za minulost a průměr těchto podílů. 

Tabulka 27: Podíl vybraných položek na tržbách  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podíl položek na tržbách 2012 2013 2014 2015 2016 průměr 
Tržby za výrobky a služby 2,98 % 3,00 % 3,45 % 3,39 % 4,30 % 3,39 % 
Výkonová spotřeba 96,79 % 96,45 % 97,18 % 96,13 % 97,05 % 96,72 % 
Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Aktivace 0,09 % 0,13 % 0,02 % -0,01 % -0,01 % 0,04 % 
Osobní náklady 3,06 % 3,42 % 3,42 % 3,88 % 3,98 % 3,54 % 
Úpravy hodnot zásob 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,02 % 0,00 % 
Úpravy hodnot pohledávek -1,65 % -0,50 % -0,03 % -0,08 % -1,08 % -0,67 % 
Ostatní provozní výnosy 3,01 % 1,75 % 1,66 % 1,23 % 1,30 % 1,70 % 
Ostatní provozní náklady 4,17 % 1,75 % 1,74 % 0,86 % 2,44 % 1,93 % 
Ostatní finanční náklady 0,09 % 0,14 % 0,11 % 0,24 % 0,04 % 0,12 % 
Ostatní finanční výnosy 0,06 % 0,16 % 0,04 % 0,04 % 0,07 % 0,06 % 

Výjimku však představuje změna stavu zásob vlastní činnosti, kde prognóza bude 

stanovena na základě vývoje v posledních dvou sledovaných letech. Položky úpravy 

hodnot zásob společnost v následujících letech neplánuje vytvářet. Dále položka úpravy 

hodnot pohledávek bude stanovena na základě odborného odhadu podle vývoje 

pohledávek v daném roce. 

Položky materiál, výrobky, zboží, pohledávky a závazky budou stanoveny pomocí 

metody doby obratu. 

Tabulka 28: Doba obratu vybraných položek ve dnech  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu 2012 2013 2014 2015 2016 průměr 

materiál 0,08 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 

výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zboží 82,02 74,13 48,80 86,99 90,31 74,73 

pohledávky  71,44 65,25 72,74 62,52 56,36 65,38 

krátkodobé závazky  25,65 22,27 26,31 30,37 48,98 29,50 

V následujících tabulkách jsou uvedeny investiční plány a odpisové plány hmotného 

a nehmotného majetku 2017–2020 v tis. Kč, které používá společnost NAVOS, a.s. 

a tyto budou také použity v navrhované optimistické a pesimistické variantě finančního 

plánu. 
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Tabulka 29: Odpisové plány hmotného a nehmotného majetku 2017 v tis. Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat společnosti) 

Rok 2017 

Odpisový 

plán – 

propočet 

Plán 

investic 

2017 – 

pozemky 

Plán 

investic 

2017 – 

budovy a 

stavby 

Plán 

investic 

2017 – 

movité 

věci 

Oceňovací 

rozdíly 

k nabytému 

majetku 

Plán 

odpisů  

2017 

Investice – 

plán 

 
4 000 16 618 49 559   

Odpisy HM a 

NHM 

63 936 
0 276 2 478 2 880 69 570 

Na základě informací ze společnosti se v roce 2017 plánuje investovat do pozemků 

4 000 tis. Kč, do budov a staveb 16 618 tis. Kč, do movitých věcí 49 559 tis. Kč. Odpisy 

v tomto roce budou u budov a staveb ve výši 276 tis. Kč a u movitých věcí 2 478 tis. 

Kč. Plánované odpisy pro rok 2017 činní 69 570 tis. Kč. 

Tabulka 30: Odpisové plány hmotného a nehmotného majetku 2018 v tis. Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat společnosti) 

Rok 2018 

Odpisový 

plán – 

propočet 

Plán 

investic 

2018 – 

pozemky 

Plán 

investic 

2018 – 

budovy 

a stavby 

Plán 

investic 

2018 – 

movité 

věci 

Oceňovací 

rozdíly 

k nabytému 

majetku 

Celkem 

Investice – 

plán 
 4 000 13 000 38 800   

Odpisy HM a 

NHM 
56 602 0 216 1 944 2 880 61 642 

V roce 2018 plánuje společnosti investovat stejně jako v minulém roce 4 000 tis. Kč, do 

budov a staveb 13 000 tis. Kč. a do movitých věcí 38 800 tis. Kč. Odpisy v tomto roce 

budou ve výši 216 tis. Kč u budov a staveb a 1 994 tis. Kč u movitých věcí. Celkové 

odpisy v roce 2018 budou tedy 61 642 tis. Kč. 
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Tabulka 31: Odpisové plány hmotného a nehmotného majetku 2019 v tis. Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat společnosti) 

Rok 2019 

Odpisový 

plán – 

propočet 

Plán 

investic 

2019 – 

pozemky 

Plán 

investic 

2019 – 

budovy 

a stavby 

Plán 

investic 

2019 – 

movité 

věci 

Oceňovací 

rozdíly 

k nabytému 

majetku 

Nové 

odpisy 

2018 

Celkem 

Investice – 

plán 
 4 000 14 000 30 950    

Odpisy HM 

a NHM 
56 415 0 233 1 547 226 2 160 60 581 

V roce 2019 společnost plánuje investice do pozemků ve výši 4 000 tis. Kč, do budov 

a staveb ve výši14 000 tis. Kč a do movitých věcí ve výši 30 950 tis. Kč. Odpisy 

v tomto roce jsou naplánovány u budov a staveb ve výši 233 tis. Kč a u movitých věcí 

ve výši 30 950 tis. Kč. Celková výše odpisu pro rok 2019 je 60 581 tis. Kč. 

Tabulka 32: Odpisové plány hmotného a nehmotného majetku 2020 v tis. Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat společnosti) 

Rok 2020 

Odpisový 

plán – 

propočet 

Plán 

investic 

2020 – 

pozemky 

Plán 

investic 

2020 – 

budovy 

a 

stavby 

Plán 

investic 

2020 – 

movité 

věci 

Oceňovací 

rozdíly 

k nabytému 

majetku 

Nové 

odpisy  

2018, 

2019 

Celkem 

Investice – 

plán 
 4 000 13 000 30 350    

Odpisy HM 

a NHM 
53 229 0 216 1 518 0 3 940 58 903 

Společnost v roce 2020 plánuje investice do pozemku ve výši 4 000 tis. Kč, do budov a 

staveb 13 000 tis. Kč a do movitých věcí 30 350 tis. Kč. Odpisy v tom to roce u budov 

budou činit 216 tis. Kč a u movitých věcí 1 518 tis. Kč. Celkové odpisy poté budou 

58 903 tis. Kč. 

3.4 Optimistická varianta finančního plánu 

Optimistická varianta finančního plánu počítá s optimisticky stanovenými tržbami za 

prodej zboží po celé prognózované období tedy v letech 2017 až 2020. V roce 2017 

předpokládá tržby za prodej zboží ve výši 5 558 891 tis. Kč a v roce 2020 až ve výši 

6 257 052 tis. Kč. 
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Většina položek byla stanovena procentním podílem na těchto tržbách a doby obratu. 

Některé položky však byly plánovány individuálně. Vybrané položky plánované 

procentním podílem na tržbách, dobou obratu a položky plánované individuálně jsou 

uvedeny v tabulce níže.  

