
 



 



 



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace vybrané společnosti v letech 

2012 – 2016. Práce je rozdělena do několika částí. První se věnuje teoretickým poznatkům 

z odborné literatury, které jsou v dalších kapitolách práce aplikovány při vyhodnocení 

ekonomické situace dané korporace za pomocí metod strategické a finanční analýzy. Na 

základě získaných výsledků z analýz jsou navržena opatření, která by měla vést ke 

zlepšení aktuálního stavu, čemuž se věnuje poslední část práce. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the assessment of the economic situation of a specific 

business between 2012 and 2016. The thesis contains several sections. The first section 

is dedicated to theoretical knowledge, which is later utilized for assessing the economic 

situation of the corporation via application of strategic analysis and financial analysis 

methods. The last section contains proposed measures based on analyses results that 

would lead to improvement of the the current economical situation. 
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ÚVOD 

Finanční analýza si našla své místo v oblasti podnikatelského řízení a pomocí svých 

výsledků nás informuje o aktuálním stavu a vývoji hospodaření společnosti. Vzhledem 

k současnému vysoce konkurenčnímu podnikatelskému prostředí je důležité znát dobře 

své okolí a sledovat současnou situaci na trhu, každá společnost by tedy měla pravidelně 

provádět finanční analýzu. Výsledky finanční analýzy jsou využívány nejen 

managementem společnosti, ale jsou také zdrojem informací pro akcionáře, investory, 

auditory, obchodní partnery a mnohé další.  

Hlavním zdrojem dat pro zpracování finanční analýzy jsou účetní závěrky společnosti, 

které obsahují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohy. Dalším zdrojem jsou výroční 

zprávy, které povinně sestavují účetní jednotky podléhající auditu. Na základě získaných 

údajů je možné sestavit různé druhy analýz, které slouží k ohodnocení vývoje finanční 

situace společnosti. Jednou z hlavních je poměrová analýza, která mimo jiné obsahuje 

ukazatele likvidity, jež informuje o schopnosti společnosti dostát svým závazkům, 

ukazatele rentability posuzující schopnost společnosti vytvářet nové zdroje, aktivity a 

zadluženosti, které vypovídají o hospodaření společnosti a financování svých zdrojů.  

Hodnoty získané z analýz jsou porovnávány s doporučenými hodnotami z odborných 

publikací a je možné jejich porovnání s oborovými hodnotami, které jsou každoročně 

zveřejňovány Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Linea Nivnice, a.s., která se zabývá 

výrobou ovocných šťáv, dětské výživy, sirupů, ovocných vín a lihovin. Zvolená 

společnost je jedním z předních zaměstnavatelů v regionu, odkud pocházím, a zajímá mě, 

jaká je její perspektiva do budoucnosti, což bylo hlavním důvodem výběru společnosti. 
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1. CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRAVOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti Linea 

Nivnice, a.s. a na základě výsledků navrhnout opatření, která by po zavedení měla vést ke 

zlepšení finanční situace společnosti a k jejímu rozvoji. K realizování hlavního cíle je 

třeba splnit následující dílčí cíle: 

- prostudování odborné literatury o strategické a finanční analýze, 

- zpracování teoretických poznatků, 

- charakteristika vybrané společnosti, 

- provedení strategické analýzy společnosti, 

- provedení finanční analýzy podniku pomocí vybraných metod a srovnání, 

s doporučenými hodnotami a oborovými průměry, 

- zpracování návrhů na zlepšení stávající situace společnosti. 

Pro zpracování této práce bylo využito několik metod, které mají prozradit aktuální 

ekonomickou situaci vybraného podniku. Ve strategické analýze podniku je pro vnější 

okolí podniku využit model SLEPTE a Porterův model pěti sil, pro analýzu vnitřního okolí 

podniku je použit model „7S“. Finanční analýza společnosti je provedena postupně 

pomocí absolutních a rozdílových ukazatelů, tokových a poměrových ukazatelů a soustav 

ukazatelů. Pomocí grafické metody Spider, je provedeno oborové srovnání a 

prostřednictvím SWOT analýzy jsou odhaleny silné a slabé stránky společnosti, její 

příležitosti a hrozby. Na základě těchto analýz je zhodnocena celková finanční situace 

společnosti Linea Nivnice, a.s. ve sledovaném období a poslední část diplomové práce je 

věnována vlastním návrhům, které by měly vést ke zlepšení současné finanční situace 

společnosti. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část diplomové práce je věnována teoretickému zpracování strategické a finanční 

analýzy. Strategická analýza a její metody se zabývá interními a externími faktory, které 

udávají informaci o podniku a jeho okolí. Na základě finanční analýzy je možné získat 

představu o finančním zdraví korporace. Teoretický rámec těchto analýz je následně 

využit v další části práce, kde jsou metody strategické a finanční analýzy aplikovány na 

zhodnocení ekonomické situace dané korporace. 

2.1. Strategická analýza 

Základem pro formulování strategie podniku je nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho 

okolím. Proces formulování strategie je složitý proces, který vyžaduje systematický 

přístup pro identifikaci a analýzu vnějších faktorů působících na podnik. Nejdůležitějším 

úkolem strategie je připravit podnik na všechny situace, které s velkou pravděpodobností 

mohou v budoucnu nastat. K tomu je třeba strategická předvídavost založená na tvořivém 

přístupu strategického myšlení. Analýza je jednou z nejdůležitějších součástí vědecké 

metody a představuje rozložení určitého komplexu na jednotlivé součásti. (1) 

2.1.1. Analýza vnějšího okolí podniku 

Prostředí, ve kterém se podnik nachází, je tvořeno faktory, které mohou pro podnik 

vytvářet nové příležitosti, ale mohou znamenat i potenciální hrozbu. Každý podnik by měl 

tedy sledovat a analyzovat své okolí. Analýza vnějšího okolí podniku je proces pomocí, 

kterého mohou jednotlivé podniky zjistit a odhalit vývojové trendy, které mohou podnik 

v budoucnu významně ovlivnit. Analýza by měla být provedena ve třech základních 

krocích: 

- analýza současné strategie a nejdůležitějších předpokladů o vývoji okolí, za nichž 

byla zformulována, 

- identifikace současného stavu a předpovědi vývoje okolí, 

- ohodnocení významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj firmy a 

určení nových příležitostí a hrozeb (2, s. 29). 

Podnik a jeho strategickou pozici mohou významně ovlivnit změny v okolí, jedná se 

především o změny v oblasti politiky, ekonomiky, změny životního stylu, nové 

technologie, globální změny životního prostředí a vyčerpání přírodních zdrojů. 
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Strategická analýza okolí podniku je rozdělena na analýzu obecného okolí neboli 

makrookolí a analýzu oborového okolí nazývanou také analýza mikrookolí. Analýza 

obecného okolí firmy je zpracována SLEPTE analýzou.  

Analýza oborového okolí se zaměřuje především na odvětví, ve kterém podnik vystupuje. 

Zaměřuje se na zákazníky, dodavatele a konkurenty. Na strategie podniku a jeho cíle 

působí stupeň atraktivity odvětví, ve kterém podnik působí. (3, s. 34) 

2.1.1.1. SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza je metoda, která slouží ke zkoumání různých vnějších faktorů 

působících na organizaci. Metoda je využívána pro strategickou analýzu vnějšího 

prostředí na základě faktorů, u kterých platí předpoklad, že mohou ovlivňovat organizaci 

a jeho podklad pro vypracování prognóz o důsledcích pro další rozvoj. Účelem SLEPTE 

analýzy je odpověď na tři základní otázky. První otázkou je, které z vnějších faktorů mají 

vliv na organizaci, nebo její části. Druhá otázka odpovídá na to, jaké jsou možné účinky 

těchto faktorů. Poslední otázkou je, které z těchto faktorů jsou v blízké budoucnosti 

nejdůležitější. 

Faktory analýzy vnějšího prostředí jsou S – sociální, L – legislativní, E – ekonomické, P 

– politické, T – technologické, E - ekologické 

Sociální faktory  

Jsou chápány jako demografické charakteristiky, například velikost populace, věková 

struktura, pracovní preference, geografické rozložení nebo etnické rozložení, 

makroekonomické charakteristiky trhu práce, sociálně-kulturní aspekty či dostupnost 

pracovní síly, což znamená dostupnost potenciálních zaměstnanců s požadovanými 

schopnostmi a dovednostmi, existence vzdělávacích institucí či diverzita pracovní síly. 

Legislativní faktory  

Jsou jimi např. existence a funkčnost podstatných zákonných norem (obchodní právo, 

daňové zákony, deregulační opatření, legislativní omezení apod.), chybějící legislativa, 

funkčnost soudů, autorská práva apod. 

Ekonomické faktory  

Mezi tyto faktory jsou zařazeny např. základní hodnocení makroekonomické situace (míra 

inflace, úroková míra, obchodní deficit nebo přebytek, výše hrubého domácího produktu, 

hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele a jeho vývoj, měnová stabilita apod.), přístup 
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k finančním zdrojům (náklady na místní půjčky, dostupnost a formy úvěrů apod.) či 

daňové faktory (výše daňových sazeb, vývoj daňových sazeb, cla, daňová zatížení apod.) 

Politické faktory  

Zahrnují například hodnocení politické stability (forma a stabilita vlády, klíčové orgány a 

úřady, politická strana u moci apod.), politický postoj (postoj vůči privátním a 

zahraničním investicím, vztah ke státnímu průmyslu apod.), hodnocení externích vztahů 

(zahraniční konflikty, regionální nestabilita apod.) či politický vliv různých skupin. 

Technologické faktory  

Zahrnují podporu vlády v oblasti výzkumu, výši výdajů na výzkum, nové vynálezy a 

objevy, rychlost realizace nových technologií, rychlost morálního stárnutí či obecná 

technologická úroveň. 

Ekologické faktory  

Představují přírodní a klimatické vlivy, globální environmentální hrozby či legislativní 

omezení spojená s ochranou životního prostředí. (4, s. 180) 

2.1.1.2. Porterova analýza pěti sil 

Jedná se o analýzu strukturální přitažlivosti odvětví z hlediska ziskovosti. Model je 

postaven na předpokladu, že strategická pozice podniku působícím v určitém odvětví je 

určována především působením pěti základních činitelů. Porterův model pěti sil 

zdůrazňuje všechny základní složky odvětvové struktury, které mohou být v daném 

odvětví hnací silou konkurence. (4, s. 191) 

Hlavních pět činitelů: 

Hrozba silné rivality – jestliže v odvětví působí velké množství silných konkurentů, tak 

není přitažlivé. Rivalita v odvětví se zvyšuje, pokud se dané odvětví zmenšuje či stagnuje, 

jsou vysoké fixní náklady, nebo je velký zájem konkurentů setrvat na trhu. Výsledkem 

bývají cenové války. (4, s. 192) 

Hrozba vstupu nových konkurentů – možnosti vstupu nových konkurentů jsou závislé 

především na vstupních barierách do daného odvětví. Z hlediska ziskovosti odvětví je 

nejatraktivnější trh, jehož vstupní bariéry jsou vysoké a výstupní nízké, jelikož jen málo 

firem může na trh vstoupit a neúspěšné firmy mohou trh bez problému opustit. Nejhorší 
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situace nastává, jsou-li vstupní bariéry nízké a výstupní vysoké. Následkem této situace 

je nadvýroba a nízké výnosy pro všechny firmy v odvětví. (4, s. 192) 

Hrozba nahraditelnosti výrobků (substituce) – pod pojmem substitut je ukryt výrobek 

či služba, která je velice podobná nebo stejná jako produkt daného odvětví. Substituty 

limitují potenciální ceny a zisk na trhu. Podnik se poté musí zaměřit na sledování cen u 

substitutů. Pokud dojde ke zlepšení technologií pro výrobu substitutů, ceny a zisk na trhu 

poklesnou. (4, s. 192) 

Hrozba vyjednávací síly zákazníků – odběratelé se snaží nakupovat vždy za nejnižší 

cenu, ale také požadují co nejvyšší kvalitu. Trh není přitažlivý, jestliže mají zákazníci 

velkou moc při vyjednávání. Prodávající může reagovat tím, že se zaměří na zákazníky, 

kteří mají menší moc, nebo vyvinou špičkovou nabídku, která se neodmítá. (4, s. 192) 

Hrozba vyjednávací síly dodavatelů – pokud mohou dodavatelské firmy zvyšovat ceny 

či snižovat kvalitu, je odvětví neatraktivní. Jestli je dodavatel silný, závisí především na 

tom, zda na daném trhu působí pouze omezený počet dodavatelů a zda poskytují jedinečné 

výrobky. Nejlepší obranou proti vyjednávací síle dodavatelů je budování vztahů 

s dodavatelem. (4, s. 193) 

 

Obrázek č. 1: Porterův model 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 4, s. 191) 
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2.1.2. Analýza vnitřního prostředí podniku 

Analýza vnitřního prostředí slouží k tomu, aby podnik mohl vytvořit optimální strategii. 

Zkoumá schopnosti podniku produkovat a prodávat své zboží a vyvíjet svou 

podnikatelskou činnost. Strategií uvnitř podniku se zabývá model „7S“, který byl 

vytvořen poradenskou společností McKinsey.  

2.1.2.1. Model „7S“  

Model, podle kterého je nutno strategické řízení, organizaci, firemní kulturu a další 

faktory pojmout jako celek se vzájemnými vztahy a působením. Podle tohoto modelu je 

pohlíženo na každou organizaci jako na množinu sedmi základních faktorů, které 

rozhodují o tom, jak bude daná strategie firmy naplněna. V souladu s těmito faktory je 

třeba hledat klíčové faktory úspěchu každé firmy. Název modelu je dán sedmi faktory, 

které v angličtině začínají na písmeno S. Model je znázorněn na obr. 2. 

 

Obrázek č. 2: Model „7S“ firmy McKinsey 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 2, s. 68) 

 

Strategie  

Má určující roli v rámci analýzy „7S“. Obvykle vychází z vize a konkrétního poslání 

firmy. Je charakterizována dlouhodobou orientací firmy, dlouhodobým zamýšleným 
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směřováním firmy k jednomu cíli a konkrétními možnostmi firmy v daném prostředí, 

které umožňují tento cíl uskutečnit. 

Struktura  

Je chápána jako obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu 

nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce, kontrolních mechanismů a sdílení informací. 

Systémy  

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty informační procedury, které slouží k řízení činností 

společnosti a součástí jsou například kontrolní systémy, komunikační systémy aj.  

Styl řízení  

Je vyjádřením toho, jak management přistupuje k řízení a řešení vyskytujících se 

problémů.  

Spolupracovníci  

Jsou lidé, řídící i řádoví pracovníci, jejich funkce, vztahy, motivace, chování vůči firmě 

atd. Zde je nutno rozlišovat mezi kvantifikovatelnými a nekvantifikovatelnými aspekty. 

Schopnosti  

Jedná se o profesionální zdatnost zaměstnanců, o jejich postoje k podniku, motivace a 

vztahy k ostatním zaměstnancům. 

Sdílené hodnoty  

Odráží myšlenky a principy respektované pracovníky a dalšími zainteresovanými 

osobami. V dobře fungujících firmách jsou sdílené hodnoty vyjádřeny v jejich misích. 

2.2. Finanční analýza 

Finanční analýza představuje významnou součást komplexního finančního řízení 

podniku. Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexně posoudit úroveň současné 

finanční situace podniku, výhledy do budoucna a připravit opatření, která povedou ke 

zlepšení ekonomické situace podniku a jeho prosperity. Do finanční analýzy se promítá 

objem a kvalita výroby, úroveň marketingové a obchodní činnosti, inovační aktiva a další 

činnosti. Finanční situaci je tedy nutno chápat jako komplexní vícekriteriální model 

skládající se z mnoha dílčích charakteristik a jejich vazeb. Finanční údaje jsou velmi 

důležitým zdrojem informací o společnosti a odráží její konkurenceschopnost. (5, s. 71) 
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2.3. Zdroje informací pro finanční analýzu 

„Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, do značné míry závisí na 

použitých vstupních informacích. Měly by být nejen kvalitní, ale zároveň také komplexní. 

Důvodem pro toto tvrzení je fakt, že je nutno podchytit pokud možno všechna data, která 

by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví firmy“ (6, 

s. 21). 

Abychom mohli úspěšně začít zpracovávat finanční analýzu, jsou rozhodující účetní 

výkazy, kterými jsou: 

Rozvaha  

Zachycuje finanční zdroje podniku k danému období a majetek, který se z těchto zdrojů 

financoval. Složky rozvahy dělíme na aktiva a pasiva. Mezi aktiva patří zejména 

dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. Na straně pasiv je to vlastní kapitál a cizí zdroje. 

Pravidlem rozvahy je princip bilanční rovnosti. To znamená, že celková aktiva se musí 

rovnat celkovým pasivům, takže žádná firma nemůže mít více majetku, než má zdrojů. 

(7, s. 16) 

Výkaz zisků a ztrát  

Je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité období. 

Informace z výkazu zisku a ztráty jsou tedy významným podkladem pro hodnocení 

firemní ziskovosti. Základní rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztrát je v tom, že 

zatímco rozvaha zachycuje aktiva a pasiva k určitému časovému okamžiku, výkaz zisku 

a ztrát se vztahuje vždy k určitému časovému intervalu. (6, s. 31) 

Přehled o peněžních tocích  

Podstatou sledování ve výkazu peněžních toků je změna stavu peněžních prostředků. 

Výkaz cash flow vysvětluje přírůstky a úbytky peněžních prostředků a důvody, proč k nim 

došlo podle zvolených kritérií. Cash flow je důležitým elementem finančního řízení a 

finanční analýzy. Bezprostředně souvisí se zjišťováním jeho likvidity. (8, s. 51-52) 

Přehled o změnách vlastního kapitálu  

„Základním cílem přehledu o změnách vlastního kapitálu, je podat informace o zvýšení 

nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. 
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Samostatně je nutné v přehledu vyčíslit vyplacené dividendy a zdroje, ze kterých bylo 

čerpáno“ (9, s. 44). 

Příloha účetní závěrky  

VyZÚ (hlava IV, §39) vymezuje uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a 

doplňujících informací v příloze účetní závěrky. V případě účetní závěrky došlo k 1. 1. 

2016 k pozitivním změnám, kdy ve VyZÚ jsou taxativně vymezeny základní informace, 

které musí každá účetní jednotka zveřejňovat. V příloze účetní závěrky lze nalézt 

například informace o použitých účetních metodách, o oceňovacím modelu pro stanovení 

reálné hodnoty, pohledávky a závazky, které jsou kryty věcnými zárukami, průměrný 

přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období a jiné. (8, s. 63) 

Kromě základních zdrojů, ze kterých čerpáme informace pro finanční analýzu, je vhodné 

použít také další zdroje, kterými jsou například interní směrnice, prognózy a hodnocení 

manažerů. 

2.4. Uživatelé finanční analýzy 

Podle subjektu, který finanční analýzu provádí a potřebuje, se analýza rozděluje do dvou 

oblastí, kterými jsou, externí finanční analýza a interní finanční analýza. Dle externí 

finanční analýzy externí uživatelé posuzují finanční důvěryhodnost (kredibilitu) podniku. 

Interní finanční analýza je prováděna podnikovými útvary a také přizvanými nebo 

povolanými osobami, které řadíme do interních uživatelů. (10, s. 13-14) 

K externím uživatelům patří: 

- investoři, 

- banky a jiní věřitelé, 

- stát a jeho orgány, 

- obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé), 

- manažeři, konkurence apod. 

K interním uživatelům patří: 

- manažeři, 

- zaměstnanci, 

- odbory. 
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Výčet uživatelů finanční analýzy a jejich závazků je nejen velmi rozsáhlý, ale také velmi 

rozmanitý. Všichni uživatelé však mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit. 

(11, s.22) 

2.5. Metody finanční analýzy 

Existuje celá řada metod finanční analýzy, které hodnotí finanční situaci podniku. Vznik 

těchto metod je ovlivněn vývojem matematických, statistických a ekonomických věd. 

Metody jsou voleny s ohledem na účelnost, náklonost a spolehlivost. Použitá metoda by 

měla co nejlépe splňovat vytyčené cíle. 

Obecně platí, že čím lepší metodu využijeme, tím spolehlivější jsou závěry a nižší riziko 

chybného rozhodnutí a tím nižší naděje na úspěch. Důležitým kritériem pro výběr metody 

finanční analýzy je obor, pro který je analýza zpracovávána.  

2.6. Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza využívá k hodnocení finanční situace přímo údajů obsažených v účetních 

výkazech. Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů, což 

znamená srovnání vývoje v časových řadách, a k tomu slouží horizontální analýza. 

Využívají se také k procentnímu rozboru komponent, kdy se jednotlivé položky výkazů 

vyjádří jako procentní podíly těchto komponent. Této analýze se říká vertikální. (8, s. 71)  

Horizontální (trendová) analýza 

Zdrojem dat pro horizontální analýzu jsou především účetní výkazy a zabývá se 

porovnáním změn položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. Vypočítá se 

absolutní výše změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku. (8, s. 71) 

Výpočet je následující: 

Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

% změna = (absolutní změna * 100) / ukazatel t-1 

Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, z čehož 

zjistíme složení hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity 

podniku a z jakých zdrojů jsou pořízeny. Jako vertikální je označována proto, že se při 

procentním vyjádření jednotlivých komponent postupuje v jednotlivých letech odshora 

dolů a nikoli napříč jednotlivými roky. (12, s. 17) 
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Podíl na celku = (hodnota dílčího ukazatele / velikost absolutního ukazatele) * 100 

2.7. Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílovými ukazateli při finanční analýze jsou především rozdíly mezi souhrnem 

položek krátkodobých aktiv a položek krátkodobých pasiv. Někdy se rozdíloví ukazatelé 

označují také jako čisté finanční fondy. Vychází z předpokladů, že podnik část oběžných 

aktiv financuje dlouhodobými cizími zdroji.  

Čistý pracovní kapitál (net working capital) 

„Čistý pracovní kapitál představují oběžná aktiva očištěná o závazky podniku, které bude 

nutno v nejbližší době (do jednoho roku) uhradit. Jedná se o část oběžných aktiv, která je 

financována dlouhodobými zdroji. Je to relativně volný kapitál sloužící k zajištění 

hospodářské činnosti podniku“ (13, s. 214). 

Vypočítat je možný dvěma způsoby: 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

nebo 

ČPK = vlastní kapitál + cizí kapitál dlouhodobý – stálá aktiva 

Hodnota čistého pracovního kapitálu musí být kladná. Pokud nabývá záporných hodnot, 

jedná se o tzv. nekrytý dluh. (13, s.72) 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

„Čisté pohotové prostředky se vypočítají jako rozdíl mezi pohotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. Pohotovými peněžními prostředky se rozumí 

peníze v hotovosti a na běžných účtech, někdy se též zahrnují jejich ekvivalenty jako 

směnky, šeky, krátkodobé termínové vklady či krátkodobé cenné papíry“ (13, s. 214-215). 

ČPK = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 

Čistý peněžní majetek (ČPM) 

Nazývá se také jako peněžně – pohledávkový fond a udává nám, zda má společnost 

skutečně likvidní pozici. Představuje kompromis mezi ukazateli čistého pracovního 

kapitálu a čistých pohotových prostředků. Čistý peněžní majetek vedle pohotových 

prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do oběžných aktiv i krátkodobé pohledávky 

očištěné o nevymahatelné pohledávky. (7, s. 30) 

ČPM = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé závazky 
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2.8. Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele se řadí mezi základní metodické nástroje finanční analýzy, jelikož 

nám umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci v podniku. Poměrové ukazatele 

dávají do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát či cash flow, ale v praxi 

používáme pouze několik ukazatelů. (8, s. 87) 

2.8.1. Ukazatele likvidity (liquidity radios) 

Likvidita podniku představuje schopnost podniku uhradit včas své platební závazky. 

Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen hradit své běžné závazky, což 

může vést v platební neschopnost, nebo v horším případě bankrot. U ukazatelů likvidity 

nelze stanovit vhodnou úroveň, protože různé cílové skupiny vyžadují různé hodnoty 

likvidity. Nedostatek likvidity pro management společnosti může znamenat snížení 

ziskovosti, ztrátu kontroly nad podnikem či nevyužití příležitostí, naopak vlastníci 

podniku budou preferovat spíše nižší úroveň likvidity, protože vidí vázanost kapitálu 

v oběžných aktivech jako neefektivní a může snižovat rentabilitu vlastního kapitálu. Pro 

věřitele, zákazníky a dodavatele bude nedostatek likvidity signálem k tomu, že podnik 

nebude schopen plnit smlouvy či nebude moct včas hradit dodávky. (6, s. 54-55) 

Okamžitá likvidita  

Bývá označována jako likvidita 1. stupně, nebo také cash ratio. Využívá jen ty 

nejlikvidnější položky z rozvahy.  

Dolní mezí je hodnota 0,2, která bývá také nazývána kritickou hodnotou. Doporučovaná 

hodnota okamžité likvidity se uvádí v rozmezí 0,9 – 1,1. (6, s. 55) 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita neboli likvidita 2. stupně či acid test, by měla mít čitatele v poměru 1:1 

se jmenovatelem, popřípadě až 1,5:1. Pokud je hodnota 1, je podnik schopen hradit své 

závazky bez nutnosti odprodeje svých zásob, přičemž oběžná aktiva nejsou v nadměrné 

výši, aby nedošlo k neproduktivnímu využívání vložených prostředků. (8, s. 95) 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
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Běžná likvidita 

Běžná likvidita je ukazatelem likvidity 3. stupně a bývá označována jako current ratio. 

Udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky společnosti. Při výpočtu by 

měla být zvážena struktura zásob a neprodejné zásoby by měly být vyloučeny, jelikož 

nepřispívají k likviditě podniku. U pohledávek by mělo dojít k vyloučení nedobytných 

pohledávek. Doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5. Při rovnosti oběžného majetku 

a krátkodobých závazků je podniková likvidita značně riziková, a obzvláště pokud je obrat 

krátkodobých závazků vyšší než obrat oběžných aktiv. (8, s. 94) 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

2.8.2. Ukazatelé rentability (profitability ratios) 

Slouží k porovnání zisku podniku se zdroji, které se využily k jeho dosažení. U těchto 

ukazatelů se nejčastěji vychází z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. V ukazatelích 

rentability se v čitateli zlomku vyskytují 3 různé kategorie zisku, a to: 

- EBIT – zisk před odečtením úroků a daní, 

- EAT – zisk po zdanění, nebo také čistý zisk, 

- EBT – zisk před zdaněním, tedy provozní zisk již snížený nebo zvýšený o finanční 

a mimořádný výsledek hospodaření, od něhož nebyly odečteny daně (6, s. 58). 

ROI - Rentabilita vloženého kapitálu (Return on Investment) 

„Patří k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se hodnotí podnikatelská činnost. Ukazatel 

vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do firmy, nezávisle na zdroji 

financování.“ (12, s. 56) 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 (𝐸𝐵𝐼𝑇) 

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 + 𝑑𝑙. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑑𝑙. 𝑏𝑎𝑛𝑘. ú𝑣ě𝑟𝑦 
∗ 100 [%] 

ROA - Rentabilita celkových vložených aktiv (Return on Assents) 

Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, a to bez ohledu na zdroj 

financování. Jestliže do čitatele dosadíme EBIT, pak ukazatel měří hrubou produkční sílu 

podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. Je užitečný, pokud porovnáváme 

podniky s rozdílnými daňovými podmínkami a také s různým podílem dluhu ve 

finančních zdrojích. Při použití vhodných rozkladů čitatele a jmenovatele lze odhalit 

slabiny podniku. (12, s. 57) 
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𝑅𝑂𝐴 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 [%] 

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu (Return on common Equity) 

Je míra ziskovosti z vlastního kapitálu. Pomocí ní vlastníci zjišťují, jestli jejich kapitál 

přináší dostatečný výnos a zda se využívá se silou odpovídající velikosti investičního 

rizika. Pro investory je důležité, aby ROE byl vyšší, než jsou úroky, které by získal z jiné 

formy investování. (14, s. 63) 

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐴𝑇)

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 ∗ 100 [%] 

ROS – Rentabilita tržeb (Return on Sales) 

Rentabilita tržeb charakterizuje zisk, který je vztažený k tržbám a tvoří provozní výsledek 

hospodaření. Tržby ve jmenovateli nám udávají tržní obohacení výkonů podniku za určité 

období. Tento ukazatel se někdy nazývá ziskové rozpětí a slouží k vyjádření ziskové 

marže. Ziskovou marži je možné porovnávat s oborovým průměrem, a pokud jsou 

hodnoty nižší než u oborového průměru, znamená to, že jsou ceny výrobků poměrně nízké 

a náklady příliš vysoké. (6, s. 62) 

𝑅𝑂𝑆 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐴𝑇)

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží

∗ 100 [%] 

ROCE – Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return On Capital Employed) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů je dána celkovými výnosy všech investorů v čitateli a 

dlouhodobými finančními prostředky, které má podnik k dispozici ve jmenovateli. (14, s. 

64) 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 + ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100 [%] 

2.8.3. Ukazatelé aktivity (asset management) 

Ukazatelé aktivity měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivitami. Odráží se 

v něm, kolik aktiv podnik potřeboval pro zajištění objemu tržeb. Dle odvětví, ve kterém 

firma působí, se liší hodnoty, kterých má dosahovat. 

Z technického hlediska jsou ukazatele aktivity děleny na dva typy, a to: 
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- Ukazatele rychlosti obratu – informují o počtu obrátek za určité období (obvykle 

za jeden rok) a vyjadřují, kolikrát hodnota podnikového výkonu převyšuje 

hodnotu určité položky aktiv.  

- Ukazatele doby obratu – udávají časové období, které je nutné k uskutečnění jedné 

obrátky. Doba obratu nám také udává relativní vázanost kapitálu ve formě určitého 

aktiva. (10, s. 81). 

Obrat celkových aktiv (total assets turnover) 

Obrat celkových aktiv udává počet obrátek aktiv za daný časový interval (obvykle jeden 

rok). Pokud je hodnota využívání aktiv podniku nižší než počet obrátek aktiv, tak by měly 

být zvýšeny tržby či by mělo dojít k odprodeji některých aktiv. (12, s. 61) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 [𝑘𝑟á𝑡] 

Roční tržby ve jmenovateli jsou složeny z tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb. 

Vázanost celkových aktiv (total assets turnover) 

Informuje o výkonnosti, s níž podnik využívá aktiv s cílem dosáhnutí tržeb a měří 

celkovou produkční efektivnost podniku. Čím nižší je hodnota, tím více podnik 

expanduje, aniž by musel zvyšovat finanční zdroje. V ročních tržbách jsou zahrnuty tržby 

za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. (14, s. 66) 

𝑉á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
[𝑘𝑟á𝑡] 

Relativní vázanost stálých aktiv (turnover of fixed assets) 

Tento ukazatel je odvozen z vázanosti celkových aktiv. Pokud je v čitateli zůstatková 

hodnota stálých aktiv, tak se relativní vázanost stálých aktiv s počtem let zlepšuje, aniž 

by musela zasahovat firma. (14, s. 66) 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑣á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑟𝑜č𝑛í 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
[𝑘𝑟á𝑡] 

Obrat stálých aktiv (fixed assets turnover) 

Obrat stálých aktiv, nebo také ukazatel intenzity využití aktiv měří, jak efektivně 

společnost využívá podnik své fixní aktiva, což jsou budovy a zařízení. Slouží 
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k usnadnění rozhodnutí, zda pořídit další dlouhodobé prostředky. Je ovšem nutné vzít 

v úvahu, zda podnik stálá aktiva vlastní, či využívá leasing. (16, s. 60) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
[𝑘𝑟á𝑡] 

Obrat zásob (inventory turnover) 

Nazývá se také jako ukazatel intenzity využití zásob. Udává, kolikrát je v průběhu roku 

každá položka zásob prodána a znovu uskladněna. Pokud je hodnota ve srovnání 

s obratovým průměrem vyšší, znamená to, že podnik nemá přebytečné nelikvidní zásoby, 

které by vyžadovaly nadbytečné financování. (15, s. 108) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏

=  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
[𝑘𝑟á𝑡] 

Tržby ve jmenovateli jsou tvořeny tržbami za prodej zboží a tržbami za prodej vlastních 

výrobků a služeb. 

Doba obratu zásob (inventory turnover) 

Ukazatel, který určuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do 

doby jejich potřeby pro materiál nebo do doby, než jsou prodány a využity pro zásoby 

vlastní potřeby. Je vhodné, aby se doba obratu zásob snižovala a obrat zásob zvyšoval. 

(15, s. 109) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏

=  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží  
365

 [𝑑𝑛í] 

Doba obratu pohledávek (average collection period) 

„Doba obratu pohledávek se stanoví jako průměr průměrného stavu pohledávek a 

průměrných denních tržeb. Ukazatel znázorňuje, jak dlouho je majetek podniku vázán ve 

formě pohledávek. Udává, za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru splaceny“ 

(13, s. 219). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

=  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
365

[𝑑𝑛í] 
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Doba obratu závazků (payables turnover) 

Ukazatel udává, jaká je doba splatnosti vystavených faktur. Z tohoto údaje je tedy možné 

zjistit jaká je platební morálka firmy vůči jejím dodavatelům. (12, s. 63) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
[𝑑𝑛í] 

2.8.4. Ukazatele zadluženosti (debt management) 

Měří, v jakém rozsahu podnik používá k financování své dluhy, tedy vztah mezi cizími a 

vlastními zdroji. Čím vyšší je zadluženost podniku, tím větší je riziko, že nebude schopen 

splácet své závazky. Pokud podnik využije výhradně vlastní kapitál, vzniká riziko a 

snižuje také rentabilitu vloženého vlastního kapitálu, a to z toho důvodu, že vlastní kapitál 

je nejdražším zdrojem financování. Ovšem i při financování pouze cizím kapitálem 

vznikají rizika.  