3.4.1 Plánový výkaz zisku a ztráty 

Tato podkapitola se bude zabývat popisem vybraných položek z výkazu zisku a ztráty, 

které byly plánovány procentním podílem na tržbách a individuálním způsobem 

Tabulka 33: Plánovaná výkaz zisku a ztráty – optimistická varianta v tis. Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výkaz zisků a ztráty – optimistická varianta v tis. Kč 

Období od: 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 

Období do: 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

I. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 188 577 196 163 204 053 212 261 

II. Tržby za prodej zboží 5 558 891 5 782 496 6 015 096 6 257 052 

A. Výkonová spotřeba 5 375 889 5 592 133 5 817 075 6 051 066 

A.1 Náklady vynaložené na prodané zboží 5 185 275 5 393 852 5 610 819 5 836 513 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 86 288 89 759 93 369 97 125 

A.3 Služby 104 326 108 522 112 887 117 428 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti  0 0 0 0 

C. Aktivace -450 -550 -650 -750 

D. Osobní náklady 196 549 204 455 212 679 221 233 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti 72 570 83 642 55 581 57 903 

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku 69 570 61 642 60 581 58 903 

III. Ostatní provozní výnosy 92 865 96 600 100 486 104 528 

F. Ostatní provozní náklady 106 509 110 792 115 250 119 884 

* Provozní výsledek hospodaření 89 266 114 787 119 700 124 505 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku – podíly 17 000 0 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 100 0 0 0 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 50 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 6 091 6 336 6 591 6 856 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční 

oblasti 0 0 0   

J. Nákladové úroky a podobné náklady 15 544 16 169 16 819 17 496 

VII. Ostatní finanční výnosy 14 750 10 500 7 500 6 000 

K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 6 835 7 110 7 396 7 693 

* Finanční výsledek hospodaření 15 412 -6 443 -10 124 -12 333 

* Výsledek hospodaření před zdaněním 104 678 108 344 109 576 112 172 

L. Daň z příjmů 20 935 21 670 21 915 22 435 

** Výsledek hospodaření po zdanění 83 743 86 674 87 661 89 737 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 83 743 86 674 87 661 89 737 

*  Tržby celkem = I. + II. 5 747 468 5 978 659 6 219 149 6 469 313 

*  Přidaná hodnota 372 029 387 076 402 724 418 997 
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Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb  

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb byly stanoveny na základě procentního 

podílu na tržbách z prodeje zboží. Prodej vlastních výrobků je pouze doplňkovou 

činností společnosti, proto byla zvolena tato metoda. Tržby za služby jsou realizovány 

za pronájmy nepotřebných ploch a prostor, dále za skladování pro cizí subjekty a sušení 

a čištění rostlinných komodit v průběhu nákupu zboží, většina těchto tržeb je ve 

smluvním vztahu pod smlouvou a má konstantní hodnotu, vyjma služeb za sušení, které 

ovlivňují klimatické podmínky a byly stanoveny na základě vývoje z minulých let. 

Výkonová spotřeba a změna stavu zásob vlastní činnosti  

Výkonová spotřeba se skládá z nákladů vynaložených na prodané zboží, spotřeby 

materiálu a energie a služeb. Tyto tři položky a i změna stavu zásob vlastní činnosti 

byly počítány procentním podílem na tržbách z prodeje zboží. 

Aktivace 

Z důvodu změny výpočtu aktivace byla tato položka plánovaná individuálně a to na 

základě vývoje v letech 2015 a 2016. 

Osobní náklady a ostatní provozní náklady 

Osobní náklady a ostatní provozní náklady byly plánovány dle procentního podílu na 

tržbách a v návaznosti na vývoj počtu pracovníků. 

Úprava hodnot v provozní oblasti 

Tato položka zahrnuje úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

tedy jejich odpisy. Odpisy neleze plánovat procentním podílem na tržbách, nejvhodnější 

metodou je stanovení odpisu na základě odpisových plánů, který zahrnuje i investice. 

Společnost poskytla své odpisové plány podle, kterých byla stanovena tato položka. 

Úpravy hodnot zásob a úprava hodnot a rezervy ve finanční oblasti 

Tyto dvě položky společnost již neplánuje vytvářet, proto byla určena její nulová 

hodnota. 

Úpravy hodnot pohledávek 

Tato položka byla plánovaná na základě odborného odhadu stanoveného společností 

podle vývoje pohledávek v příslušném roce. 
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Položky výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly, náklady vynaložené 

na prodané podíly, výnosy z ostatních finančních majetku a náklady související 

s ostatním dlouhodobým majetkem byly plánovány individuálně po konzultaci ve 

společnosti, kdy v 2017 bude realizován prodej majetkového podílu dceřiné společnosti 

zabývající se vinohradnictvím. V následujících letech společnost již neplánuje žádný 

prodej majetkových podílů vzhledem ke stabilizaci portfolia finančních investic  

a neplánuje příjem z dividend či podílů ze zisku v ovládaných společnostech. 

Výnosové a nákladové úroky a podobné náklady a výnosy  

Tyto položky byly plánovány dle vývoje úrokových sazeb a zůstatku úvěru, cash 

pooling, popřípadě finančních půjček ve skupině (u nákladových úroků). Výnosové 

úroky poté dle prostředků na účtu. 

Ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady  

Ostatní finanční výnosy jsou plánovány individuálně dle uzavřených smluv s úvěrovými 

institucemi. Společnost nyní eviduje jednu úvěrovou linku v cizí měně (Euro)  

a průběžně uzavírá termínové devizové obchody – forwardy pro zajištění kurzu což 

přispívá ke kurzovým ziskům (ztrátám) z těchto obchodů při předpokládaném vývoji 

devizového kurzu.  

Daň z příjmů 

Společnost NAVOS, a.s. bude v plánovaných letech vytvářet zisk, a proto musí také 

odvádět daň z příjmů ve výší 19 %. 

3.4.2 Plánovaná rozvaha 

Tato podkapitola se bude zabývat popisem vybraných položek z plánované rozvahy, 

tedy položek aktiv a pasiv. 

Tabulka 34: Plánovaná aktiva – optimistická varianta v tis. Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Plánovaná aktiva – optimistická varianta v tis. Kč 

Období od: 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 

Období do: 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Aktiva celkem  3 881 877 3 946 166 3 940 862 3 939 896 

B.  Dlouhodobý majetek 1 797 124 1 789 898 1 784 172 1 773 610 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 460 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 889 017 882 251 876 525 871 525 
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B.II.1.1. Pozemky 156 623 160 623 164 623 168 623 

B.I.1.2. Stavby 532 727 512 977 493 227 473 477 

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 194 661 205 425 216 175 226 925 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 2 506 226 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 907 647 907 647 907 647 902 085 

C.  Oběžná aktiva 2 084 624 2 155 434 2 156 118 2 164 951 

C.I. Zásoby 1 191 604 1 270 363 1 303 109 1 325 348 

C.I.1. Materiál 300 250 250 250 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 

C.I.3.1. Výrobky 0 0 0 0 

C.I.3.2. Zboží 1 183 304 1 261 613 1 294 359 1 317 098 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 8 000 8 500 8 500 8 000 

C.II. Pohledávky 886 612 879 284 846 772 830 832 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 132 132 132 132 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 886 480 879 152 846 640 830 700 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

C.IV. Peněžní prostředky 6 408 5 787 6 237 8 771 

D.   Časové rozlišení 129 834 572 700 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek byl plánovaný na základě investičního a odpisového 

plánu, který jsem měla k dispozici od společnosti NAVOS, a.s. 