Ukazatele zadluženosti mají tedy za cíl najít optimální poměr financování vlastním a 

cizím kapitálem. Platí, že celkový výnos z cizího kapitálu musí být větší než cena, kterou 

platíme za cizí kapitál. (8, s. 87) 

K analýze zadluženosti se nejčastěji používají tyto ukazatele: 

Celková zadluženost 

Je základním ukazatelem zadluženosti a vypočte se jako podíl celkového kapitálu 

k celkovým aktivitám. Doporučená hodnota je 30 – 60%. Zatímco věřitelé preferují nižší 

hodnotu toho ukazatele a tedy i nižší míru zadluženosti, vlastníci budou preferovat vyšší 

míru zadluženosti.  

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 (𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)

𝑎𝑘𝑐𝑖𝑡𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vysoká zadluženost podniků výhradně cizím kapitálem s sebou nese mnohá rizika. 

Například pokud roste zadluženost, jsou další úvěry poskytovány za větší úroky. (8, s. 88) 

Kvóta vlastního kapitálu 

Tento ukazatel je doplňkem k celkové zadluženosti a vyjadřuje finanční nezávislost 

podniku. Převrácená hodnota kvóty vlastního kapitálu vyjadřuje finanční páku, která vede 

k finančnímu zadlužení podniku.  

Tento ukazatel nám udává, do jaké míry jsou aktiva podniku financována vlastním 

kapitálem. Celková zadluženost a kvóty vlastního kapitálu by se měly rovnat 1. Cizí a 
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vlastní zdroje by měl být v poměru 1:1, ale tento poměr je ovlivněn aktuální situací 

podniku a v jakém životním cyklu se momentálně nachází. (12, s. 64) 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Úrokové krytí 

Informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Pokud je ukazatel úrokového krytí 

roven 1, tak podnik vytvořil zisk, který je dostačující pro splacení úroků věřitelům, ale na 

daně a čistý zisk již nezbylo. Reciproční hodnota ukazatele se nazývá úrokové zatížení a 

slouží jako doplněk k hodnocení vývoje výkonnosti. (12, s. 64) 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Finanční páka 

Jestliže hodnota finanční páky bude větší než jedna, jedná se o pozitivní působení finanční 

páky, pokud je menší než jedna, finanční páka působí negativně. (21, s. 83) 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

2.8.5. Ukazatele provozní (výrobní) 

„Jsou zaměřeny dovnitř firmy a uplatňují se tedy ve vnitřním řízení. Napomáhají 

managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity firmy. Provozní ukazatele se 

opírají o tokové veličiny, především o náklady, jejichž řízení má za následek hospodárné 

vynakládání jednotlivých druhů nákladů a tím i dosažení vyššího konečného efektu“ (12, 

s. 71). 

Mzdová produktivita 

„Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Při trendové analýze by měl 

ukazatel vykazovat rostoucí tendenci. Pokud chceme vyloučit vliv nakupovaných surovin, 

energií a služeb, dosadíme do čitatele přidanou hodnotu“ (12, s. 71). 

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)

𝑀𝑧𝑑𝑦
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Osobní náklady k přidané hodnotě 

Sledují, jako část z toho, co bylo vytvořeno v provozu, bude vloženo do nákladů na 

zaměstnance. Čím menší je tento poměr, tím lepší je výkonnost na jednu korunu, 

vyplacenou zaměstnancům. (21, s. 186) 

𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑎𝑑𝑦 𝑘 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡ě
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty sleduje, jak velká přidaná hodnota 

připadne na jednoho zaměstnance. Čím vyšší je produktivita práce a čím menší je 

průměrná mzda, tím větší je efekt ze zaměstnanců. (21, s. 186) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑚𝑧𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘𝑎
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 

Nákladovost výnosů 

„Ukazuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota ukazatele by měla v čase 

klesat“ (12, s. 71). 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

2.8.6. Ukazatele na bázi cash flow 

Ukazatele na bázi cash flow jsou používány k hlubší finanční analýze finanční situace 

podniku a mají vyjádřit vnitřní finanční potenciál podniku, tedy schopnost vytvořit 

z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky. Cash flow bývá nejčastěji stanoveno 

jako rozdíl příjmů a výdajů souvisejících s běžnou hospodářskou činností podniku (12, s. 

72) 

Doba splácení dluhu 

Ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou by byla společnost schopná vlastními silami 

z provozního cash flow splatit své dluhy. Optimální je u tohoto ukazatele klesající trend. 

(8, s. 90) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
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Likvidita z provozního cash flow 

Ukazatel likvidity z provozního cash flow je postaven na potřebách podniku tvořit 

dostatečné množství likvidních prostředků, aby mohl uhradit krátkodobé závazky. Peníze, 

které chybějí, brzdí záměry podniku a snižují tak i kredit podniku. (8, s. 96) 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛íℎ𝑜 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rentabilita tržeb 

„Ukazatel vyjadřuje finanční výkonnost podniku. Pokles indikuje buď zvýšený objem 

výnosů, nebo snížení vnitřního finančního potenciálu podniku.“ (12, s. 75) 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

2.8.7. Pyramidová soustava ukazatelů  

Pyramidová soustava ukazatelů obsahují nejen charakteristiky finančního zdraví firmy, 

které jsou vyjádřené poměrovými ukazateli, ale také umožňují také zjišťovat vzájemné 

souvislosti mezi dílčími ukazateli a souhrnným ukazatelem a mezi těmito dílčími 

ukazateli navzájem. Principem konstrukce pyramidové soustavy je postupný rozklad 

souhrnného (vrcholového) ukazatele na ukazatele dílčí. To dává analýze vyšší 

vypovídající schopnost. (17, s. 182) 
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Obrázek č. 3: Du Pont diagram 

(Zdroj: Vlastní zpracování, dle 17, s. 187) 

 

2.9. Bankrotní modely 

Bankrotní modely slouží k posouzení finančního zdraví podniku a mají uživatele 

informovat o tom, zda podnik v dohledné době není ohrožen bankrotem. Podnik ohrožen 

budoucím bankrotem je nazýván bankrotním podnikem. Tyto modely jsou široce 

využívány v bankách pro stanovení úvěrových rizik uživatelů, v podnicích pro posouzení 

obchodních partnerů, v auditorských společnostech pro doplnění komplexního pohledu 

na auditovanou firmu či v investičních společnostech pro posouzení vhodnosti investovat 

do dané společnosti. (17, s. 205) 

2.9.1. Altmanův model (Z-scóre) 

Altmanův model je dán výpočtem Z-scóre, které definuje, zda je podnik finančně zdravý 

či směřuje k bankrotu. Vychází z diskriminační analýzy provedené na zbankrotovaných a 

nezbankrotovaných podnicích. Jednotlivým ukazatelům jsou přiřazeny váhy, a na základě 

těchto informací Altmanův model odhaluje, zda podnik v příštích dvou letech blíží 

k bankrotu. (14, s. 129) 

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

  

Rentabilita vlastního kapitálu  𝐑𝐎𝐄 =

 
í á

∗ 100[%]

Rentabilita celkových aktiv R𝐎𝐀 =

 
á 

*100[%]

Obrat aktiv =

 
tržby

celková aktiva

Celková aktiva = stálá aktiva + 
oběžná aktiva

Oběžná aktiva = zásoby +
pohledávky + krátkodobý 

finanční majetek

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐭𝐫ž𝐞𝐛 =

 
ž

*100[%]

Zisk = výnosy - náklady

Výnosy Náklady =
úroky + odpisy + daň z příjmů +

ostatní náklady 

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧č𝐧í 𝐩á𝐤a =

 
celková aktiva

vlastní kapitál
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Kde 

A = pracovní kapitál/celková aktiva 

B = zisk po zdanění/celková aktiva 

C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 

D = tržní hodnota vlastního kapitálu/celkové dluhy 

E = celkové tržby/celkové aktiva 

Tabulka č. 1: Váhy Z-scóre 

(Zdroj: 14, s. 129) 

Pokud: Z > 2,9 Můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 
  1,2 < Z ≤ 2,9 "Šedá zóna" nevyhraněných výsledků 
  Z ≤ 1,2 Firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

2.9.2. Model IN 

Tento model je nazýván také modelem důvěryhodnosti a má za úkol vyhodnotit finanční 

zdraví podniku. Používá poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. 

Jednotlivým ukazatelům se přiřadí váha, která je dána váženým průměrem hodnot 

ukazatele v daném odvětví.  

V českých podnicích je využívána verze modelu IN05, který testuje data podniků a je 

aktualizací indexu IN01, kde došlo ke změně hranic intervalů pro zařazení podniků do 

jednotlivých kategorií. Index je lépe schopen zařadit podniky ohrožené bankrotem. 

Zaměřuje se kromě odhadu bankrotu také na to, zda podnik tvoří hodnotu pro vlastníky, 

takže spadá také do kategorie bonitních modelů. (17, s. 233) 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗ 𝑥 + 0,04 ∗ 𝑥 + 3,97 ∗ 𝑥 + 0,21 ∗ 𝑥 + 0,09 ∗ 𝑥  

Kde 

X1 = aktiva celkem/cizí kapitál 

X2 = EBIT/úroky 

X3 = EBIT/aktiva celkem 

X4 = tržby/aktiva celkem 

X5 = oběžná aktiva/krátkodobé závazky 

Výsledné hodnoty jsou v indexu IN05 interpretovány následovně: 
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Tabulka č. 2: Váhy indexu IN05 

(Zdroj: 12, s. 112) 

Pokud: IN05 > 1,6 Můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 
  0,9 < IN05 ≤ 1,6 "Šedá zóna" nevyhraněných výsledků 
  IN05 ≤ 0,9 Firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

2.10. Bonitní modely 

Slouží ke zjištění finančního zdraví podniku a jeho výkonnosti. Tyto modely jsou závislé 

na množství informací o výsledcích v daném oboru, přičemž bonita je chápána jako 

schopnost splácet své závazky a tím uspokojovat věřitele. (18, s. 75) 

Kralickův Quicktest 

Byl navržen v roce 1990 a poskytuje rychlou analýzu společnosti s dobrou vypovídající 

schopností. Skládá se ze 4 rovnic, pomocí kterých je hodnocena situaci dané společnosti. 

Výsledná hodnota je určena na základě aritmetického průměru hodnocení získaných 

z jednotlivých ukazatelů. (19, s. 76-77) 

Rovnice pro finanční stabilitu podniku (6, s. 86): 

𝑅 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

𝑅 =
(𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑝𝑒𝑛í𝑧𝑒 − úč𝑡𝑦 𝑢 𝑏𝑎𝑛𝑘)

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Rovnice pro výnosovou situaci podniku (6, s. 86): 

𝑅 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

𝑅 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
 

Na základě výsledků ve výše uvedených rovnicích jsou přiřazeny podniku body. 

Bodování výsledků je znázorněno v tabulce 3.  

Tabulka č. 3: Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

(Zdroj: 6, s. 86) 

  0 bodů  1 bod 2 body 3 body 4 body 

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

R2 < 3 3 – 5 5 – 12 12 – 30 > 30 

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

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 
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Hodnocení se provádí ve třech krocích: 

- Hodnocení finanční stability – součet bodové hodnoty R1 a R2 podělený dvěma. 

- Hodnocení výnosové situace – součet bodové hodnoty R3 a R4 podělený dvěma. 

- Hodnocení celkové situace – součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové 

situace podělený dvěma. (6, s. 86) 

Pokud je výsledná hodnota větší než tři, jedná se o bonitní firmu. Výsledek od tří do jedné 

je v šedé zóně. A pokud je hodnota menší než jedna, znamená to, že firma má potíže ve 

finančním hospodaření (6, s. 86) 

2.11. Benchmarking 

„Benchmarking je nástroj, který pomáhá manažerům při zvyšování výkonnosti 

organizace. Podstatou tohoto nástroje je srovnání se s nejlepšími. Benchmark v překladu 

znamená stálý bod jako základ pro měření. V přeneseném slova smyslu jej lze vyložit jako 

standard, vzor nebo formu, podle níž je možné hodnotit výkonnost podniku jako celku 

nebo jeho jednotlivých činností“ (22, s. 153). 

Důležitým úkolem v benchmarkingu je získání dat, která mají kvantitativní charakter. Je 

možné použít několik typů benchmarkingu, mezi něž patři: 

- Strategický benchmarking – porovnává dlouhodobá rozhodnutí, pomocí nichž 

organizace dosáhli jejich cílů. 

- Interní benchmarking – srovnává jednotky ve stejném odvětví. 

- Konkurenční benchmarking – porovnává informace přímých konkurentů. 

- Funkční benchmarking – srovnání funkcí nekonkurenčních organizací ve stejné 

oblasti, bez ohledu na odvětví. 

- Generický benchmarking – srovnání vlastních procesů s osvědčenými postupy 

v jakémkoli typu organizace. 

Podstata benchmarkingu je založena na srovnání výkonů těch nejlepších a postupů, které 

k těmto výsledkům vedou. Jedná se o dlouhodobý proces vzájemného sledování a 

porovnání vlastních výsledků s výsledky konkurence. Benchmarking se neomezuje jen na 

přímou konkurenci, či na rámec daného odvětví, ale představuje porovnání myšlenek, 

metod a postupů, které jsou pro daný podnik využitelné ke zvýšení výkonnosti, 

efektivnosti, nebo kvality (22, s. 154) 
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2.12. Spider analýza 

Jedná se o metodu, která vychází z grafického vyhodnocení ukazatelů. Tato analýza je 

interpretována pomocí pavučinového grafu, které je možné pomocí současné výpočetní 

techniky snadno zkonstruovat. Vybrané ukazatele lze vztáhnout k oborovým hodnotám, 

hodnotám konkurence či k nějakému bazickému období. Celkový počet vybraných 

ukazatelů v analýze může být libovolný a platí pravidlo, že čím dále jsou ukazatele od 

středu, tím je to pro podnik výhodnější. (6, s. 47) 

2.13. SWOT analýza 

Úkolem SWOT analýzy je identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

společnosti. Tyto faktory jsou vyhodnoceny ve čtyřech kvadrantech tabulky. Data pro 

SWOT analýzu je možné shromáždit pomocí několika technik, přičemž jednou z nich je 

převzetí z realizovaných dílčích analýz nebo porovnáním s konkurenty pomocí 

benchmarkingu. Další možností je získat data na základě rozhovoru a brainstormingu. Je 

doporučováno zařadit tuto analýzu na závěr všech analýz, jako shrnutí nejdůležitějších 

závěrů jednotlivých analýz. (2, s. 72) 

Sledované faktory vychází z názvů anglických slov: 

- Strengths – silné stránky 

- Weaknesses – slabé stránky 

- Opportunities – příležitosti 

- Threats – hrozby 

„Slabiny a silné stránky většinou vyplývají ze závěrů interních analýz, hrozby a 

příležitosti z analýz vnějších“ (2, s. 72). 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PODNIKU 

Následující část diplomové práce popisuje základní údaje o podniku, analýzy vnějšího a 

vnitřního prostředí podniku. Charakteristika společnosti je věnována základním údajům 

společnosti, její historii, předmětu podnikání a portfoliu produktů, organizační struktuře 

a oceněním, které společnost získala. Strategická analýza je rozdělena na analýzu vnějšího 

prostředí podniku, kde jsou využity analýzy SLEPTE a Porterův model pěti sil. Analýza 

vnitřního prostředí je zpracována pomocí analýzy „7S“. 

3.1. Charakteristika společnosti 

Linea Nivnice, a.s. je česká akciová společnost, která se zabývá výrobou ovocných 

nápojů, ovocných vín, přesnídávek a sirupů. Společnost je největším zpracovatelem ovoce 

na českém trhu a je 100% vlastněná českými akcionáři. Vyrobené ovocné koncentráty 

zpracovává na vlastní hotové výrobky. Velkou tradici má společnost také v produkci 

lihovin a to již od roku 1946, kdy se zde začal vyrábět likér z bylin Jaroslava Hromčíka. 

Své prvenství má i v produkci lihovin, jelikož jako první na českém trhu zahájila stáčení 

do plastových lahví. Momentálně jsou v sortimentu lahve o objemu 0,35 litru a 0,5 litru. 

V sekci ovocných vín je nejznámějším produktem víno s názvem Hradní svíca. Od roku 

2009 se společnost stala ještě významnější, díky vybudování značky ovocných nápojů 

HELLO, které jsou prodávány v obalech švédské firmy Tetra Pak. 

 

Obrázek č. 4: Logo společnosti Linea Nivnice, a.s. 

(Zdroj: Výroční zpráva společnosti Linea Nivnice, a.s.) 

 

3.1.1. Základní údaje 

Název společnosti: LINEA Nivnice, a.s. 

Sídlo: U Dvora 190, 687 51 Nivnice 
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Kraj: Zlínský kraj 

Právní forma: akciová společnost 

IČ: 49970666 

DIČ: CZ49970666 

Datum vzniku: 1. 1. 1994 

Telefon: 572 616 222 

E-mail: hello@lineanivnice.cz 

URL: www.lineanivnice.cz 

Základní kapitál:  109 107 000 Kč 

3.1.2. Historie společnosti 

Počátky společnosti sahají až do období Rakouska-Uherska, kdy rod Lichtenštejnů zařadil 

mezi své rozsáhlé panství na Jižní Moravě zemědělskou usedlost „Nivnický dvůr“. Po 

zániku Rakouska-Uherska došlo k pozemkové reformě a v roce 1920 přešlo vlastnictví 

„Nivnického dvora“ na obec, která tento statek za dob 1. republiky pronajala spolu 

s půdou rodině Mayů. Během II. světové války byla rodina kvůli svému židovskému 

původu zabita.  

„Panský dvůr“ byl v roce 1946 jako obecní majetek prodán panu Jaroslavu Hromčíkovi, 

který zde téhož roku zahájil výrobu lihovin, destilátů a bylinného likéru „Hromčíkovo 

tajemství“. Tím se stal pokračovatelem dlouholeté tradice výroby pálenek v Nivnici.  

Roku 1948 došlo ke znárodnění firmy a přičlenění k závodu s názvem Slovácké 

konzervárny a lihovary Uherské Hradiště. Zde došlo k rozšíření výrobního sortimentu o 

sirupy a ovocná vína. Během 20 let byl podnik vystaven mnoha organizačním změnám, 

mezi ně patřilo i osamostatnění provozu v Nivnici v roce 1963.  

Významným milníkem bylo vybudování sirupárny a nákup lisu a koncentrační stanice, 

k čemuž došlo během let 1979 až 1981. Další změny nastaly po listopadu 1989, kdy došlo 

k rozpadu mateřského podniku Slovácké konzervárny a lihoviny Uherské Hradiště, což 

dalo možnost vzniku samostatného státního podniku LINEA v lednu 1991. Název byl 

odvozen od druhu produkce, tedy LI-hoviny a NEA-lko. A od roku 1994 se podnik stal 

akciovou společností. 
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V roce 1995 dochází k vybudování provozu na produkci ovocných šťáv, nektarů a nápojů 

v obalech Tetra Pak. Další rok společnost učinila jeden z nejvýznamnějších kroků, a to 

zavedení značky HELLO, která reprezentuje ovocné šťávy, nektary, přesnídávky a mnoho 

dalších produktů. Společnost tuto značku představila také ve své první televizní reklamě 

v roce 1996, kde vystupuje Sněhurka a trpaslíci. (20) 

V roce 2007 se společnost LINEA, jako společnost nástupnická sloučila se společností 

ARNA, a.s., se sídlem v Uherském Hradišti. Společnost ARNA, a.s. sloučením zanikla a 

na společnost LINEA přešlo jmění zanikající společnosti. 

3.1.3. Předmět podnikání 

Základním produkčním segmentem podniku jsou ovocné šťávy, nektary a nápoje 

v obalech Tetra Pak a nově od roku 2018 jsou 100% ovocné šťávy plněny do praktických 

200 mililitrových kapiček. Další částí výroby jsou sirupy v plastových či skleněných 

lahvích a ovocná vín. Nedílnou a tradiční součástí společnosti je také výroba lihovin a 

likérů, protlaků a nově i výroba smoothie. 

Převažující obchodní činností je dle CZ-NACE:  

- 10320 – Výroba ovocných a zeleninových šťáv 

Dalšími souvisejícími činnostmi jsou dle CZ-NACE:  

- 10890 - Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. 

- 11010 - Destilace, rektifikace a míchání lihovin 

- 11020 - Výroba vína z vinných hroznů 

- 35110 – Výroba elektřiny 

- 41200 – Výroba bytových a nebytových budov 

- 46900 – Nespecializovaný velkoobchod 

- 49410 – Silniční nákladní doprava 

- 69200 - Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

Společnost v současné době vyrábí tyto skupiny produktů:  

- ovocné šťávy, nektary a nápoje, 

- sirupy, 

- ovocné přesnídávky, 

- ovocná vína, 

- lihoviny. 
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3.1.4. Portfolio produktů 

Pro společnost a obzvláště značku HELLO je charakteristické moto „Vybírejte srdcem“, 

které se odráží i v nabídce produktů. Společnost nabízí široké portfolio produktů, z nichž 

si může každý vybrat dle svých preferencí.  

Nabídka produktů se dělí na 4 základní kategorie. První z nich jsou produkty pod značkou 

HELLO, druhou jsou Dolly šťávy a nápoje, třetí kategorií jsou lihoviny a poslední jsou 

ovocná vína.  

3.1.5. Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura společnosti je spíše plochá, což je spojeno s potřebou vysoké 

flexibility a rychlosti v rozhodování. Tato struktura umožňuje podniku pružně a rychle 

reagovat na změny trhu. Společnost je rozdělena na útvary, v jejichž čele stojí odborní 

ředitelé. Generálnímu řediteli je podřízeno šest výkonných ředitelů, a to obchodní, pro 

zahraniční obchod, marketingový, finanční, výrobní a technický. Představenstvo 

společnosti tvoří předseda spolu s místopředsedou a dva členové. Dozorčí rada se skládá 

z předsedy a dvou členů rady. 

 

Graf č. 1: Organizační struktura společnosti Linea Nivnice, a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

Společnost se svou strukturou řadí mezi velké podniky. Průměrný počet zaměstnanců 

v letech 2012 – 2014 byl 251, z toho 8 řídících zaměstnanců v Top Managementu. V roce 

2015 stoupnul průměrný počet zaměstnanců na 267 a zahrnoval 8 zaměstnanců v Top 

Managementu. Další růst zaměstnanců přišel v roce 2016, kdy byl průměrný počet 289 

zaměstnanců, z nichž 8 bylo řídících. Vývoj počtu zaměstnanců je znázorněn na grafu 

níže.  
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Graf č. 2: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

3.1.6. Ocenění 

Společnost se neustále snaží o zvyšování kvality své produkce a tuto snahu je možné vidět 

také v oceněních, které jsou společnosti udělovány. Již v roce 2006 byla produktům Linea 

Nivnice, a.s. udělena ministrem zemědělství ČR národní značka kvality potravin KLASA. 

Tato značka je zárukou, že produkt vykazuje výjimečné kvalitativní charakteristiky a 

splňuje platné právní předpisy, včetně platných předpisů Evropských společenství. 

Splnění všech podmínek je kontrolováno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí 

ve spolupráci se Státní veterinární správou, což dává zákazníkům záruku, že kupují 

bezpečný a zdravotně nezávadný výrobek. 

Každoročně společnost prochází auditem certifikace IFS od firmy EFSIS, kde je udělením 

certifikátu splnění kvality této německo-francouzské normy.  

3.2. Strategická analýza podniku 

Tato část diplomové práce bude věnována zpracování strategické analýzy zvolené 

společnosti. Dělí se na dvě části a to analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, přičemž vnější 

okolí je rozděleno na makrookolí a mikrookolí. Makrookolí je zpracováno pomocí 

analýzy SLEPTE a mikrookolí Porterovou analýzou. Vnitřní prostředí společnosti je 
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zpracováno pomocí analýzy „7S“. Výsledky jsou shrnuty ve SWOT analýze, jejíž cílem 

je posouzení vhodnosti současné strategie a případně určení vhodné strategie a 

konkurenčních výhod společnosti.  

3.2.1. Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího okolí se zaměřuje na externí faktory, které ovlivňují fungování podniku 

a předurčují další vývoj společnosti. 

3.2.1.1. SLEPTE analýza 

Tato analýza se zabývá komplexním pohledem na prostředí státu, regionu, kraje či obce, 

ve které se společnost nachází. Pomocí této analýzy dochází k odhalení faktorů, které mají 

vliv na chod společnosti. 

Sociální faktory 

Vybraný podnik se nachází ve Zlínském kraji v okresu Uherské Hradiště a právě Zlínsko 

bylo v minulosti považováno za ekonomicky silnou oblast, zejména díky produkci obuvi, 

letadel či pneumatik. Skupina sociálních faktorů je spojena obzvláště s postojem 

obyvatelstva a jeho strukturou. Důležitou roli zde hraje demografie, úroveň vzdělání, 

struktura společnosti, náboženství, kupní síla obyvatelstva a jiné.  

Spotřebitelé jsou ochotni si připlatit za kvalitní produkty, které splňují jejich požadavky. 

Jedná se většinou o spotřebitele v produktivním věku. Zlínský kraj má příznivé výsledky, 

co se týče věkové struktury. Průměrný věk obyvatel v roce 2016 byl 42,7 let.  
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Graf č. 3: Vývoj počtu obyvatel ve Zlínském kraji v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu, 2012-2016) 

 

Legislativní faktory 

Společnost Linea Nivnice je povinna, stejně jako každá podnikající firma na území České 

republiky, dodržovat veškeré právní vyhlášky, zákony a normy. Pro zvolenou společnost 

se jedná zejména o zákony: 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- Zákon 586/1992 Sb., o dáních z příjmu 

- Zákon 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

- Zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

- Zákon 180/2016 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 

- Zákon 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

S účinností od 1. ledna 2018 došlo ke změně výše minimální mzdy. Minimální mzda se 

z původních 11 000 Kč v roce 2017 navýšila na aktuálních 12 200 Kč. Současně došlo 

také ke změně minimální hodinové mzdy z předchozích 66 Kč na 73,20 Kč za hodinu. 

Růst minimální mzdy má přispět k pokrytí zvyšujících se životních nákladů zaměstnanců 

a posílit reálnou úroveň minimální mzdy. (24) 
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Potravinářský sektor je také podroben dodržování přísných pravidel v oblasti hygieny a 

při nedodržení jsou podniky vystaveny vysokým sankcím. Pro výrobce a prodejce nápojů 

a potravin musí mít ze zákona zaveden systém HACCP neboli systém kritických bodů. 

Jedná se o systém preventivních opatření, která slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti 

potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, 

skladováním, manipulací, přepravou a prodejem až ke konečnému spotřebiteli a to pomocí 

kritických bodů.  

Původní zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb. byl nahrazen 

novým zákonem č. 180/2016 Sb., kde je stanoveno, že u nápojů obsahujících více než 

20% objemových alkoholů musí být uvedena jména a příjmení nebo název obchodní firmy 

a sídla provozovatele potravinářského podniku. Vyplývá z něj, mimo jiné, povinnost 

potravinářských podniků registrovat se nejpozději v den zahájení činnosti u příslušného 

dozorového orgánu. 

Od prosince roku 2014 je v platnosti nařízení Evropské unie, které stanovuje povinnost u 

balených a nebalených potravin zřetelně označovat přítomnost čtrnácti významných 

alergenů. Nařízení nově zavádí i povinnost jednotlivé alergeny ve složení zvýraznit, ať již 

vytučněním, kurzívou či větší velikostí písma. Složení výrobku pak musí být psáno 

fontem o minimální velikosti 1,2 milimetru.  

Ekonomické faktory 

Ekonomické prostředí je ovlivněno obzvláště vývojem HDP, mírou inflace a 

nezaměstnanosti, bilancí zahraničního obchodu a vývojem průměrné mzdy.  

Hrubý domácí produkt (HDP) 

Hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově 

vytvořených v daném určitém období na určitém území. Používá se pro stanovení 

výkonnosti ekonomiky (27).  

Tabulka č. 4: Vývoj reálného HDP v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu, 2012-2016) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Hrubý domácí produkt -1,2% -0,9% 2,0% 4,3% 2,3% 

Vývoj v průběhu let je stanoven v tabulce 4. V roce 2012 došlo k poklesu o 1,2%, příčinou 

nepříznivého vývoje byla klesající tuzemská poptávka, a to jak domácí po zboží a 

službách, tak investorů po fixním kapitálu. Rok 2013 zaznamenal také pokles, a to o 0,9%, 
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který byl dán propadem vládních investic, nepříznivým příjmovým vývojem a rostoucí 

mírou inflace. V roce 2014 vzrostlo HDP o 2,0%, což bylo ovlivněno zvýšenou zahraniční 

poptávkou a v roce 2015 došlo k dalšímu zvýšení o 4,3%. Tento vzrůst zařadil českou 

ekonomiku k nejrychleji rostoucím v zemích Evropy. Rok 2016 také zaznamenal růst 

HDP a to o 2,3%.  

Negativní výsledek HDP v roce 2012 se odrazil i na výsledku hospodaření společnosti 

Linea Nivnice, a.s., který dosahoval pouze 7 479 tis. Kč, což je ve srovnání s dalším 

rokem přibližně šest krát nižší hodnota. Během dalších let dochází ke zvyšování HDP a 

v kombinaci s pozitivním vlivem inflace dochází ke zvýšení zisků společnosti.  

Inflace 

Tabulka č. 5: Vývoj inflace v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu, 2012-2016) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Míra inflace 3,3% 1,4% 0,4% 0,3% 0,7% 

 

Důsledkem inflace dochází k růstu cen vstupů a zvýšení požadavků zaměstnanců na 

mzdy. Na základě růstu inflace musí i společnosti reagovat zvýšením cen svých produktů.  

Snížení inflace v roce 2013 mělo pozitivní vliv na výsledek hospodaření vybrané 

společnosti, jelikož došlo k poklesu cen vstupních surovin a polotovarů a společnost 

v tomto roce dosáhla rekordního hospodářského výsledku. Pokles inflace a další snižování 

vstupních cen surovin v roce 2014 společnosti umožnili investovat na poli marketingu a 

posílení značky Hello. V dalších letech je míra inflace poměrně stabilní a nedochází 

k výkyvům na poli hospodářských výsledků.  

Nezaměstnanost 

Průměrná míra nezaměstnanosti se v posledních letech postupně snižuje a v roce 2016 

dosáhla v České republice hodnoty 4%.  

Tabulka č. 6: Míra nezaměstnanosti v České republice a Zlínském kraji v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu, 2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Česká republika [%] 7,0 7,0 6,1 5,0 4,0 

Zlínský kraj [%] 7,4 6,8 6,1 4,7 4,0 
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Průměrná mzda 

Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2016 dosahovala v České republice 27 575 Kč. Ve 

Zlínském kraji je však průměrná mzda za posledních 5 let v průměru o více než 3 000 Kč 

nižší. To může mít negativní vliv i na společnost Linea Nivnice, a.s. Kvalifikovaní 

pracovníci odjíždí z důvodu lepších finančních podmínek do větších měst, kde je situace 

příznivější.  

Pro udržení kvalitních zaměstnanců je společnost nucena zvyšovat mzdy, což má 

v důsledku negativní vliv na provozní výsledek hospodaření. Od roku 2012 došlo ke 

zvýšení mzdových nákladů o 21 586 tis. Kč.   

Tabulka č. 7: Průměrná mzda v České republice a Zlínském kraji v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Česká republika (v Kč) 25 067 25 035 25 768 26 591 27 575 

Zlínský kraj (v Kč) 22 031 21 784 22 642 23 343 24 275 

Vývoj kurzu české koruny k euru 

V grafu níže je znázorněn vývoj kurzu české koruny vůči euru.  

 

Graf č. 4: Vývoj eura vůči české koruně v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

 

Společnost Linea Nivnice, a.s. vyváží část svých produktů také do zahraničí a především 

vlastní dceřinou společnost, která se nachází na Slovensku. V roce 2014 tvořil prodej 

v České republice 79%, na Slovensku 15% a vývoz na ostatní trhy v Evropě a do zámoří 
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byl zbylých 6%. Oslabení české koruny vůči euru má pozitivní vliv na export společnosti, 

ovšem v případě nákupu surovin v zahraničí je společnost nucena nakupovat za vyšší 

ceny. V roce 2016 byla hurikány na Floridě, jedné z největších produkčních oblastí, 

zničena velká část úrody pomerančů. Díky tomu vzrostla poptávka a cena pomerančů 

v Brazílii, odkud je dováží společnost Linea Nivnice, a.s. Tato situace na trhu se promítla 

do cen džusů a dalších výrobků, které pomeranče obsahují. 

Politické faktory 

Politická stabilita je velmi důležitá pro ekonomickou aktivitu společnosti. V případě 

sociální ekonomiky hraje roli nejen národní politická situace, ale také legislativa Evropské 

unie, která sociální ekonomiku definuje a upravuje. Politická omezení se týkají každého 

podniku především prostřednictvím daňových zákonů. Více o zákonech je uvedeno v části 

Legislativní faktory. 

Technologické faktory 

Technologické prostředí se v dnešní době mění velkou rychlostí, a proto je nutné 

investovat do nových technologií. Aby byl podnik konkurenceschopný, musí nejen 

sledovat rozvoj v oblasti technologií, ale také se těmto změnám přizpůsobovat. 

Technologické změny zkracují životní cyklus výrobků a podniky, které jsou schopny 

rychleji zareagovat na změnu, mají větší šanci uspět v silné konkurenci. 

Společnost Linea Nivnice, a.s. v roce 2016 investovala do dokompletování linky na 

výrobu ovocných kapsiček z fólie a tím odstranění ručního balení kapsiček do kartonu. 

Díky této investici se stala společnost lídrem na trhu ovocných přesnídávek v ČR. 

(výroční zpráva 2016) 

Ekologické faktory 

Při výrobě balených nápojů a potravin je třeba brát zřetel i na ekologické faktory. Jedná 

se především o likvidaci odpadních vod, které obsahují velké množství cukrů a kyselin, 

dále pak likvidace plastů, kovů, papíru z výrobních procesů a také recyklaci nevratných 

obalů nebo obalů technologie Tetra Pak.  