Dlouhodobý nehmotný majetek byl naplánován na základě předpokládaného 

investičního plánu, odpisového plánu majetku a plánu prodeje nepotřebného majetku. 

Dlouhodobý finanční majetek byl plánován na základě předpokladu držení finančních 

investic, tvorby opravných položek na tento finanční majetek a poskytování finančních 

půjček. 

Zásoby 

Do zásob řadíme materiál, nedokončenou výrobu a polotovary, výrobky, zboží, mladá 

a ostatní zvířata e jejich skupiny a poskytnuté zálohy na zásobách. Tyto položky byly 

plánovány na základě metody doby obratu. 

Pohledávky  

Dlouhodobé pohledávky byly převzaty z roku 2015 ve výši 132 tis. Kč. Krátkodobé 

pohledávky byly stanoveny dle odborného odhadu na základě vývoje pohledávek 

v předchozích letech. 
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Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky byly převzaty z plánovaného cash flow, který je součástí finančního 

plánu. 

Časové rozlišení zohledňuje aktivní náklady a příjmy příštích období, které jsou 

stanoveny v závěru každého sledovaného období. 

Tabulka 35:Plánovaná pasiva – optimistická varianta v tis. Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaná pasiva – optimistická varianta v tis. Kč 

Období od: 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 

Období do: 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Pasiva celkem 3 881 877 3 946 166 3 940 862 3 939 896 

A. Vlastní kapitál 2 584 159 2 673 814 2 761 722 2 813 772 

A.I. Základní kapitál 395 169 395 169 395 169 395 169 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 608 124 608 124 608 124 608 124 

A.III. Fondy ze zisku 83 627 85 143 86 644 88 144 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 413 496 1 498 704 1 584 124 1 632 598 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 1 413 496 1 498 704 1 584 124 1 632 598 

A.V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 83 743 86 674 87 661 89 737 

B. + C. Cizí zdroje 1 297 168 1 272 002 1 178 715 1 125 790 

B. Rezervy 21 778 21 778 5 450 4 550 

C. Závazky 1 275 390 1 250 224 1 173 265 1 121 240 

C.I. Dlouhodobé závazky 49 824 49 824 51 320 52 350 

C.II. Krátkodobé závazky 1 225 566 1 200 400 1 121 945 1 068 890 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 346 000 735 000 610 000 540 000 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 239 234 236 750 243 850 243 850 

C.II.8. Závazky ostatní  39 750 28 650 28 095 28 840 

D. Časové rozlišení 550 350 425 334 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál se skládá ze základního kapitálu, Ažia a kapitálových fondů, fondů ze 

zisku, výsledku hospodaření z minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního 

období. 

Základní kapitál byl ve sledovaném období neměnný, proto pro plánování byla 

ponechána jeho stávající hodnota a to 395 169 tis. Kč. 

Ažio a kapitálové fondy se stejně jako základní kapitál neměnil v letech 2012–2016 

proto i pro roky 2017–2020 byla použita stejná výše a to 608 124 tis. Kč. 

Fondy ze zisku jsou složeny z ostatního rezervních fond, který byl po zrušení jeho 

navyšování zachován ve stejné výši a hodnota byla převzata z minulých let, naopak 
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hodnota ostatních a ostatních fondů je každoročně rozdílná podle výše příspěvku 

z rozdělení hospodářského výsledku a čerpání sociálního fondu v průběhu roku. 

Výsledek hospodaření minulých let tvoří nerozdělený zisk minulých let, který se 

kumuluje z minulých let, kdy se jedná o hodnotu výsledku po rozdělení hospodářského 

výsledku předchozího roku sníženého o příděl do sociálního fondu a případné 

dividendy. 

Výsledek hospodaření je převzatý z plánovaného výkazu zisku a ztráty. 

Cizí kapitál 

Cizí kapitál se skládá z rezerv a krátkodobých a dlouhodobých závazků. 

Rezervy tvoří ostatní rezervy a jejich hodnota je do roku 2019 tvořena ze tří položek – 

především rezerva na likvidaci chemického skladu (je na její likvidaci vytvořen projekt 

a do roku 2019 by měla tato skládka – ekologická zátěž být zklikvidována), dále ji tvoří 

rezervy na nevyčerpané dovolené a životní jubilea, které jsou vypočteny dle požadavku 

metodiky IFRS, které musí společnost souběžně účtovat.  

Dlouhodobé závazky jsou tvořeny odloženým daňovým závazkem, který je stanoven 

v rámci ročních závěrek. 

Krátkodobé závazky tvoří z největší části závazky k úvěrovým institucím, které byly 

určeny na základě odborného odhadu požadavku krytí aktiv a pasiv. Dále je tvoří 

závazky z obchodních vztahů, které byly stanoveny metodou doby obratu. 

Časové rozlišení zohledňuje výdaje a výnosy příštích období, které jsou stanoveny 

v závěru každého sledovaného období. 

3.4.3 Plánovaný přehled o peněžních tocích 

Tabulka 36: Plánovaný cash flow – optimistická varianta  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Optimistická varianta 

Období od: 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 

Období do: 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

P.  Počáteční stav peněžních prostředků 8 747 6 408 5 787 6 237 

A. Peněžní toky z provozní činnosti  

Z.  Zisk, ztráta z běžné činnosti před zdaněním 104 678 108 344 109 576 112 172 

A.1.  Úpravy o nepeněžní operace 74 512 52 793 39 502 56 692 

A.1.1.  "+Odpisy stálých aktiv a pohledávek 70 180 61 783 60 581 58 903 
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A.*  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdan., změn. prac. kap. a mim. položkami 179 190 161 137 149 078 168 864 

A.2.  Změna potřeby pracovního kapitálu -33 123 -110 408 -73 689 -58 354 

A.2.1.  Změna stavu pohledávek z provozní 

činnosti (-zvýš) -65 099 15 187 37 512 16 940 

A.2.2.  Změna stavu krátkodobých závazků z 

provozní činnosti (+zvýš) -107 526 -46 836 -78 455 -53 055 

A.**  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před       

zdaněním a mim. položkami 146 067 50 729 75 389 110 510 

A.3.  "-Výdaje z plateb úroků -15 544 -16 169 -16 819 -17 496 

A.4.  "+Přijaté úroky 6 091 6 336 6 591 6 856 

A.***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti  136 614 40 896 43 246 77 435 

B.   Peněžní toky z investiční činnosti  

B.1.  "-Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -155 520 -60 768 -61 463 -55 849 

B.2.  "+Příjmy z prodeje stálých aktiv 15 641 16 270 16 924 17 605 

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -139 879 -44 498 -44 539 -38 244 

C.   Peněžní toky z finančních činností  

C.1.  "+Změna stavu dlouhodobých závazků 3 271 0 1 496 1 030 

C.2  Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní 

prostředky -2 345 2 981 247 -37 687 

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 926 2 981 1 743 -36 657 

R.  Stav peněžních prostředků na konci účetního 

období 6 408 5 787 6 237 8 771 

Peněžní toky – cash flow v jednotlivých letech představují meziroční pohyby 

v jednotlivých oblastech – provozní, investiční a finanční. 