Společnost Linea Nivnice, a.s. se v roce 2012 zapojila do environmentálního projektu 

neziskového systému EKO-KOM a omezila za rok 2012 emise o 4 816 tun CO2 ve 

vzduchu. Také přispěla k zajištění ročního provozu a obsluhy 1 662 barevných kontejnerů 

určených na třídění odpadů. Společnost je také zapojena do projektu s názvem 
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„Zodpovědná firma“, který má za cíl vnést do zaměstnání otázku třídění odpadu. 

Společnosti pomocí tohoto projektu dávají najevo svým zákazníkům a obchodním 

partnerům, že se chovají zodpovědně k životnímu prostředí. 

(http://www.zodpovednafirma.cz/) 

3.2.1.2. Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil slouží k podrobnější analýze konkurenceschopnosti společnosti 

Linea Nivnice, a.s. na českém trhu. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba 

ovocných šťáv, nápojů, vín a sirupů. Téměř polovinu tržeb ve firmě zajišťují džusy a 

nápoje. Pětinu produkce tvoří sirupy a dětské přesnídávky a přibližně desetina výroby je 

dána výrobou ovocných vín a doplňkovým produktem jsou lihoviny. 

Model analyzuje sílu konkurence ve sledovaném odvětví a věnuje se pěti klíčovým 

vlivům, kterými jsou: rizika vstupu potenciálních konkurentů, rivalita mezi existujícími 

podniky, vyjednávací síla odběratelů, vyjednávací síla dodavatelů a hrozby vstupu 

substitučních výrobků).  

Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Velkou překážkou znesnadňující vstup do odvětví je vysoká kapitálová náročnost, která 

souvisí s technologiemi pro výrobu a také splnění norem a standardů EU pro tyto 

technologie. Investice do technologického vybavení pro výrobu bývá hlavním důvodem, 

proč firmy nevstoupí na trh. Pro zpracování ovoce existují technologické postupy, které 

vyžadují speciální vybavení. Jsou jimi například dopravníkové pásy pro přesun surovin, 

speciální pračky na čištění ovoce. Dále probíhá třídění, loupání, krájení, odpeckování, 

odstopkování a drcení či lisování s využitím dalšího technického vybavení. Proces 

pokračuje konzervováním a proslazováním ovoce a následně balením a uskladněním. 

Technologické vybavení pro zpracování ovoce se pohybuje v řádech desítek až stovek 

milionů korun. Provozovatel má také povinnost zajistit pravidelné revize elektrických 

zařízení. 

Pro vstup nových konkurentů by také mohlo být obtížné konkurovat již zavedeným 

značkám, ale pokud by společnost přišla s novým výrobkem vysoké kvality, není to jistě 

nemožné. V poslední době se firmy nezaměřují jen na mladší osoby, ale věnují se všem 

věkovým kategoriím, což také dává prostor pro vstup nových konkurentů. 
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Společnost se snaží od konkurence odlišit tím, že jako vstupy, obzvláště jablka, využívá 

z tuzemských zdrojů. To dává společnosti velkou převahu, protože podpora domácí 

ekonomiky je pro mnohé zákazníky velmi důležitá. Odlišuje se od konkurence také tím, 

že vyrábí 100% ovocné šťávy a smoothies. Zdravý způsob života je v poslední době 

preferován a lidé jsou ochotni si za kvalitní potraviny zaplatit více peněz.  

V dnešní době se dají považovat za potenciální konkurenty také pivovary, které rozšiřují 

svou nabídku o nealkoholické nápoje. Příčinou je pokles spotřeby piva v Evropě, ale také 

v České republice. Příkladem je společnost Plzeňský prazdroj, která vyrábí nealkoholický 

nápoj BIRELL. Tento nápoj je vyráběn v různých ochucených variantách a našel si svou 

klientelu.  

Ovšem pravděpodobnost vstupu nových konkurentů je v tomto oboru poměrně nízká. Ve 

většině případů se jedná spíše o již existující společnosti, které rozšiřují svou nabídku a 

tím se stávají konkurencí. 

Rivalita mezi existujícími podniky 

Společnost je díky své široké nabídce produktů vystavena konkurentům, kteří na trhu 

nabízí výrobky stejných skupin jako Linea Nivnice, a.s. 

Konkurence v oblasti ovocných šťáv: MASPEX Czech s.r.o. 

Konkurence v oblasti sirupů: Kofola, a.s. 

Konkurence v oblasti přesnídávek: Hamé s.r.o. 

Oblast výroby ovocného vína nemá pro společnost významného konkurenta. Z hlediska 

výroby lihovin se na druhou stranu společnost Linea Nivnice, a.s. nepovažuje za 

konkurenta velkým likérkám.   

Konkurenční výhodou společnosti na českém trhu je především příznivá cena výrobků, 

stabilní kvalita, široký sortiment a také skutečnost, že část vstupů je od tuzemských 

pěstitelů ovoce. Společnost také vyrábí privátní značky pro obchodní řetězce v Česku, 

jako jsou Albert, Lidl, COOP nebo Makro. Díky tomu společnost naplno využívá své 

linky a na základě toho může poskytovat své výrobky levněji než konkurence.  

Pro představu uvádím tabulku srovnání ovocné kapičky od společnosti Linea Nivnice, a.s. 

a společnosti Hamé s.r.o. Zvolila jsem kapsičku s příchutí banánu. 
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Tabulka č. 8: Srovnání přesnídávky značky Hello s přesnídávkou značky Hamé 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  HELLO CUUC banán, jablko Hami jablko, banán 

Složení banánová dřeň 60 %, jablečná 40 % jablka 76 %, banány 24 % 

Množství 100 g 90 g 

Země původu Česká republika Francie 

Cena 16,90 Kč 23,90 Kč 

Vhodná pro děti od 4. měsíce od 7. měsíce 

Z tabulky je patrné, že produkt značky Hello vykazuje lepší hodnoty. Cena produktu Hello 

je nižší, množství je o 10 gramů vyšší, poměr banánové dřeně je také vyšší, a také obsahuje 

vyšší poměr banánové dřeně.   

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé představují konkurenci ve chvíli, kdy požadují lepší kvalitu či tlačí ceny 

výrobků níž. Za odběratele v odvětví nealkoholických nápojů se považují i hypermarkety. 

Hypermarkety, na rozdíl od supermarketů nají možnost nabízet konkurenceschopné ceny 

a to je důvodem, proč lidé častěji nakupují nealkoholické nápoje právě tady. 

Maloobchodní řetězce jsou hlavním nákupním segmentem na trhu. Maloobchody jsou 

nuceny poskytovat výrobky, které jsou pro spotřebitele preferovanými.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Žádný z dodavatelů nemá na trhu postavení monopolu, respektive nepřesahuje běžné 

rámce konkurenčního prostředí, s výjimkou přirozených monopolů voda, plyn a elektřina. 

Mezi hlavní vstupy při výrobě nealkoholických nápojů patří obzvláště koncentráty, ovoce 

a poté další přírodní či syntetické látky, které souží ke konzervaci či dochucení nápojů. 

Cena koncentrátů a ovoce je dána obzvláště klimatickými podmínkami a neúrodou. Pokud 

je úroda slabá, ceny ovoce se dostávají do vysokých čísel, nebo v horším případě 

dodavatelé nemají dostatek produktů na prodej. Společnost má stabilní okruh dodavatelů. 

V roce 2016 došlo k výraznému poklesu produkce pomerančů na Floridě a v Brazílii, což 

jsou dvě nejdůležitější pěstitelské oblasti na světě. Cena pomerančového koncentrátu na 

trhu s komoditami dne 1. 3. 2016 byla 1,258 USD/lb a již o 8 měsíců později, tedy 1. 11. 

2016 byla cena rekordních 2,335 USD/lb, což znamená růst cen o 85, 57 %.  

Hrozba vstupu substitučních výrobků 

Mezi největší substituty na trhu nealkoholických nápojů jsou čaje, kávy, limonády a 

v poslední době také obyčejná voda z kohoutku. Existuje také projekt s názvem „Čerstvá 
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kohoutková? Stačí říct!“, který podporuje české gastronomické podniky v tom, aby 

podávaly čistou vodu z kohoutku. Tento projekt má snížit produkci plastů a zachovat 

kvalitu pitné vody v Evropě. Důvody, proč lidé preferují vodu z kohoutku, jsou obzvláště 

ekonomické a ekologické. Spotřeba kohoutkové vody je podporována také přístroji 

značky SodaStream, které zákazníkům umožňují vyrobit si perlivou vodu a také si ji 

libovolně dochutit. 

3.2.2. Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku 

Pro analýzu vnitřních zdrojů a schopností podniku je nejvhodnější použít rámec „7S 

faktorů“. Model sleduje sedm klíčových faktorů, na které je třeba se zaměřit pro úspěšné 

naplnění strategií a očekávání. Pro dobré fungování společnosti je třeba, aby tyto faktory 

byly ve vzájemném souladu. 

Strategie  

Strategie podniku vyjadřuje základní představy o tom, jakou cestou budou firemní cíle, 

kterých chce firma dosáhnout, dosaženy. Strategie se orientuje na vzdálenější budoucnost 

a měla by firmě zajistit konkurenční výhodu. Určuje především základní parametry 

podnikání, kterými jsou soubor výrobků, služeb, objem výroby atd.  

Společnost Linea Nivnice, a.s. se snaží svým zákazníkům nabízet lepší a kvalitnější 

produkty, čím se snaží zabezpečit si stabilní až rostoucí objem tržeb. Hlavním cílem je 

tedy zákazník a poznání jeho požadavků a na základě nich rozšiřovat svůj sortiment a 

podíl na trhu. Společnost klade důraz na výběr kvalitního ovoce a šetrný způsob jeho 

zpracování. Pravidelně je podrobena kontrolám kvality a je také aktivní na poli 

charitativní činnosti a sponzorování regionálních akcí. Prezentuje se také zpracováním 

ovoce z domácí produkce a jako český výrobce podporuje českou zaměstnanost. 

V oblasti nízkých nákladů se společnost zaměřuje na maximalizaci obratu, optimální 

využití výrobních kapacit, rytmičnost výroby a úspora nákladů v oblasti dopravy. Jelikož 

společnost patří mezi nejvýznamnějšího zpracovatele jablek v okolí, má možnost 

dosahovat nízkých nákladů. 

Struktura 

Společnost má spíše plochou organizační strukturu, která je dána jasně a logicky. Hlavním 

subjektem je generální ředitel, kterému jsou podřízeni jednotliví výkonní ředitelé. A to 

ekonomický, obchodní, výrobní, dále pak ředitel zahraničního obchodu, technický a 
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marketingový. Tato struktura umožňuje firmě výborně rozhodovat a rychle reagovat na 

potřeby trhu a bojovat s konkurencí. 

Systémy 

K efektivnímu řízení společnosti je třeba znát velké množství validních informací o 

aktuálním dění, což jim zajišťuje kvalitní podnikový informační systém. Jednotlivá 

oddělení a pracovníci, dle jejich zaměření a pracovní náplni, využívají různých 

informačních systému, které slouží k podpoře podnikových procesů a automatizaci 

výroby. 

Logistika a plánování podnikových zdrojů hraje důležitou roli ve společnosti a ovlivňuje 

její konkurenceschopnost. Naplánování celé cesty zboží od jejího vývoje, výroby a 

nákupu, až po dodání koncovým zákazníkům a také naplánování zpětných toků je velice 

náročný proces. Smysl logistiky spočívá především v komplexnosti, a vytvoření 

logistického řetězce. Nákup a řízení zásob, výroba, manipulace, skladování a přeprava 

patří mezi hlavní díly celku zvaného logistika. V praxi je logistika spojována se znalostmi, 

zkušenostmi, efektivitou a sledováním konkurence, které vedou k zaručeným výsledkům. 

Společnost v současnosti využívá informační systém KARAT, od české společnosti Karat 

Software. Tento systém zvýšil pružnost firmy a zlepšil přehlednost o jejím fungování a 

usnadnil chod jednotlivých procesů a činností. V oblasti manažerského řízení společnost 

využívá systém BNS od společnosti INEKON SYSTEMS, s.r.o. (20, s. 172) 

Styl řízení 

Vedení společnosti uplatňuje demokratický styl řízení, kdy se vedení spolu s dalšími 

zaměstnanci respektují a dochází ke dvousměrné komunikaci, což vede k podpoře návrhů 

a podpoře iniciativy zaměstnanců. Zaměstnanci poté mají pocit sounáležitosti, což vede 

k vysokým výkonům. Společnost i také sama řídí nábor nových zaměstnanců.  

Spolupracovníci 

Společnost si uvědomuje, že mezi hlavní faktory úspěchu firmy patří i její 

spolupracovníci. Poskytuje jim kvalitní zázemí a to nejen technické, ale i motivační a 

vytváří tak příjemné pracovní prostředí. Jelikož je výroba ve společnosti značně 

mechanizovaná, nemá problém s náborem lidí. V případě potřeby, společnost řeší 

nedostatky povoláním bývalých zaměstnanců, dnes již důchodců, kteří se do společnosti 

rádi vracejí. Management společnosti oceňuje zaměstnance nejen finančně, ale nabízí také 
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různá školení, prémie či odměny. Společnost pro zaměstnance organizuje i různé zájezdy, 

cyklistické výlety, tenisové a fotbalové turnaje, oslavy výročí, životních jubileí a mnohé 

další.  

Schopnosti 

Díky dlouhodobému působení na trhu, společnost získala velké množství profesionálních 

znalostí, které uplatňuje při dosažení zisku a uspokojení potřeb zákazníků. Pro 

komunikaci se zákazníky a prezentaci svých produktů využívá reklamy. Pro výrobu 

kvalitních produktů využívá nových technologií a také kvalitní, spolehlivé a vzdělané 

zaměstnance. 

Sdílené hodnoty 

Mezi sdílené hodnoty patří vize, poslání, cíle a také firemní kultura. Posláním pro 

společnost je dát zákazníkovi co nejvyšší kvalitu výrobku a to při včasném dodání. 

Společnost Linea Nivnice, a.s. se snaží rozvíjet nejen schopnosti svých pracovníků, ale 

také usiluje o to, aby se zaměstnanci v kolektivu cítili dobře, sdílely hodnoty společnosti 

a rádi pro firmu pracovali.  
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4. FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

Cílem této kapitoly je zhodnocení finanční situace firmy Linea Nivnice a.s. Analýza bude 

vycházet z teoretické části uvedené v předchozích kapitolách. Jako podklad pro 

zpracování slouží účetní závěrky společnosti, které jsou součásti výročních zpráv, a to za 

období 2012 – 2016.  

Od roku 2016 vstoupily v platnost změny v účetnictví. Na základě nového vzoru byly 

výroční zprávy z let 2012 – 2015 přepracovány do nového formátu, aby bylo docíleno 

konzistentního výsledku. Kompletní tabulka aktiv, pasiv a výkazu zisků a ztrát je uvedena 

v přílohách. 

Původní zákon 563/1991 Sb. O účetnictví je nově od 1. 1. 2016 upraven zákonem č. 

221/2015 Sb. 

4.1. Analýza absolutních ukazatelů 

Základním bodem analýzy absolutních ukazatelů je horizontální a vertikální analýza 

rozvahy výkazu zisků a ztrát. Horizontální analýza určuje absolutní a procentuální změny 

mezi dvěma po sobě jdoucími roky. Vertikální analýza poskytuje informace týkající se 

struktury aktiv a pasiv.  

4.1.1. Horizontální analýza 

Horizontální analýza je metodou finanční analýzy, která zobrazuje změnu (podíl či rozdíl) 

stejné položky v čase. Účelem horizontální analýzy je identifikace položky s největší 

absolutní či relativní změnou a pomáhá odvodit trend.  
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Horizontální analýza aktiv 

Tabulka č. 9: Horizontální analýza aktiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

  
Změna 2013/2012 Změna 2014/2013 Změna 2015/2014 Změna 2016/2015 

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

AKTIVA CELKEM -19137 -3,30 15149 2,71 20195 3,51 21663 3,64 

Dlouhodobý majetek -5241 -1,98 8022 3,09 31591 11,81 16036 5,36 

Dl. nehm. majetek -723 -47,38 -529 -65,88 597 217,88 -82 -9,41 

Dl. hm. majetek -4594 -1,75 8542 3,31 31017 11,64 16118 5,42 

Dl. fin.majetek 76 9,10 9 0,99 -23 -2,50 0 0,00 

Oběžná aktiva -14271 -4,55 5325 1,78 -10071 -3,30 581 0,20 

Zásoby 12511 8,30 -8407 -5,15 1214 0,78 30250 19,39 

Dl. pohledávky - - - - - - - - 

Kr. pohledávky -33633 -21,17 15595 12,45 -9734 -6,91 -24217 -18,47 

Kr. fin. majetek - - - - - - - - 

Peněžní prostředky 6851 163,66 -1863 -16,88 -1551 -16,91 -5452 -71,52 

Čas. rozlišení 375 58,87 1802 178,06 -1325 -47,09 5046 338,89 

Z tabulky trendů aktiv vyplývá, že kromě roku 2013, kdy došlo k poklesu o 3,3%, dochází 

k postupnému navyšování bilanční sumy. Na poklesu se ve výrazné míře podílela krize 

z let 2010 – 2012, kterou musela společnost přestát a také oslabení české koruny v závěru 

roku 2013.  