V provozní oblasti se projevuje výše odpisů stálých aktiv vyplývajících z VZZ 

jednotlivých letech, dále meziroční změny stavu v položkách pohledávek, závazků a 

zásob a příjmy a výdaje z poskytnutých nebo vydaných úroků a v neposlední řadě 

splatná daň. 

V investiční činnosti se projevuje výše investic v daném roce, popřípadě příjmy 

z prodeje těchto stálých investic. 

Ve finanční oblasti se projevují pouze změny vlastního kapitálu. 

Z výsledného peněžního toku cash-flow je zřejmé, že společnost udržuje optimální tok 

finanční hotovosti v závěru roku. 

3.5 Pesimistická varianta finančního plánu 

Pesimistická varianta finančního plánu počítá s nárůstem tržeb, ale ne tak výrazným 

jako tomu je v případě optimistické varianty. V roce 2017 očekává tato varianta tržby 

z prodeje zboží ve výši 5 508 559 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 6 033 499 tis. Kč. 
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3.5.1 Plánový výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty pro pesimistickou variantu byl plánovaný stejným způsobem jako 

pro optimistickou variantu.   

Tabulka 37:Plánovaná výkaz zisku a ztráty – pesimistická varianta v tis. Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výkaz zisků a ztráty – optimistická varianta 

Období od: 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 

Období do: 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

I. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 186 870 192 627 198 561 204 678 

II. Tržby za prodej zboží 5 508 559 5 678 257 5 853 184 6 033 499 

A. Výkonová spotřeba 5 327 213 5 491 325 5 660 494 5 834 873 

A.1 Náklady vynaložené na prodané zboží 5 138 326 5 296 619 5 459 789 5 627 985 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 85 506 88 140 90 856 93 655 

A.3 Služby 103 381 106 566 109 849 113 233 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti  0 0 0 0 

C. Aktivace  -450 -550 -650 -750 

D. Osobní náklady 194 769 200 769 206 954 213 330 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti 74 570 56 642 57 581 56 903 

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 69 570 61 642 60 581 58 903 

III. Ostatní provozní výnosy 92 024 94 859 97 781 100 793 

F. Ostatní provozní náklady 105 543 108 796 112 147 115 601 

* Provozní výsledek hospodaření 85 808 108 761 113 000 119 013 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku – podíly 17 000 0 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 100 0 0 0 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 50 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 6 036 6 222 6 413 6 611 

I. Úprava hodnot a rezervy ve finanční 

oblasti 0 0 0 0  

J. Nákladové úroky a podobné náklady 15 403 15 878 16 367 16 871 

VII. Ostatní finanční výnosy 6 750 5 500 4 500 4 000 

K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 6 773 6 982 7 197 7 419 

* Finanční výsledek hospodaření 7 560 -11 138 -12 651 -13 679 

* Výsledek hospodaření před zdaněním 93 368 97 623 100 349 105 334 

L. Daň z příjmů 18 101 18 917 20 070 21 067 

** Výsledek hospodaření po zdanění 75 267 78 706 80 279 84 267 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 75 267 78 706 80 279 84 267 

*  Tržby celkem = I. + II. 5 695 429 5 870 884 6 051 745 6 238 177 

*  Přidaná hodnota 368 666 380 109 391 901 404 054 

 

Díky nižším tržbám oproti optimistické variantě vykazují položky plánované metodou 

procentního podílu na tržbách z prodeje zboží nižší hodnoty. Položky, které byly 

plánovány individuálně, byly stanovovány na stejném principu jako položky 

v optimistické variantě. Jedná se o položky změna stavu zásob vlastní činnosti, aktivace, 
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opravné hodnoty zásob a úprava hodnot a rezervy ve finanční oblasti, u který jsou 

hodnoty shodné s optimistickou variantou. Položka úpravy hodnot pohledávek je stejně 

jako v optimistické variantě plánovaná dle vývoje pohledávek v daném roce.  

3.5.2 Plánová rozvaha 

Položky aktiv a pasiv v pesimistické variantě byly stanovovány stejnými metodami jako 

v případě optimistické varianty. 

Tabulka 38: Plánovaná aktiva – pesimistická varianta v tis. Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Plánovaná aktiva – pesimistická varianta v tis. Kč 

Období od: 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 

Období do: 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Aktiva celkem  3 873 401 3 929 198 3 901 356 3 940 692 

B.  Dlouhodobý  1 797 124 1 789 898 1 784 172 1 774 245 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 460 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 889 017 882 251 876 525 871 525 

B.II.1.1. Pozemky 156 623 160 623 164 623 168 623 

B.I.1.2. Stavby 532 727 512 977 493 227 473 477 

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 194 661 205 425 216 175 226 925 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 2 506 226 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 907 647 907 647 907 647 902 720 

C.  Oběžná aktiva 2 076 148 2 138 475 2 116 604 2 165 597 

C.I. Zásoby 1 183 128 1 253 294  1 263 395 1 325 844 

C.I.1. Materiál 300  250 250 250 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 

C.I.3.1. Výrobky 0 0 0 0 

C.I.3.2. Zboží 1 174 828 1 244 544 1 254 645 1 317 594 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0  0 0 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 8 000 8 500 8 500 8 000 

C.II. Pohledávky 886 612 879 384 846 922 830 832 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 132 132 132 132 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 886 480 879 252 846 790 830 700 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

C.IV. Peněžní prostředky 6 408 5 797 6 287 8 921 

D.   Časové rozlišení 129 825 580 850 

 

Tabulka 39: Plánovaná pasiva – pesimistická varianta v tis. Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Plánovaná pasiva – pesimistická varianta v tis. Kč 

Období od: 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 

Období do: 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Pasiva celkem 3 873 401 3 929 198 3 301 356 3 940 692 

A. Vlastní kapitál 2 575 683 2 665 846 2 722 216 2 808 302 

A.I. Základní kapitál 395 169 395 169 395 169 395 169 
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A.II. Ážio a kapitálové fondy 608 124 608 124 608 124 608 124 

A.III. Fondy ze zisku 83 627 85 143 86 644 88 144 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 413 496 1 498 704 1 552 000 1 632 598 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 1 413 496 1 498 704 1 552 000 1 632 598 

A.V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 75 267 78 706 80 279 84 267 

B. + C. Cizí zdroje 1 297 168 1 272 002 1 178 715 1 131 790 

B. Rezervy 21 778 21 778 5 450 4 550 

C. Závazky 1 275 390 1 241 224 1 173 265 1 127 240 

C.I. Dlouhodobé závazky 49 824 49 824 51 320 52 350 

C.II. Krátkodobé závazky 1 225 566 1 191 400 1 121 945 1 074 890 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 346 000 735 000 610 000 540 000 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 239 234 236 750 243 850 256 050 

C.II.8. Závazky ostatní  39 750 24 650 28 095 28 840 

D. Časové rozlišení 550 350 425 600 

V pesimistické variantě poklesla bilanční suma v letech 2017–2019 zhruba o 1 %. 

V roce 2020 došlo k nárůstu bilanční sumy aktiv/pasiv oproti optimistické variantě a to 

o 0,02 % tedy hodnota aktiv/pasiv činí 3 940 692 tis. Kč. 

3.5.3 Plánovaný přehled o peněžních tocích  

Tabulka 40: Plánovaný cash flow – pesimistická varianta v tis. Kč 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pesimistická varianta 

Období od: 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 

Období do: 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

P.  Počáteční stav peněžních prostředků 8 747 6 408 5 797 6 287 

A. Peněžní toky z provozní činnosti  

Z.  Zisk, ztráta z běžné činnosti před zdaněním 93 368 97 623 100 349 105 334 

A.1.  Úpravy o nepeněžní operace 76 512 55 804 41 488 55 820 

A.1.1.  "+Odpisy stálých aktiv a pohledávek 70 180 61 783 60 581 58 903 
A.*  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdan., změn. prac. kap. a mim. položkami 169 880 153 427 141 837 161 154 

A.2.  Změna potřeby pracovního kapitálu -5 712 -92 245 -44 094 -91 414 

A.2.1.  Změna stavu pohledávek z provozní 
činnosti (-zvýš) -67 099 12 087 35 462 18 090 

A.2.2.  Změna stavu krátkodobých závazků z 
provozní činnosti (+zvýš) -86 591 -34 166 -69 455 -47 055 
A.**  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před       

zdaněním a mim. položkami 164 168 61 182 97 743 69 740 

A.3.  "-Výdaje z plateb úroků -15 403 -15 878 -16 367 -16 871 

A.4.  "+Přijaté úroky 6 036 6 222 6 413 6 611 

A.***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti  136 700 32 609 67 719 38 413 

B.   Peněžní toky z investiční činnosti  

B.1.  "-Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -155 464 -60 654 -61 285 -55 604 

B.2.  "+Příjmy z prodeje stálých aktiv 15 499 15 977 16 469 16 976 

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -139 965 -44 677 -44 816 -38 628 

C.   Peněžní toky z finančních činností  
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C.1.  "+Změna stavu dlouhodobých závazků 3 271 0 1 496 1 030 

C.2  Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní 

prostředky -2 345 11 457 -23 909 1 819 

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 926 11 457 -22 413 2 849 

R.  Stav peněžních prostředků na konci účetního 

období 6 408 5 797 6 287 8 921 

Pohyby peněžních toků v pesimistické variantě se od optimistické odlišují především 

díky vykázanému hospodářskému výsledku a změnách stavu pohledávek, závazku  

a zásob. 

3.6 Vyhodnocení variant finančního plánu 

Sestavení finančního plánu se provádělo na základě skutečných hospodářských 

výsledků za období 2012-2016 vyhodnocením vývoje hospodaření společnosti analýzou 

finanční situace výkazu zisku a ztrát a rozvahy. Vedle toho byla provedena finanční 

analýza vybraných ekonomických poměrových ukazatelů ve srovnání s konkurenčními 

firmami působících v regionu působnosti společnosti NAVOS, a.s. Na základě vývoje 

předchozího období byla zpracována prognóza tržeb oceňované společnosti a stanoveny 

poměrové ukazatele jednotlivých výnosů a nákladů. Zjištěné informace z hlediska 

vývoje hospodaření a finanční analýzy ukázaly na to, že společnost NAVOS má sice 

přední postavení z hlediska obratu tržeb, ale v několika ukazatelích nedosahuje hodnot 

ostatních konkurenčních společností.  

Na základě těchto poznatků byl sestaven samotný návrh finančního plánu NAVOS, a.s. 

na období 2017-2020 ve dvou variantách, a to optimistická varianta odpovídá 

současnému skutečnému vývoji hospodaření, naproti tomu pesimistická varianta v sobě 

zahrnuje promítnutí negativních faktorů do hospodaření v následujících sledovaných 

letech.  

Pro zhodnocení úspěšnosti společnosti sestavených finančních plánů jsou ze strany 

akcionáře sledovány a hodnoceny následující ukazatele: 

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb 

Optimistická varianta předpokládá nárůstu tržeb z prodeje zboží, vlastních výrobků  

a služeb o 4,02 % dle prognózy tržeb, což znamená nárůst objemu tržeb celkem z částky 

5 573 926 tis. Kč z roku 2016 na hodnotu 5 747 468 tis. Kč v roce 2017 a až do výše  

6 469 313 tis. Kč v roce 2020. Oproti tomu v pesimistické variantě dochází  
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k pomalejšímu nárůstu celkových tržeb, kdy v roce 2017 vykazuje finanční plán nárůst 

tržeb na objem 5 695 429 tis. Kč a v roce 2020 by měly celkové tržby dosáhnout 

hodnoty 6 236 177 tis. Kč.  

Tabulka 41: Vývoj celkových tržeb v tis. Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování, dle dat společnosti) 

 Varianty tržeb 2016 2017 2018 2019 2020 

optimistická  
5 573 926 

5 747 468 5 978 659 6 219 149 6 469 313 

pesimistická  5 695 429 5 870 884 6 051 745 6 238 177 

Tržby celkem jsou z velké části závislé na klimatickém průběhu roku. Velkou váhu na 

jejich objem má výsledek sklizně rostlinných komodit, na které je společnost závislá  

z pohledu nákupu a prodeje zboží se zemědělskými společnostmi. Dalším faktorem je 

také vývoj cen rozhodujících druhů zboží, a to především ceny řepky olejné, 

potravinářské pšenice a hnojiv, které kolísají v závislosti na vývoji cen zboží nejen v 

České republice ale i ve světě. Stanovený cíl byl dodržen v obou variantách, kdy 

dochází k nárůstu tržeb. V případě pesimistické varianty je tento nárůst pomalejší oproti 

variantě optimistické. 

Ukazatel likvidity  

Hodnoty ukazatele běžné likvidity se pohybují v doporučeném intervalu a to jak 

v optimistické variantě plánu tak i v pesimistické variantě plánu. V obou variantách 

dochází k nárůstu, v případě optimistické varianty je růst větší oproti variantě 

pesimistické. Hodnoty ukazatele pohodové a okamžité likvidity se stejně jako v letech 

2012 až 2016 nedostali na doporučené hodnoty. Oba tyto ukazatelé poklesly oproti roku 

2016 ale následující roky vykazují opět růst. 

Tabulka 42: Ukazatel likvidity  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel likvidity 
minulost optimistická varianta pesimistická varianta 

2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

běžná likvidita 1,65 1,79 1,85 1,92 2,02 1,69 1,79 1,88 2,01 

pohotová likvidita 0,64 0,82 0,73 0,77 0,79 0,72 0,74 0,76 0,78 

okamžitá likvidita 0,007 0,005 0,005 0,006 0,008 0,004 0,004 0,005 0,007 
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Cílem bylo udržení platební schopnosti společnosti a udržení hodnot likvidity alespoň 

na úrovni roku 2016. Dle výsledků finanční analýzy pro roky 2017 až 2020 bylo 

zjištěno, že společnost bude nadále schopna splácet své závazky.   