Převážnou část dlouhodobého majetku tvoří hmotný majetek, a to konkrétně výrobní a 

skladovací haly, výrobní linky a stroje, což je u výrobního podniku očekávanou 

záležitostí. Během sledovaného období nedochází k velkým investicím do dlouhodobého 

majetku. Teprve v roce 2015 došlo k nárůstu dlouhodobého majetku a to téměř o 12%. 

Tento nárůst je v důsledku koupě nové linky, na výrobu ovocných kapsiček z folie a s tím 

také spojená přestavba výrobního objektu. Dalšími důvody bylo také pořízení inspekčního 

RTG zařízení a uzavření manipulační rampy. 

Oběžná aktiva v průběhu let nijak nekolísají, a mají převážně stálý charakter. Pouze v roce 

2016 jsou v tabulce vidět vyšší zásoby, což společnost do značné míry uchránilo před 

následky, které způsobila neúroda v roce 2017. 

Společnost nemá žádné dlouhodobé pohledávky, což je velmi příznivé z hlediska 

nedobytnosti. 
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Časové rozlišení, které je představováno náklady a příjmy příštích období, zaznamenaly 

v roce 2016 nárůst o 5 046 tis. Kč. Tento nárůst v nákladech příštích období je spojen 

s dokompletováním linky na výrobu ovocných kapsiček z folie a tím odstranění ručního 

balení kapsiček do kartonu.  

 

Graf č. 5: Horizontální analýza aktiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

Horizontální analýza pasiv 

Následující tabulka zachycuje vývoj jednotlivých položek pasiv v absolutním a 

procentuálním poměru. Stejně jako celková aktiva, tak i vývoj pasiv je totožný, jelikož 

zde platí základní bilanční pravidlo. V průběhu sledovaného období došlo ke zvýšení 

vlastního kapitálu o 82,1 mil. Kč, na druhé straně však došlo k poklesu cizího kapitálu o 

46,1 mil. Kč. Hodnoty základního kapitálu jsou po celé období stejné, a to ve výši 109 

107 tis. Kč, totéž platí i pro fondy ze zisku, které jsou 21 821 tis. Kč. 
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Tabulka č. 10: Horizontální analýza pasiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

  
Změna 2013/2012 Změna 2014/2013 Změna 2015/2014 Změna 2016/2015 

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

PASIVA CELKEM -19 137 -3,30 15 149 2,71 -20 195 -3,51 21 663 3,64 

Vlastní kapitál 43019 19,02 -2870 -1,07 -24728 -9,29 17253 5,93 

Základní kapitál 0 - 0 - 0 - 0 - 
Ážio a kapitálové 
fondy 81 -0,40 10 -0,05 23 -0,11 0 0,00 

Fondy ze zisku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Výsledek hospod.min. 
let 5 406 5,01 14 897 13,15 -6 766 -5,28 17 942 13,30 

VH běž.účt.obd. 37 532 501,83 -17 777 -39,49 -17 985 -66,04 -689 -1,52 

Cizí zdroje -63356 -18,15 18096 6,33 3501 1,15 2624 0,87 

Rezervy 0 - 0 - -13 - 7 53,85 

Závazky -63 356 -18,15 18 096 6,33 3 514 1,16 2 617 0,87 

Dlouhodobé závazky -681 -2,81 460 1,95 -137 -0,57 219 0,91 

Krátkodobé závazky -324 844 -100,00 17 636 6,73 3 651 1,30 2 398 0,87 

Časové rozlišení 1200 30,16 -77 -1,49 1032 20,23 1786 43,88 

Vlastní kapitál společnosti je nejvíce ovlivněn výsledky hospodaření minulých let a 

výsledek hospodaření běžného účetního období.  

Cizí kapitál má velmi kolísavý charakter a je ovlivněn hlavně krátkodobými závazky. 

V roce 2013 došlo ke snížení cizích zdrojů o 63,4 mil Kč, jelikož se společnost rozhodla 

díky vysokým ziskům v tomto roce splatit téměř celý kontokorentní úvěr u UniCredit 

Bank (bylo splaceno necelých 25 mil. Kč z celkových 28 mil. Kč) a také část 

krátkodobého úvěru od Raiffeisen Bank (bylo splaceno 27 mil. Kč z celkových 137 mil 

Kč úvěru).  
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Graf č. 6: Horizontální analýza pasiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

V této části bude představen vývoj vybraných položek z výkazu zisků a ztrát. Společnost 

ve sledovaném období nevykazovala obchodní marži, což společnost klasifikuje jako 

výrobní a tržby jsou získávány z prodeje vlastních výrobků a služeb. Společnost vykazuje 

kolísavý trend tržeb z prodeje výrobků a služeb. V roce 2013 společnost překonala 

důsledky krize z let 2010 - 2012 a vytvořila rekordní výsledek hospodaření. Hlavní 

příčinou byl pokles cen vstupních surovin a polotovarů, a také minimalizování nákladů 

na marketingové činnosti. V dalších letech se již tržby nedostaly na tak vysoké hodnoty a 

měly spíše kolísavý charakter.  
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Tabulka č. 11: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

Graf č. 7: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

4.1.2. Vertikální analýza 

Používá se za účelem výpočtu podílu určité položky na určité sumární položce. Vyjadřuje 

procentuální podíly jednotlivých položek na tvorbě celkové veličiny za jednotlivá období. 
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Změna 2013/2012 Změna 2014/2013 Změna 2015/2014 Změna 2016/2015 

  v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
Tržby z prodeje 
výrobků a služeb 18 056 1,94 41 255 4,34 -42 565 -4,29 -204 -0,02 

Výkonová spotřeba -39 354 -4,83 40 815 5,26 -52 511 -6,43 4 506 0,59 

Osobní náklady 6 937 7,92 9 166 9,69 9 308 8,97 3 471 3,07 
Ostatní provozní 
výnosy 5 032 59,17 -3 453 -25,51 -3 811 -37,80 3 483 55,53 
Ostatní provozní 
náklady -1 072 -7,74 -3 279 -25,65 -1 843 -19,39 1 596 20,84 
Provozní výsledek 
hospodaření 42 895 282,15 -18 797 -32,35 9 680 24,63 -2 794 -5,70 
Finanční výsledek 
hospodaření 2 369 -38,93 -987 26,55 9 713 -206,48 1 196 23,88 

VH na účetní období 37 532 501,83 -17 777 -39,49 17 985 66,04 -689 -1,52 
Čistý obrat za účetní 
období 21 971 2,32 34 249 3,54 -33 945 -3,38 2 332 0,24 
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Vertikální analýza aktiv 

Tabulka č. 12: Vertikální analýza aktiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

Rok 
2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 45,72% 46,34% 46,52% 50,24% 51,08% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,26% 0,14% 0,05% 0,15% 0,13% 

Dlouhodobý hmotný majetek 45,31% 46,04% 46,31% 49,95% 50,81% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,14% 0,16% 0,16% 0,15% 0,15% 

Oběžná aktiva 54,17% 53,48% 52,99% 49,51% 47,86% 

Zásoby 26,02% 29,14% 26,91% 26,20% 30,18% 

Pohledávky 27,44% 22,37% 24,49% 22,02% 17,33% 

Peněžní prostředky 0,72% 1,97% 1,59% 1,28% 0,35% 

Časové rozlišení aktiv 0,11% 0,18% 0,49% 0,25% 1,06% 

Na základě uvedených hodnot je zřejmé, že se na celkových aktivech podílely z největší 

části oběžná aktiva, a to kolem 50-55% během všech sledovaných obdobích. Zhruba 

polovinu oběžných aktiv tvoří pohledávky, a to převážně pohledávky od odběratelů. Jejich 

podíl postupem let pomalu klesá, a také je většina těchto pohledávek ještě před splatností.  

Peněžní prostředky se pohybují kolem 1% z celkových aktiv.  

Téměř celou zbývající část tvoří dlouhodobý majetek, a 45-50 % celkového majetku. 

Převážnou část tvoří hmotný majetek, konkrétně se jedná o výrobní a skladovací haly, 

linky a stroje. V roce 2012 se dlouhodobý majetek podílel na aktivech nejnižším podílem 

45,72%. Tato hodnota je dána poklesem dlouhodobého hmotného majetku. V dalších 

letech má dlouhodobý majete rostoucí trend.  

Časové rozlišení je tvořeno převážně z nákladů budoucího období. 
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Graf č. 8: Vertikální analýza aktiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

Vertikální analýza pasiv 

Společnost je z velké části financována ciyím kapitálem, což znamená, že společnost 

využívá agresivnější způsob financování.  

Tabulka č. 13: Vertikální analýza pasiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

Rok 
2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 39,04% 48,06% 46,30% 48,88% 49,96% 

Základní kapitál 18,84% 19,48% 18,97% 18,33% 17,68% 

Ážio a kapitálové fondy -3,48% -3,58% -3,48% -3,37% -3,25% 

Fondy ze zisku 3,77% 3,90% 3,79% 3,67% 3,54% 

VH minulých let 18,62% 20,22% 22,28% 22,66% 24,77% 

VH běžného účetního období 1,29% 8,04% 4,73% 7,60% 7,22% 

Cizí zdroje 60,27% 51,02% 52,82% 50,44% 49,09% 

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

Dlouhodobé závazky 4,18% 4,20% 4,17% 4,05% 3,95% 

Krátkodobé závazky 56,09% 46,81% 48,65% 46,38% 45,14% 

Časové rozlišení 0,69% 0,92% 0,89% 0,68% 0,95% 

Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu podniku ve sledovaném období vzrostl 

z 39% až na 50%. Příčinou jsou kladné výsledky hospodaření z minulých let, které tvořily 

v průměru 22 % celkového kapitálu společnosti.  
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Podíl cizích zdrojů klesl z 60% na necelých 50%, což bylo způsobeno splacením velké 

části kontokorentního úvěru a také části krátkodobého úvěru. 

Časové rozlišení tvoří hlavně výdaje budoucích období. Nejnižšího podílu k bilanční 

sumě dosahoval v roce 2015, kdy byl 0,68%. 

 

Graf č. 9: Vertikální analýza pasiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

Vertikální analýza zisků a ztrát 

Tato část je zaměřena na vertikální analýzu výkazu zisků a ztrát společnosti, při níž budou 

jednotlivé položky dány do poměru k tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb, jelikož 

je vybraná společnost výrobní.  

Tabulka č. 14: Vertikální analýza zisku a ztrát v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý obrat za účetní období 100% 100% 100% 100% 100% 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 98,47% 98,10% 98,86% 97,93% 97,68% 

Ostatní provozní výnosy 0,90% 1,40% 1,01% 0,65% 1,00% 

Výnosy z ostatního dlouhodobého FM 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 1,09% 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní finanční výnosy 0,63% 0,50% 0,13% 0,43% 0,23% 
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Graf č. 10: Vertikální analýza zisku a ztrát v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

4.2. Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílovými ukazateli jsou označovány peněžní fondy, které jsou orientovány na 

likviditu společnosti.  

Tabulka č. 15: Shrnutí rozdílových ukazatelů v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) -11 085 37 319 25 008 18 588 16 771 

Čistý peněžně pohledávkový fond (v tis. Kč) -161 758 -125 865 -129 769 -137 403 -169 470 

Čisté pohotové prostředky (v tis. Kč) -52 009 -37 955 -44 636 -47 161 -45 271 

Čistý pracovní kapitál představuje tzv. finanční polštář společnosti, který pomáhá 

společnosti překonat nepříznivé události. Ukazatel by měl tedy dosahovat co nejvyšších 

hodnot. V roce 2012 byl tento ukazatel záporný, což představuje určité problémy se 

schopností splácet. Tato hodnota je způsobena nárůstem krátkodobých závazků. V dalších 

letech však společnost dosahuje jen kladných hodnot a také poměrně vysokých. Ve 

sledovaném období má však klesající posloupnost. V poledním sledovaném roce dosahuje 

hodnoty 16 771 tis. Kč.  

Ve většině firem jsou čisté pohotové prostředky v záporných hodnotách, tento stav je 

normální.  
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Graf č. 11: Analýza rozdílových ukazatelů v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

4.3. Analýza tokových ukazatelů 

Sledování peněžních toků ve společnosti slouží k finančnímu řízení společnosti a reálný 

pohyb peněžních prostředků v příslušném období ukazuje výkaz cash flow.  

4.3.1. Analýza cash flow 

Tabulka č. 16: Analýza cash flow v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

CF z provozní činnosti (v tis. Kč) 20 802 77 444 61 715 69 118 52 846 

CF z investiční činnosti (v tis. Kč) -17 179 -13 860 -34 323 -57 742 -43 267 

CF z finanční činnosti (v tis. Kč) 6 140 -49 301 18 287 15 735 30 893 

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků (v tis. Kč) 9 763 14 283 45 679 27 111 40 472 

CF z provozní činnosti je ve sledovaném období stále kladný, i když kolísá podobně jako 

provozní výsledek hospodaření. Celkově však vzrostl o více než dvojnásobek. CF 

z investiční činnosti je v celém sledovaném období záporný. Důvodem jsou každoroční 

investice, a to především do dlouhodobého hmotného majetku kvůli zvýšení efektivnosti 

výroby. CF z finanční činnosti je po celou sledovanou dobu kladný, kromě roku 2013, 

kdy společnost splatila velké části již zmiňovaných úvěrů.  

Při součtu jednotlivých položek je vidět, že celkově společnost dosahovala v každém roce 

kladného celkového CF. 
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Graf č. 12: Vývoj cash flow v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

4.4. Analýza poměrových ukazatelů 

V následující části práce se věnuji analýze rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a 

produktivity. Tyto ukazatele následně porovnám s průměrnými hodnotami odvětví, kde 

budou použity údaje získané z Panoramat potravinářského průmyslu (2012 – 2016), které 

je každoročně vydáváno Ministerstvem zemědělství ČR. Použiji údaje pro odvětví CZ-

NACE 10.3 – Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny.  

4.4.1. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou většinou nejsledovanější skupinou poměrových ukazatelů, 

jelikož nás informují o schopnosti společnosti zhodnocovat kapitál a vytvářet zisk. Řadí 

se mezi základní indikátory finančního zdraví podniku a udávají, kolik korun zisku 

připadne na jednu korunu jmenovatele. Platí tedy, že čím větší rentability dosáhne, tím 

lépe umí hospodařit se svým kapitálem a majetkem.  
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Tabulka č. 17: Ukazatele rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilita aktiv (ROA) [%] 2,35 10,28 6,49 9,54 8,94 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) [%] 3,31 16,72 10,23 15,54 14,45 

Rentabilita tržeb (ROS) [%] 0,80 4,74 2,75 4,76 4,69 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) [%] 5,44 19,67 12,86 18,02 16,59 

Rentabilita aktiv je v celém sledovaném období kladná, v prvním roce je poměrně nízká, 

ale v dalších letech došlo k výraznému nárůstu. Největších hodnot dosahuje v roce 2013, 

kdy se dostala na hodnotu 10,28%. Rentabilita vlastního kapitálu se vyvíjí podobně. Její 

hodnoty jsou také po celé období kladné a po prvním roce, kde dosahuje hodnoty pouze 

3,31% se o rok později dostala na nejvyšší hodnotu ve sledovaném období, a to 16,72%. 

Ani rentabilita tržeb se nedostala do záporných hodnot, ale její hodnoty jsou oproti 

předcházejícím podstatně nižší. Její průměrná hodnota se pohybuje kolem 3,5%.  

 

Graf č. 13: Porovnání rentability aktiv s  odvětvím a společností Kofola, a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a účetních výkazů společnosti Kofola, a.s.) 

 

Porovnání rentability aktiv ve společnosti Linea Nivnice, a.s. potvrzuje již uvedený fakt, 

že v prvním roce se společnosti moc dobře nevedlo. V tomto roce byla rentabilita aktiv 

nižší než průměr odvětví, ale v následujících letech došlo díky nárůstu výsledku 

hospodaření k tomu, že společnost dosahovala vyššího hodnot než v odvětví, v letech 

2015 a 2016 dokonce dvojnásobných hodnot.  
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Graf č. 14: Porovnání rentability vlastního kapitálu s odvětvím a společností Kofola, a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a účetních výkazů společnosti Kofola, a.s.) 

 

Vývoj rentability vlastního kapitálu je podobný jako u rentability aktiv v porovnání 

s odvětvím. Rok 2012 byl ve vybrané společnosti nižší než poloviční, ale v dalších letech 

se dostává výše než je průměr odvětví. V roce 2015 je rentabilita vlastního kapitálu 

společnosti Linea Nivnice, a.s. téměř trojnásobná, oproti odvětví. V porovnání se 

společností Kofola, a.s. dosahuje podobných hodnot, vyjma roku 2013, kdy společnost 

dosáhla záporného zisku.  
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Graf č. 15: Porovnání rentability tržeb s odvětvím a společností Kofola, a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a účetních výkazů společnosti Kofola, a.s.) 