Ukazatel zadluženosti 

Z finanční analýzy jak optimistické, tak pesimistické varianty vychází, že celková 

zadluženost společnosti bude klesat. V roce 2017 optimistické varianty bude tento 

pokles větší než v pesimistické variantě oproti roku 2016. Koeficient samofinancování 

v obou variantách díky klesající zadluženosti roste. Úrokové krytí stejně jako celková 

zadluženost klesá. V optimistické variantě je tento pokles výraznější oproti optimistické 

variantě, ale ikdyž hodnoty hlesají podřád se pohybují nad doporučenou hodnotou.  

Tabulka 43: Ukazatel zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel zadluženosti 
minulost optimistická varianta pesimistická varianta 

2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

celková zadluženost 35,5 33,4 32,2 29,9 28,5 34,4 33,1 31,2 30,1 

koeficient samofinancování 64,5 66,6 67,8 70,1 71,5 65,6 66,9 68,8 69,9 

úrokové krytí 7,43 6,39 6,36 6,21 6,13 5,89 5,96 5,90 5,99 

Cíl celkové zadluženosti říká, aby se zadluženost společnosti nadále klesala nebo 

alespoň udržela stejnou míru jako v roce 2016. Z provedené analýzy je patrné, že míra 

zadlužení analyzované společnosti bude nadále klesat jako tomu bylo i v minulých 

letech a to v případě obou variant plánu. 

Ukazatel rentability 

Rentabilita aktiv a rentabilita vlastního kapitálu jak v optimistické, tak v pesimistické 

variantě plánu roste. V případě pesimistické varianty je tento růst pomalejší oproti 

optimistické. A u rentability vlastního kapitálu došlo v roce 2017 k poklesu ze 3,36 % 

na 2,92 %. Následující roky však opět k nárůstu. Rentabilita tržeb v obou variantách 

poklesla oproti roku 2016. Tento pokles je způsobem nižším předpokládaným 

výsledkem hospodaření za účetní období než byl v roce 2016. 
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Tabulka 44: Ukazatel rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel rentability 
minulost optimistická varianta pesimistická varianta 

2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

ROA  2,16 2,30 2,91 3,04 3,16 2,22 2,77 2,90 3,02 

ROE 3,36 4,05 4,05 3,97 3,99 2,92 2,95 2,95 3,00 

ROS 1,50 1,46 1,45 1,41 1,39 1,32 1,34 1,33 1,35 

Cílem společnosti je v následujících letech zvýšení hodnot rentability. Provedená 

finanční analýza vykazuje, že tento cíl byl dodržen v optimistické variantě plánu 

v případě rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu. V pesimistickém pláně tento 

cíl byl dodržen pouze u rentability aktiv. U rentability vlastního kapitálu došlo 

k poklesu hodnoty tohoto ukazatele oproti roku 2016. Následující roky však dochází 

opět k růstu. V případě rentability tržeb cíl nebyl dosažen optimistické ani 

v pesimistické variantě. 

Na základě výše provedené analýzy a zhodnocení splnění cílů jednotlivých variant 

plánů můžeme konstatovat, že optimistická varianta plánu lépe splňuje stanovené cíle 

než varianta pesimistická. V následujících letech tedy očekáváme, že se situace ve 

společnosti zlepší. 

Z výše uvedeného můžeme také říct, že největší rizika pro společnost plynou z malé 

sklizně jednotlivých rostlinných komodit a z poklesu cen jednotlivých druhů zboží, kde 

se jedná především o ceny řepky olejné, potravinářské pšenice a hnojiv, které kolísají  

v závislosti na vývoji cen zboží nejen v České republice ale i ve světě, jak již bylo víše 

zmíněno.  Úroveň sklizně však společnost nemůže ovlivnit, neboť z větší části závisí na 

klimatických podmínkách. Další riziko hrozí v případě růstu kurzu nad úroveň 

zafixovaného kurzu. V tomto případě by společnosti vznikly kurzové ztráty. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla zaměřena na sestavení dlouhodobého finančního plánu 

společnosti, konkrétně společnosti NAVOS, a.s.  

V první části je zaměřena na teoretickou oblast s využitím odborné literatury 

a studijních materiálů, kdy šlo o pojmenování tématu této diplomové práce 

se zaměřením na vysvětlení samotné oblasti plánování, uvedením zásad a principů, 

představení druhů plánu, strategické a finanční analýzy a vysvětlením nejpoužívanějších 

metod finančního plánování.  

V druhé části se tato práce zabývá samotnou společností NAVOS, a.s. kdy byla 

představena společností její stručné charakteristik V další pod části byla zpracována 

finanční analýza nejen společnosti, ale i konkurenčních společností na území její 

působnosti. Byly provedeny některé strategické analýzy jako SLEPT analýza, 

PORTEROVA analýza SWOT analýzy, kdy byly zjištěny rozdíly a odlišnosti mezi 

jednotlivými společnostmi. Analýzou bylo zjištěno, že společnost NAVOS, a.s. 

se potýká do jisté míry s pohotovou a okamžitou likviditou, a i v dalších poměrových 

ukazatelích nedosahuje oborového průměru. Společnost se pohybuje na úrovni 

průměrných firem, a přestože dosahuje dosti velkého obratu nad úrovní 5 mld. Kč tak 

realizovaný zisk neodpovídá možnostem, které tato společnost má ve srovnání 

s konkurencí. Proto je tvorba finančního plánu základním nástrojem plánování 

a poukazuje na směr a vývoj, kterým se má společnost směřovat. 

Hlavním cílem při stanovení finančního plánu na období 2017-2020 je udržení tržeb 

navazující na výsledky minulých let. Tyto plány vychází z finančních analýz 

předcházejících let, ale i na základě zpracované prognózy tržeb vycházející opět ze 

skutečností let 2012-2016 s prognózou tržeb do roku 2020. Na základě toho došlo  

k vlastnímu sestavení plánů, a to při použití procentuálního podílu na vývoji tržeb. To 

se týkalo rozhodujících položek tržeb a nákladů, zbývající výnosové a nákladové 

položky vlastního plánu byly plánovány individuálně dle zjištění současných stavů  

a smluv nebo případně odborných odhadem dle dosavadního vývoje pracovníků 

NAVOS, a.s. 
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Na základě těchto zjištění byl sestaven finanční plán na období 2017-2020 a to jak 

v optimistické, tak i pesimistické variantě. Zpracování dvou variant finančních plánů 

nejen vymezuje reálný stav společnosti, ale naznačuje vývoj a rizika, kterými může 

společnost v následujících letech projít.  

Optimistická varianta ukazuje příznivý vývoj a růst společnosti. Je počítáno 

se zachováním současného vývoje a jeho mírným meziročním nárůstem o 4,02 %. 

V této variantě se pozitivně projevuje nárůst objemu tržeb a obchodní marže. 

Významný vliv na tomto průběhu má příznivý klimatický průběh roku, který má 

zásadní vývoj na objem tržeb, vývoj realizované obchodní marže v závislosti na vývoj 

cen jednotlivých druhů zboží. V této variantě dochází k pozitivnímu vzestupu 

společnosti, kdy dochází nejen k nárůstu výsledku hospodaření, ale také aktiv 

společnosti a následném zlepšování veškerých finančních poměrových ukazatelů. 

Oproti tomu pesimistická varianta počítá s negativním vývojem oproti dosavadnímu 

průběhu sledovaných období, což se projevuje poklesem tržeb a obchodní marže. 