 

Rentabilita tržeb je v prvním sledovaném roce téměř zanedbatelná, oproti odvětví a 

společnosti Kofola, a.s., ale v dalších letech dochází ke srovnání s odvětvím a v roce 2015 

dokonce ke dvojnásobnému překonání odvětví. Tento dobrý výsledek pokračuje i v roce 

2016. 

4.4.2. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, zda je daný podnik schopen efektivně hospodařit se svými aktivy. 

Pokud podnik disponuje větším množstvím aktiv než je potřebné, vznikají společnosti 

přebytečné náklady. Naopak, pokud je aktiv málo, přichází podnik o výdělek v podobě 

tržeb. 

Tabulka č. 18: Ukazatele aktivity v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv 1,61 1,70 1,72 1,59 1,54 

Doba obratu zásob [dny] 58,99 62,68 56,97 60,00 71,65 

Doba obratu pohledávek [dny] 57,91 45,37 50,55 49,60 40,93 

Doba obratu závazků [dny] 28,36 19,86 22,43 21,68 20,03 

Doba obratu aktiv se v hodnocené společnosti nijak výrazně neměnila, stále se držela 

kolem hodnoty 1,6. Doporučená doba obratu aktiv je dána hodnotou 1,6 – 3, avšak 

minimální je hodnota 1, takže v tomto případě se jedná spíše o podprůměrné hodnoty. 
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Největší hodnoty, a to 1,72 dosáhla společnost v roce 2014, což v praxi znamená, že se 

společnosti v tomto roce podařilo obrátit aktiva v tržby celkem 1,72 krát.  

 

Graf č. 16: Obrat aktiv ve srovnání s odvětvím 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a účetních výkazů společnosti Kofola, a.s.) 

 

Doba obratu zásob určuje počet dní, po které jsou zásoby v podniku vázány, až do doby 

jejich prodeje či spotřeby. Z tabulky je vidět, že doba obratu zásob postupně rostla, 

protože společnost měla ve sledovaném období stále větší zásoby, ale tržby výrazněji 

nerostly.  

Průměrná doba obratu pohledávek postupně klesá, z čehož vyplývá, že společnost 

získávala finanční prostředky stále rychleji, avšak průměrná doba obratu pohledávek je 

vyšší než doba obratu závazků, takže společnost spíše pomocí finančních prostředků 

splácela své závazky. 
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Graf č. 17: Doba obratu zásob, pohledávek a závazků 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

4.4.3. Ukazatele zadluženosti 

Tito ukazatelé hledají optimální kapitálovou strukturu a určují poměr mezi vlastními a 

cizími zdroji.  

Tabulka č. 19: Ukazatele zadluženosti v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost [%] 60,27 51,02 52,82 50,44 49,09 

Kvóta vlastního kapitálu [%] 39,04 48,06 46,30 48,88 49,96 

Úrokové krytí 3,02 18,06 13,60 20,25 19,83 

Finanční páka 2,56 2,08 2,16 2,05 2,00 

Ideální poměr celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu je 1:1, tento poměr je 

nazýván jako zlaté pravidlo. Pravidlo nám zároveň říká, že vlastní zdroje by měly 

převyšovat zdroje cizí, nebo se alespoň rovnat. V grafu níže je možné vidět, že 

v posledních letech se začíná toto pravidlo plnit, a blíží se tomuto poměru.  

Vyšší míra zadluženosti může mít pro podnik nevýhody například při sjednávání nového 

bankovního úvěru, jelikož banka podniku nabídne vyšší úrokovou sazbu. Také se zvyšuje 

riziko u věřitelů. 

Ukazatel úrokového krytí je významně sledován investory a manažery, jelikož vypovídá 

o tom, kolikrát může klesnout zisk, aby byl podnik stále schopen zabezpečit cizí zdroje 

na stávající úrovni. Ukazatel v průběhu sledovaného období byl nejnižší v roce 2012, což 
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bylo zapříčiněno nízkým hospodářským výsledkem a vysokými nákladovými úroky. 

Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2016, a to 19,83. Tato hodnota znamená, že společnost 

by byla schopna uhradit ze svého zisku úroky z úvěru 19,83 krát.  

Hodnoty ukazatele finanční páky jsou větší než jedna, což znamená, že finanční páka má 

pozitivní efekt. Podnik dosahuje hodnot okolo dva, což pro podnik znamená, že 

zadlužování je výhodné a povede k vyšší ziskovosti vlastního kapitálu. Hodnoty se 

v průběhu let mírně snižují, což znamená, že ziskovost vlastního kapitálu postupně klesá. 

 

Graf č. 18: Poměr celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

4.4.4. Ukazatele likvidity 

V této podkapitole se zaměřím na tři hlavní ukazatele likvidity, a to běžnou, pohotovou a 

okamžitou. Tito ukazatelé vyjadřují schopnost podniku hradit své spatné závazky, což 

znamená schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky, které společnost 

využívá k úhradě svých závazků. Čím jsou hodnoty ukazatele vyšší, tím je riziko platební 

neschopnosti nižší, ovšem nadměrně vysoká hodnota snižuje rentabilitu podniku. 
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Tabulka č. 20: Ukazatele likvidity v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita 0,97 1,14 1,09 1,07 1,06 

Pohotová likvidita 0,50 0,52 0,54 0,50 0,39 

Okamžitá likvidita 0,01 0,04 0,03 0,03 0,01 

Všechny ukazatele krátkodobé likvidity jsou ve sledovaném období velmi nízké. 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita informuje o schopnosti podniku dostát svým závazkům při prodeji 

oběžných aktiv. Udává, kolikrát oběžná aktiva převyšují krátkodobé závazky společnosti. 

Optimální hodnoty běžné likvidity se pohybují v intervalu 1,5 až 2,5. Z Grafu níže je tedy 

patrné, že společnost je pod minimální hranicí těchto doporučení. Z tohoto ukazatele tedy 

vyplývá, že společnost hospodaří se svými finančními prostředky spíše rizikověji, aby 

dosáhla co nejvyšší výnosnosti.  

Pro společnost zatím nepředstavovaly tyto nízké hodnoty žádný problém. V případě 

potřeby má společnost smlouvy na kontokorentní úvěry a popřípadě má i možnost půjčit 

si od své dceřiné společnosti.  

Pro porovnání běžné likvidity s průměrem v odvětví, je vytvořen graf viz níže. V něm je 

možné vidět, že průměr odvětví se pohybuje také spíše v nižších doporučených 

hodnotách. 

 

Graf č. 19: Běžná likvidita v porovnání s oborovým odvětvím 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a účetních výkazů společnosti Kofola, a.s.) 
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Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita by měla mít hodnotu minimálně jedna, což by značilo, že podnik by 

byl schopen pokrýt své závazky, aniž by musel prodat své zásoby. Je vidět, že pohotová 

likvidita nedosahuje ani v jednom roce ze sledovaného období požadovaných hodnot.  

 

Graf č. 20: Pohotová likvidita v porovnání s oborovým odvětvím 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a účetních výkazů společnosti Kofola, a.s.) 

 

Okamžitá likvidita 

Jedná se o nejpřísnější ukazatel, jelikož poměřuje pouze krátkodobý finanční majetek a 

krátkodobé závazky společnosti. Ukazatel by měl nabývat hodnot od 0,2 do 0,5. V tomto 

případě jsou však hodnoty okamžité likvidity podstatně nižší. Jak je možné vidět v grafu 

níže, ani oborové odvětví nedosahuje doporučených hodnot. 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

2012 2013 2014 2015 2016

LI
KV

ID
IT

A

ROK

Pohotová likvidita

Linea Nivnice, a.s. Kofola, a.s. Oborové odvětví



 

74 
 

 

Graf č. 21: Okamžitá likvidita v porovnání s oborovým odvětvím 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a účetních výkazů společnosti Kofola, a.s.) 

 

4.4.5. Provozní (výrobní) ukazatele 

Provozní (výrobní) ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení podniku a pomáhají 

managementu sledovat vývoj základní aktivity podniku.  

Tabulka č. 21: Provozní ukazatele v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Průměrný počet zaměstnanců 251 251 251 267 289 

Mzdová produktivita [v Kč] 14,80 14,91 13,71 12,46 12,13 

Osobní náklady na PH [v %] 64,35 52,89 61,25 59,68 61,46 

Produktivita práce z PH [v tis. Kč] 542,40 712,24 674,61 709,26 655,85 

Průměrná mzda (roční) [v tis. Kč] 254,92 277,91 303,90 312,52 296,09 

Průměrná mzda (měsíční) [v tis. Kč] 21,24 23,16 25,32 26,04 24,67 

Nákladovost výnosů [v Kč] 0,99 0,96 0,97 0,96 0,96 

Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadne na jednu korunu vyplacených mezd. 

Hodnota ukazatele by měla v průběhu času růst, avšak z tabulky je patrné, že má klesající 

trend od roku 2013. Klesající hodnota je v tomto případě způsobena růstem mzdových 

nákladů, jelikož došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců od roku 2015.  

Osobní náklady k přidané hodnotě vyjadřují, jakou část přidané hodnoty tvoří osobní 

náklady. Ukazatel má kolísavý trend a pohybuje se od hodnot 52,89 do 64,35%. Růst 
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hodnoty ukazuje, že pracovníci ve společnosti produkovali nižší zisk, avšak za větší 

peníze.  

Produktivita práce z přidané hodnoty udává, jaká je přidaná hodnota na pracovníka za rok. 

Ukazatel má opět kolísavý trend, nejnižší hodnoty dosahovala v roce 2012, a to 542,40 

tis. Kč. Tato hodnota je způsobena nízkou přidanou hodnotou v tomto roce. O rok později 

však došlo k nárůstu ukazatele na hodnotu 712,24 tis. Kč, která je i nejvyšší za celé 

sledované období. Hodnota je dána prudkým nárůstem přidané hodnoty. V roce 2014 

hodnota mírně klesla, a to na 674,61 tis. Kč a v dalším roce opět stoupla až na hodnotu 

709,26 tis. Kč. V roce 2016 hodnota opět klesá, a na jednoho zaměstnance připadá 655,85 

tis. Kč, což je způsobeno zvýšením počtu zaměstnanců. 

Pro porovnání ukazatele produktivity práce z přidané hodnoty s průměrnou mzdou ve 

společnosti Linea Nivnice, a.s. byl vytvořen graf níže. Mělo by platit, že produktivita roste 

rychleji, než průměrná roční mzda. Z uvedeného grafu je však patrné, že tento předpoklad 

nebyl splněn. Propad produktivity práce z přidané hodnoty v roce 2016 byl způsoben 

poklesem tržeb v posledních dvou letech.  

 

Graf č. 22: Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty a průměrné mzdy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

Nákladovost výnosů udává, jsou výnosy společnosti zatíženy náklady. Tato hodnota by 

měla v čase klesat, což v našem případě platí. Na začátku sledovaného období dosahoval 
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ukazatel nejvyšší hodnoty, a to 0,99. V dalším roce klesl na hodnotu 0,96 a kromě roku 

2014 se na této hodnotě stále drží. Společnost by měla dbát na to, aby se ukazatel 

nákladovosti výnosů stále snižoval 

4.4.6. Ukazatele na bázi cash flow 

Jedná se o doplňkové ukazatele, které slouží k hlubšímu analyzování finanční situace 

společnosti.  

Tabulka č. 22: Ukazatele na bázi cash flow v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016)  

  2012 2013 2014 2 015 2 016 

Doba splácení dluhů [roky] 16,78 3,69 4,92 4,34 5,73 

Likvidita z CF 0,06 0,30 0,22 0,25 0,19 

Rentabilita tržeb [%] 2,23 8,15 6,22 7,28 5,57 

Ukazatel doby splácení dluhů v prvním roce vykazoval vysoké až kritické hodnoty, ale 

v příštích letech se již dostal na přijatelnou hodnotu a to od 3 do 6 let. Doporučená doba 

splácení dluhu je do 3 let. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2013, kdy doba splácená 

dluhu dosáhla hodnoty 3,69 let, což znamená, že 3,69 násobek cash flow by stačil 

k uhrazení veškerých dluhů podniku.  

Likvidita z cash flow udává schopnost společnosti dostát svým závazkům z provozního 

CF. V prvním sledovaném roce se hodnota pohybovala v setinách a v dalších letech měla 

poměrně stálé hodnoty, a to mezi 0,19 až 0,30.  

Rentabilita tržeb má kolísavý trend a nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2013. 

4.5. Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů slouží k celkovému posouzení ekonomické situace společnosti a 

vyhodnocení finančního zdraví podniku. V této kapitole budou aplikovány vybrané 

bonitní a bankrotní modely, které se řadí mezi účelové ukazatele. Jako bankrotní modely 

byl zvolen Du Pontův model, Altmanův model a index IN05 a z bonitních modelů byl 

vybrán Kralickův Quicktest. 

4.5.1. Du Pontův model 

Následující tabulka uvádí výsledné hodnoty jak vrcholového ukazatele ROE, tak dílčích 

položek vstupujících do tohoto ukazatele za roky 2012 až 2016. 
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Tabulka č. 23: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (v %) 3,31 16,72 10,23 15,54 14,45 

Rentabilita celkových aktiv ROA (v %) 2,35 10,28 6,49 9,54 8,94 

Finanční páka(aktiva celkem/vlastní kapitál) 2,56 2,08 2,16 2,05 2,00 

Rentabilita tržeb ROS  (v %) 0,80 4,74 2,75 4,76 4,69 

Obrat celkových aktiv 1,61 1,70 1,72 1,59 1,54 

EAT (v tis. Kč) 7 479 45 011 27 234 45 219 44 530 

Tržby (v tis. Kč) 932 261 950 317 991 572 949 007 948 803 

Aktiva (v tis. Kč) 579 164 560 027 575 176 595 371 617 034 

Dle tabulky je možné se přesvědčit o tom, že ukazatel ROE procházel postupným 

vývojem. V prvním sledovaném roce 2012 dosahoval hodnoty pouze 3,31%, ale již o rok 

později se hodnota dostala na nejvyšší ve sledovaném období a to 16,72%. Z provedeného 

rozkladu je patrné, že pozitivní vliv na ukazatele ROE měl obzvláště nárůst ROA 

z hodnoty 2,35%, až na hodnotu 10,28%. Ukazatel ROA dosáhl nárůstu na základě vlivu 

ROS.  

 

Graf č. 23: Pyramidový rozklad 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 
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4.5.2. Altmanovo Z-scóre 

Altmanovo Z-scóre je jedním z bankrotních ukazatelů, je velmi univerzální a dá se použít 

pro různé druhy podniků. Vyjadřuje finanční situaci společnosti a považuje se za 

doplňující faktor finanční analýzy.  

Tabulka č. 24: Altmanův model v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

x1 1,66 1,96 1,89 1,98 2,04 

x2 3,02 18,06 13,60 20,25 19,83 

x3 0,02 0,10 0,06 0,10 0,09 

x4 1,64 1,86 1,82 1,75 1,68 

x5 0,64 0,80 0,78 0,75 0,74 

IN05 0,83 1,85 1,50 1,88 1,83 

Z tabulky a grafu je zřejmé, že společnost se ve sledovaných letech pohybovala v pásmu 

tzv. šedé zóny. V tomto rozhraní nelze jednoznačně odvodit závěry o její finanční situaci. 

Nejvyššího Z-scóre dosáhla společnost v roce 2013, kdy měl největší vliv ukazatel x5, 

který je ovlivněn hodnotou tržeb a celkových aktiv. V roce 2012 byla hodnota nejnižší 

2,11. Příčinou je vliv ukazatele x1, který je vlivem čistého pracovního kapitálu 

v záporných hodnotách. V letech 2014 – 2016 je vidět také mírný pokles, ale hodnoty jsou 

stále v šedé zóně. Vývoj v průběhu let je znázorněn v grafu. 

 

Graf č. 24: Altmanův model 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 
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4.5.3. Index IN05 

Bankrotní model Index IN05 je přizpůsoben českým podmínkám a pomáhá posoudit 

finanční výkonnost a důvěryhodnost českých podniků. Výsledné hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce. 

Tabulka č. 25: Index IN05 v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

x1 1,66 1,96 1,89 1,98 2,04 

x2 3,02 18,06 13,60 20,25 19,83 

x3 0,02 0,10 0,06 0,10 0,09 

x4 1,64 1,86 1,82 1,75 1,68 

x5 0,64 0,80 0,78 0,75 0,74 

IN05 0,83 1,85 1,50 1,88 1,83 

Výsledné ukazatele jsou v průběhu let poměrně kolísavé. V prvním sledovaném roce je 

hodnota velmi nízká, a to 0,83. Tato hodnota udává, že podnik v tomto roce netvoří 

žádnou hodnotu a je vysoká pravděpodobnost, že směřuje k bankrotu. V dalším roce je 

však hodnota 1,85, což znamená velký nárůst a velmi nízké riziko bankrotu a také vytváří 

hodnotu pro své vlastníky. V roce 2014 hodnota Indexu IN05 opět trochu poklesla, ale jen 

do tzv. šedé zóny. Hodnota v tomto roce je dána nízkým výsledkem hospodaření před 

zdaněním, v porovnání předchozím a dalšími dvěma roky. Od roku 2015 se již indexy 

pohybují nad hranicí 1,6, tedy hranicí šedé zóny, takže je podnik hodnocen jako úspěšný 

a tvoří hodnotu pro své vlastníky. 
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Graf č. 25: Index IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

4.5.4. Kralickův Quicktest 

Je jedním z řady bonitních modelů a díky němu lze posoudit, v jaké finančně-ekonomické 

situaci se podnik nachází. Hodnocení probíhá na základě celkové známky, která je složena 

z hodnocení známek za finanční stabilitu a výnosové situace. 