Pesimistická varianta odhaluje rizika a problémy, které můžou společnost 

v následujícím období potkat a díky tomto plánu a dalším finančním a strategickým 

analýzám již nyní může společnost na případná rizika připravit nebo je již eliminovat. 

Mezi nejvážnější negativní faktor z hlediska vývoje při pesimistické variantě je 

klimatický faktor, který významně ovlivňuje úroveň sklizně a následnou produkci, která 

může dosti výrazně ovlivnit jednak vývoj celkových tržeb, ale i hospodářský výsledek 

a následně veškeré finanční ukazatele.  

Z celkového hlediska zpracování finančního plánu společnosti se přistupuje k sestavení 

finančního plánu dvou variantách, které vymezují reálné rozpětí možností hospodaření 

pro společnost. 
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I 

 

Přílohy 

Příloha 1: Predikční test  

Rok HDP (mil. Kč) trh (mil. Kč) Lineární Logaritmická Exponenciální 

2014 4 313 789 600 618 746 957 748 482 910 268 
2015 4 595 783 674 599 777 976 779 203 963 081 
2016 4 773 240 714 522 797 496 797 584 997 876 

 

Funkce 2014 2015 2016 suma (abs.) max 

odchylka 
lineární 24,36 % 15,32 % 11,61 % 51,30 % 24,36 % 

logaritmická 24,62 % 15,51 % 11,62 % 51,75 % 24,62 % 

exponenciální 51,56 % 42,76 % 39,66 % 133,98 % 51,56 % 

   

 



 

II 

 

Příloha 2: Rozvaha 2012-2016 

Období od: 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 

Období do: 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

AKTIVA CELKEM 4 184 522 3 924 341 3 721 035 3 988 398 3 882 678 

A. Pohledávky za upsaný 

vlastní kapitál 0 0 0 0 0 

B.  DLOUHODOBÝ 

MAJETEK 1 450 830 1 515 850 1 492 072 1 527 799 1 717 281 

B.I. DLOUHODOBÝ 

NEHMOTNÝ MAJETEK 1 696 724 1 767 1 860 1 224 

B.I.1. Nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

B.I.2. Ocenitelná práva 1 696 724 1 697 1 790 1 224 

B.I.2.1. Software 1 696 724 1 697 1 790 1 224 

B.I.5. Poskytnuté zálohy na 

DNM a nedokončený DNM 0 0 70 70 0 

B.I.5.2. Nedokončený DMN 0 0 70 70 0 

B.II. DLOUHODOBÝ 

HMOTNÝ MAJETEK 895 936 891 581 920 645 916 872 896 772 

B.II.1. Pozemky a stavby 775 440 765 336 756 673 745 635 719 167 

B.II.1.1. Pozemky 149 410 150 622 157 976 157 527 156 125 

B.I.1.2. Stavby 626 030 614 714 598 697 588 108 563 042 

B.II.2. Hmotné movité věci a 

jejich soubory 103 336 105 060 145 284 157 219 166 160 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k 

nabytému majetku 16 933 14 039 11 146 8 266 5 537 

B.II.5. Poskytnuté zálohy na 

DHM a nedokončený DHM 227 7 146 7 542 5 752 5 908 

B.II.5.2. Nedokončený DM 227 7 146 7 542 5 752 5 908 

B.III. DLOUHODOBÝ 

FINANČNÍ MAJETEK 553 198 623 545 569 660 609 067 819 285 

B.III.1.  Podíly - ovládaná nebo 

ovládající osoba 436 906 507 887 491 121 562 305 798 524 

B.III.2. Zápůjčky a úvěry - 

ovládaná nebo ovládající osoba 99 425 100 966 77 688 14 000 14 000 

B.III.3.  Podíly - podstatný vliv 0 0 0 20 000 0 

B.III.5. Ostatní dlouhodobé 

cenné papíry a podíly 14 692 14 692 851 830 886 

B.III.6. Zápůjčky a úvěry - 

ostatní 2 175 0 0 11 875 5 875 

B.III.7. Ostatní dlouhodobý 

finanční majetek 0 0 0 57 0 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý 

finanční majetek 0 0 0 57 0 

C.  OBĚŽNÁ AKTIVA 2 732 804 2 408 163 2 227 511 2 460 526 2 164 976 

C.I. ZÁSOBY 1 420 705 1 250 473 849 614 1 330 470 1 331 106 

C.I.1. Materiál 1 438 130 226 323 449 

C.I.3. Výrobky a zboží 1 419 267 1 250 116 834 566 1 323 207 1 322 257 

C.I.3.1. Výrobky 11 0 0 0 0 

C.I.3.2. Zboží 1 419 256 1 250 116 834 566 1 323 207 1 322 257 



 

III 

 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a 

jejich skupiny 0 0 0 0 0 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na 

zásoby 0 227 14 822 6 940 8 400 

C.II. POHLEDÁVKY 1 236 149 1 100 277 1 244 019 951 015 825 123 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 15 600 11 958 7 953 4 043 132 

C.II.1.1. Pohledávky z 

obchodních vztahů 15 600 11 700 7 800 3 900 0 

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 0 258 153 143 132 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé 

poskytnuté zálohy 0 258 153 143 132 

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 1 220 549 1 088 319 1 236 066 946 972 824 991 

C.II.2.1. Pohledávky z 

obchodních vztahů 1 030 045 955 419 1 033 666 741 250 625 168 

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná 

nebo ovládající osoba 159 698 72 566 171 651 188 439 172 210 

C.II.2.3. Pohledávky - 

podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 30 806 60 334 30 749 17 283 27 613 

C.II.2.4.3. Stát - daňové 

pohledávky 27 964 55 405 24 606 12 672 18 280 

C.II.2.4.4. Krátkodobé 

poskytnuté zálohy 539 3 854 3 848 3 591 3 579 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 1 404 587 760 529 1 994 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 899 488 1 535 491 3 760 

C.III. KRÁTKODOBÝ 

FINANČNÍ MAJETEK 0 0 0 0 0 

C.IV. PENĚŽNÍ 

PROSTŘEDKY 75 950 57 413 133 878 179 041 8 747 

C.IV.1. Peněžní prostředky v 

pokladně 506 454 486 784 1 069 

C.IV.2. Peněžní prostředky na 

účtech 75 444 56 959 133 392 178 257 7 678 

D.   ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 

AKTIV 888 328 1 452 73 421 

D.1. Náklady příštích období 888 328 99 73 82 

D.3. Příjmy příštích období 0 0 1 353 0 339 

PASIVA CELKEM 4 184 522 3 924 341 3 721 035 3 988 398 3 882 678 

A.  VLASTNÍ KAPITÁL 2 189 712 2 270 278 2 335 113 2 420 801 2 502 761 

A.I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL 395 169 395 169 395 169 395 169 395 169 

A.I.1. Základní kapitál 395 169 395 169 395 169 395 169 395 169 

A.II. ÁŽIO A KAPITÁLOVÉ 

FONDY 643 559 660 143 608 124 608 124 608 124 

A.II.1. Ážio 0 0 0 0 0 

A.II.2. Kapitálové fondy 643 559 660 143 608 124 608 124 608 124 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové 

fondy 643 559 660 143 608 124 608 124 608 124 

A.III. FONDY ZE ZISKU 81 563 81 857 81 913 82 380 83 071 

A.III.1. Ostatní rezervní fond 79 034 79 034 79 034 79 034 79 034 



 

IV 

 

A.III.2. Statutární a ostatní 

fondy 2 529 2 823 2 879 3 346 4 037 

A.IV. VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ MINULÝCH 

LET (+/-) 980 451 1 014 493 1 136 816 1 197 920 1 332 429 

A.IV.1. Nerozdělený zisk 

minulých let 980 451 1 014 493 1 136 816 1 197 920 1 332 429 

A.V. VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO 

ÚČETNÍHO OBDOBÍ (+/ -) 88 970 118 616 113 091 137 208 83 968 

B. + C. CIZÍ ZDROJE 1 994 803 1 654 062 1 384 679 1 564 170 1 379 288 

B. REZERVY 16 319 16 319 22 858 20 336 20 578 

B.4. Ostatní rezervy 16 319 16 319 22 858 20 336 20 578 

C. ZÁVAZKY 1 978 484 1 637 743 1 361 821 1 543 834 1 358 710 

C.I. Dlouhodobé závazky 10 902 18 197 28 862 43 281 46 553 

C.I.8. Odložený daňový 

závazek 10 902 18 197 28 862 43 281 46 553 

C.II. Krátkodobé závazky 1 967 582 1 619 546 1 332 959 1 500 553 1 312 157 

C.II.2. Závazky k úvěrovým 

intitucím 1 523 812 1 244 000 883 000 1 038 678 595 017 

C.II.3. Krátkodobé přijaté 

zálohy 5 872 10 605 19 926 22 568 95 145 

C.II.4. Závazky z obchodních 

vztahů 365 250 284 848 339 476 255 913 362 298 

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 53 675 41 116 65 777 156 025 234 549 

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.II.8. Závazky ostatní  18 973 38 977 24 780 27 369 25 148 

C.II.8.3. Závazky k 

zaměstnancům 6 870 18 588 11 576 12 067 11 023 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 3 743 8 201 6 739 7 194 6 412 

C.II.8.5. Stát - daňové závazky 

a dotace 2 835 4 539 2 144 7 472 7 255 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 96 509 98 92 105 

C.II.8.7. Jiné závazky 5 429 7 140 4 223 544 353 

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 

PASIV 7 1 1 243 3 427 629 

D.1. Výdaje příštích období 7 1 485 125 48 

D.2. Výnosy příštích období 0 0 758 3 302 581 

 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty 2012-2016 

Období od: 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 

Období do: 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

I. Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb 187 925 184 527 215 612 188 098 229 994 

II. Tržby za prodej zboží 6 315 931 6 155 116 6 242 168 5 551 901 5 343 932 

A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 6 113 128 5 936 706 6 066 160 5 336 845 5 186 332 



 

V 

 

A.1 Náklady vynaložené na prodané 

zboží 5 903 956 5 731 618 5 831 274 5 142 410 5 010 483 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 104 870 96 317 105 338 80 496 75 753 

A.3 Služby 104 302 108 771 129 548 113 939 100 096 

B. Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 10 -1 0 0 0 

C. Aktivace 5 691 7 835 1 456 -725 -468 

D. Osobní náklady 193 490 210 294 213 411 215 649 212 534 

D.1. Mzdové náklady 140 235 155 845 156 181 158 611 156 297 

D.2. Náklady na sociální 

zabezpečení, zdravotní pojištění a 

ostatní náklady 53 255 54 449 57 230 57 038 56 237 

D.2.1.  Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění 47 397 48 744 51 163 51 300 50 634 

D.2.2. Sociální náklady 5 858 5 705 6 067 5 738 5 603 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti -16 841 57 348 55 485 57 740 9 429 

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 87 090 87 835 57 229 62 011 68 466 

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku-

trvalé 87 090 87 835 57 229 62 011 68 466 

E.2. Úprava hodnot zásob 0 0 0 0 -1 200 

E.3. Úprava hodnot pohledávek -103 931 -30 487 -1 744 -4 271 -57 837 

III. Ostatní provozní výnosy 189 971 107 786 103 907 68 280 69 688 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 18 660 18 482 12 058 17 541 17 405 

III.2. Tržby z prodaného materiálu 115 0 0 1 0 

III.3. Jiné provozní výnosy 171 196 89 304 91 849 50 738 52 283 

F. Ostatní provozní náklady 263 068 107 824 108 866 47 853 130 577 

F.1. Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 8 724 8 941 7 533 4 190 4 678 

F.2. Zůstatková cena prodaného 

materiálu 0 0 0 1 0 

F.3. Daně a poplatky v provozní 

oblasti 10 185 9 414 9 283 7 233 9 789 

F.4. Rezervy v provozní oblasti a 

komplexní náklady příštích období 0 0 0 -2 522 242 

F.5. Jiné provozní náklady 244 159 89 469 92 050 38 951 115 868 

 *  Provozní výsledek hospodaření 146 683 143 091 119 221 150 917 105 210 

IV. Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku - podíly 38 407 0 40 103 32 026 3 350 

IV.1.  Výnosy z podílů  - ovládaná 

nebo ovládající osoba 38 407 0 40 103 32 026 3 350 

G. Náklady vynaložené na prodané 

podíly 36 592 170 14 943 1 908 195 

V. Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního majetku 457 0 560 0 2 

V.1. Výnosy z ostatního 

dlouhodobého majetku - ovládaná 

nebo ovládající osoba 0 0 560 0 0 



 

VI 

 

V.2. Ostatní výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního majetku 457 0 0 0 2 

H. Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetekm 18 811 3 215 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné 

výnosy 5 663 5 672 5 913 7 905 6 890 

VI.1. Výnosové úroky a podobné 

výnosy - ovládaná nebo ovládající 

osoba 0 0 0 3 756 3 186 

VI.2. Ostatní výnosové úroky a 

podobné výnosy 5 663 5 672 5 913 4 149 3 704 

I. Úprava hodnot a rezervy ve 

finanční oblasti 0 0 3 986 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné 

náklady 22 437 18 158 15 025 14 582 13 066 

J.1. Nákladové úroky a podobné 

náklady - ovládaná nebo ovládající 

osoba 0 0 0 370 419 

J.2. Ostatní nákladové úroky a 

podobné náklady 22 437 18 158 15 025 14 212 12 647 

VII. Ostatní finanční výnosy 3 932 10 001 2 217 2 572 4 336 

K. Ostatní finanční náklady 5 401 8 471 6 841 13 359 2 214 

 *   Finanční výsledek 

hospodaření -34 782 -14 341 15 970 12 654 -897 

 *   Výsledek hospodaření před 

zdaněním 111 901 128 750 135 191 163 571 104 313 

L. Daň z příjmů 22 931 10 134 22 100 26 363 20 345 

L.1.  Daň z příjmů splatná 20 027 2 839 11 923 11 944 17 074 

L.2.  Daň z příjmů odložená (+/-) 2 904 7 295 10 177 14 419 3 271 

 **   Výsledek hospodaření po 

zdaněním 88 970 118 616 113 091 137 208 83 968 

 ***   Výsledek hospodaření za 

účetní období 88 970 118 616 113 091 137 208 83 968 

 