Tabulka č. 26: Kralickův Quicktest v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

R1 4 4 4 4 4 

R2 3 1 1 1 2 

R3 1 1 1 1 1 

R4 1 3 2 2 2 

Finanční stabilita  3,5 2,5 2,5 2,5 3 

Výnosová situace 1 2 1,5 1,5 1,5 

Celková situace 2,25 2,25 2 2 2,25 

Celkově se společnost ve sledovaném období pohybuje okolo známky 2. V prvních 2 

letech na tom společnost byla trochu hůře, především kvůli nízkým ziskům a provozním 

CF. Ty však v následujících letech zvýšily a společnost se pohybuje celkově v ohodnocení 

Dobrý podnik. Nejhorších hodnot dosahoval podnik u ukazatele R1. Celkově však lze 

konstatovat, že vybraná společnost je dobrým nadprůměrným podnikem. 
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Graf č. 26: Kralickův Quicktest 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 

4.6. Spider analýza 

Pomocí 13 ukazatelů, hodnotících rentabilitu, likviditu, zadluženost a aktivitu byla 

vypracována Spider analýza. Porovnává výsledky společnosti Linea Nivnice, a.s. 

s oborovým odvětvím, konkrétně CZ-NACE 10.3 – Zpracování a konzervování ovoce a 

zeleniny, a to za roky 2015 a 2016.  

Tabulka č. 27: Absolutní hodnoty ukazatelů Spider analýzy v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

Ukazatel 2015 2016 

podnik odvětví podnik odvětví 

ROA [%] 9,54 3,90 8,94 4,36 

ROE [%] 15,54 5,43 14,45 6,17 

ROS [%] 4,76 2,28 4,69 2,57 

ROCE [%] 18,02 5,20 16,59 5,82 

Běžná likvidita 1,07 1,57 1,06 1,56 
Pohotová likvidita 0,50 0,74 0,39 0,73 

Okamžitá likvidita 0,03 0,10 0,01 0,10 

Celková zadluženost [%] 50,44 44,05 49,09 44,19 

Úrokové krytí 20,25 9,00 19,83 10,05 

Doba obratu aktiv [obrátky] 1,59 1,32 1,54 1,33 
Doba obratu zásob [dny] 60,00 78,33 71,65 78,58 

Doba obratu pohledávek [dny] 49,60 55,85 40,93 56,02 

Doba obratu závazků [dny] 21,68 29,05 20,03 28,97 
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Hodnoty uvedené v tabulce jsou zobrazeny také pomocí spider grafu, kde základnu se 

100% tvoří společnost Linea Nivnice, a.s. a pomocí procentuálního podílu budou 

vyjádřeny hodnoty stejných ukazatelů v oborovém odvětví. 

Tabulka č. 28: Relativní hodnoty Spider analýzy v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016 a Ministerstva 

průmyslu a obchodu) 

Ukazatel 2015 2016 

podnik odvětví podnik odvětví 

ROA 100,00% 40,88% 100,00% 48,76% 

ROE 100,00% 34,98% 100,00% 42,68% 

ROS 100,00% 47,85% 100,00% 54,84% 

ROCE 100,00% 28,86% 100,00% 35,10% 

Běžná likvidita 100,00% 146,71% 100,00% 147,11% 

Pohotová likvidita 100,00% 146,81% 100,00% 186,42% 

Okamžitá likvidita 100,00% 373,16% 100,00% 1316,46% 

Celková zadluženost 100,00% 87,34% 100,00% 90,00% 

Úrokové krytí 100,00% 44,42% 100,00% 50,68% 

Doba obratu aktiv 100,00% 83,04% 100,00% 86,30% 

Doba obratu zásob 100,00% 130,56% 100,00% 109,67% 

Doba obratu pohledávek 100,00% 112,61% 100,00% 136,88% 

Doba obratu závazků 100,00% 133,98% 100,00% 144,63% 

Na základě hodnot z tabulky byl vypracován graf pro rok 2015 a 2016.  

 

Graf č. 27: Spider analýza pro rok 2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016 a Ministerstva 
průmyslu a obchodu) 
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Z grafu je vidět, že vybraná společnost dosahovala v roce 2015 vyšších hodnot u 

ukazatelů rentability v porovnání s oborovým odvětvím. V oblasti likvidity jsou u mnou 

vybrané společnosti hodnoty nižší než v oboru, obzvláště okamžitá likvidita je 

v oborovém odvětví přibližně 3,7 krát vyšší než u vybrané společnosti.  

V oblasti finanční stability dosahoval ukazatel celkové zadluženosti lepších hodnot u 

společnosti Linea Nivnice, a.s., její celková zadluženost v roce 2015 dosahovala hodnoty 

50,44%. Její finanční struktura je v poměru 50:50, která je doporučována a nazývá se tzv. 

zlatým pravidlem financování. Celková zadluženost oborového odvětví je 44,05%, což 

značí, že využívá spíše vlastní zdroje k financování svých aktivit. Ukazatel úrokového 

krytí je výrazně vyšší u společnosti Linea Nivnice, a.s., což je dáno nízkou hodnotou 

nákladových úroků. 

Ukazatel obratu celkových aktiv se pohyboval u vybrané společnosti i u oborového 

odvětví nad minimální doporučovanou hodnotou jedna. Lepších hodnot dosahoval u 

společnosti Linea Nivnice, a.s., a to o 0,27 obrátky. Doba obratu zásob by měla dosahovat 

co nejnižších hodnot, takže jak je možné z grafu vidět, lepších hodnot dosahuje také u 

vybrané společnosti. U doby obratu pohledávek platí stejné pravidlo, tedy být co nejnižší. 

I v tomto případě si zvolená společnost vede lépe. Společnost Linea Nivnice, a.s. získala 

platby od odběratelů za 49,6 dní, což je rychleji než oborovém odvětví, kde platba od 

odběratelů trvala 55,85 dní. V případě doby obratu závazků je výhodné prodlužovat tuto 

dobu, jelikož to dává společnostem možnost čerpat bezplatný provozní úvěr od 

odběratelů. Lepších hodnot v tomto případě dosahuje oborové odvětví, jelikož zde byla 

platba závazků realizována o 7,37 dne později než u společnosti Linea Nivnice, a.s.  

U grafu pro rok 2016 nedošlo k výraznějším změnám ani u vybrané společnosti ani 

v oborovém odvětví a hodnoty jsou téměř srovnatelné. 
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Graf č. 28: Spider analýza pro rok 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016 a Ministerstva 
průmyslu a obchodu) 

 

Pro porovnání jednotlivých výsledků dosažených společností Linea Nivnice, a.s. v letech 

2015 a 2016 byl sestaven graf, kde je základnou rok 2015.  

 

Graf č. 29: Spider analýza v meziročním srovnání 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016 a Ministerstva 
průmyslu a obchodu) 
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Z tohoto grafu je patrné, že v roce 2016 došlo ke snížení okamžité a pohotové likvidity, 

dále se snížila doba obratu pohledávek a naopak došlo ke zvýšení doby obratu zásob. 

4.7. SWOT analýza 

Swot analýza shnrnuje výsledky dílčích analýz a identifikuje silné a slabé stránky, 
příležitosti a hrozby společnosti. Na základě stanovených hrozeb a příležitostí bude 
provedena návrhová část, která by měla pomoci tyto nedostatky odstranit. 
Tabulka č. 28: SWOT analýza v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

 
Silné stránky Slabé stránky 

Dlouholetá tradice ve výrobě džusů, sirupů a alkoholických nápojů Existující konkurence 

Dobré jméno (značka HELLO) Omezené možnosti zvýšení výrobní kapacity 

Dominantní postavená na českém trhu v daném oboru Nízké hodnoty ukazatelů likvidity 

Vlastní zpracování ovoce 
Tlak ze strany obchodních řetězců (snížení 
marží) 

Investice do technologií a modernizace strojního vybavení Chybějící reklama na Slovenském trhu 

Široký sortiment v oblasti džusů, přesnídávek a sirupů Nízká trvanlivost produktu 

Stálí odběratelé a věrnost zákazníků Závislost na dodavatelích produktů 

Silná pozice na trhu   
Kvalitní výrobky (ocenění KLASA a certifikát International Food 
Standard)   

Výroba produktů pro privátní značky obchodních řetězců   

Propagace pomocí reklamy a webu   

Vlastní zdroj pitné vody    

Kvalitní personál   

Poměr cena/kvalita   

100% ovocné štávy   

    

Příležitosti  Hrozby 

Dotace Růst cen vstupů, energií a služeb 
Nové technologie a zařízení  
Zvýšení produktivity Vstup nových konkurentů 

Sledování trendů v odvětví 
Tlak ze strany obchodních řetězců (snížení 
cen) 

Trend zdravého životního stylu Substituty v oblasti nápojového průmyslu 

Rozšíření kapacit s cílem soběstačnosti 
Dovoz cenově příznivějších výrobků 
(Polsko) 

Sponzorování charity v Uherském Brodě 
Vysoké náklady na produkci ovocných 
nápojů 

Sponzorování akcí (Buchlovské léto) Legislativa 

Expanze na zahraniční trhy   

Vývoj nových výrobků nebo inovace stávajících   
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4.8. Zhodnocení finanční situace 

Analýza účetních výkazů ukázala, že společnost Linea Nivnice, a.s. neměla ve 

sledovaném období žádné závažné problémy. Během všech let dosahovaly výsledky 

hospodaření za účetní období kladných hodnot, i když v roce 2012 byly poměrně nízké. 

Tržby se během sledovaného období nijak výrazně nezvýšily, ale naopak došlo ke zvýšení 

přidané hodnoty, která informuje o skutečnosti, že společnost se v průběhu let stává 

efektivnější v provozní oblasti.  

Při analýze poměrových ukazatelů dosahovala společnost dobrých výsledků. V oblasti 

likvidity společnosti, byly hodnoty poměrně nízké, ale zatím nezpůsobily žádné 

problémy. Likvidita ve srovnávaných letech však ani nejevila stoupající trend, ale naopak 

v posledním roce došlo k poklesu všech tří druhů likvidity, což by mohlo způsobit 

problémy v budoucnu. Celková zadluženost společnosti se v posledních letech pohybuje 

okolo 50%, tedy vyšších hodnot než je oborový průměr. To může pro společnost znamenat 

problém pro získání dodatečných zdrojů, aniž by nejprve zvýšila vlastní kapitál. I přes 

tento spíše opatrný způsob dosáhla společnost ve všech sledovaných letech kladných 

hodnot rentability. Ukazatelé aktivity nedosahovaly nijak výrazných hodnot, pouze doba 

obratu zásob se zvyšovala. To je dáno pomalým růstem tržeb. Provozní ukazatele mají 

spíše kolísavý charakter . Mzdová produktivita má klesající trend, což je zapříčiněno 

růstem mzdových nákladů v důsledku zvýšení počtu zaměstnanců. Ukazatelé na bázi Cash 

flow, konkrétně doba splácení dluhů v roce 2012 dosahuje kritické hodnoty, což je 

způsobeno krizí z předchozích let. Bonitní a bankrotní modely vykazují hodnoty převážně 

v šedé zóně, na základě čehož nelze určit jednoznačné závěry, ovšem tyto hodnoty pro 

společnost znamenají, že má ještě rezervy a prostor ke zlepšení.  

Srovnání s oborovým odvětvím a společností Kofola, a.s. pro společnost dopadlo také 

poměrně dobře. Pouze již zmiňovaná likvidita byla ve všech letech podstatně nižší, než je 

oborové odvětví. Ukazatele rentability byly příznivější, tedy vyšší u společnosti Linea 

Nivnice, a.s. SWOT analýza shrnula data z dílčích analýz a je zjevné, že společnost má 

velké množství silných stránek oproti slabým stránkám, ale má i velké množství 

příležitostí, jenž by bylo vhodné realizovat, aby došlo k vyšší prosperitě podniku. 
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5. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SITUACE 

Tato kapitola je věnována vlastním návrhům na zlepšení stávající situace společnosti 

vycházející z provedené strategické a finanční analýzy. Tyto návrhy by měly přispět 

k odstranění nedostatků, které analýzy určily. Na základě výsledků analýz bylo zjištěno, 

že společnost Linea Nivnice, a.s. netrpí závažnými finančními problémy, které by mohly 

společnost ohrozit. Níže jsou uvedeny návrhy na zlepšení především ve finanční oblasti, 

které by při zavedení do praxe mohly přinést zlepšení.  

Provedená analýza poukázala na problematické oblasti, zejména v oblasti likvidity a 

ukazatelů čistého pracovního kapitálu, které mají souvislost s platební schopností 

podniku. Platební schopnost informuje o schopnosti podniku dlouhodobě prosperovat a 

rozvíjet se.  

Návrhy na zlepšení jsou tedy zaměřeny na platební schopnost podniku, řízení 

krátkodobých pohledávek, čistého pracovního kapitálu, rentability a dalších možných 

návrhů, které by mohly pozitivně ovlivnit společnost. 

5.1. Platební schopnost společnosti 

Z finanční analýzy bylo zjištěno, že podnik má velmi nízkou likviditu a to běžnou, 

pohotovou i okamžitou. V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty společnosti ve sledovaném 

období a také průměrné hodnoty spolu s průměrnými hodnotami oborového odvětví. 

Tabulka č. 29: Platební schopnost společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016 a Ministerstva 

průmyslu a obchodu) 

Běžná likvidita nedosahovala v žádném ze sledovaných let minimální doporučované 

hodnoty a také o více než 30 % nižší než je oborové odvětví. U pohotové likvidity jsou 

hodnoty také o více než 35% nižší než ve srovnání s oborem. Okamžitá likvidita vykazuje 

největší vychýlení od oborového odvětví a to o více než 80% nižší než je oborový průměr.  

Existuje několik možností, které můžou navýšit likviditu, aniž by došlo k nabourání 

pracovního kapitálu. Jednou z variant, jak zvýšit likviditu společnosti, je zavedení skonta. 

Rok 
2012 2013 2014 2015 2016 Průměr Linea Průměr oborového odvětví 

Běžná likvidita 0,97 1,14 1,09 1,07 1,06 1,07 1,59 

Pohotová likvidita 0,50 0,52 0,54 0,50 0,39 0,49 0,77 

Okamžitá likvidita 0,01 0,04 0,03 0,03 0,01 0,02 0,12 
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Skonto má odběratele motivovat k dřívějšímu splacení faktur, které je odměněno slevou 

z hodnoty pohledávky. Tato sleva je poskytnuta v případě, že zákazník zaplatí fakturu 

ještě před lhůtou splatnosti. Zavedení skonta by mělo být výhodné pro obě strany.  

Doba obratu zásob 

Pozitivní vliv by mohlo mít zkrácení doby obratu zásob. Společnost v posledních letech 

zvyšovala své zásoby a v poledním roce drží v zásobách 186 mil. Kč, což je 30% 

celkových aktiv společnosti, tedy poměrně vysoká část.  

Pokud by společnost postupně snížila své zásoby o třetinu, došlo by k výraznému snížení 

doby obratu zásob, a na základě toho by se zvýšila likvidita společnosti. V tomto případě 

by se pohotová likvidita zvýšila z hodnoty 0,39 na hodnotu 0,56, tedy o více než 40 %.  

Tento návrh může být realizován pomocí logistického systému, který společnosti 

umožňuje rychlejší tok informací a ve výsledku také zvýšení likvidity. 

Je však velmi obtížné stanovit minimální množství zásob na skladě, jelikož společnosti je 

ovlivněna úrodou v daném odvětví, a při předpokladu nízké úrody v dalším roce si vytváří 

zásoby, aby omezila nákup dražších výrobků v dalším roce. 

Doba splatnosti závazků 

Prodloužení doby splatnosti závazků by mohlo být také řešením, ovšem mělo by být bráno 

s opatrností. Společnost si musí dávat pozor na dobré vztahy s dodavateli, aby nedošlo 

k jejich odrazení. Tímto ukazatelem zjišťujeme platební morálku vůči podniku. Pokud by 

došlo k mírnému zvýšení doby obratu závazků, snížily by se hodnoty obratového cyklu 

peněz, a tím by došlo ke snížení počtu dnů, kdy jsou zdroje společnosti vázány v oběžných 

aktivech. Pro podnik je také výhodné, aby doba obratu závazků byla delší, než doba obratu 

pohledávek. Důvodem je možnost čerpání dodavatelských úvěrů, které nejsou úročeny. 

V našem případě však toto pravidlo neplatí, jelikož jsou doby obratu pohledávek 

podstatně vyšší. 

5.2. Řízení krátkodobých pohledávek 

Ve společnosti tvoří celou část pohledávek krátkodobé pohledávky, společnost nemá 

žádné dlouhodobé pohledávky. Největší část krátkodobých pohledávek tvoří ty, které jsou 

vytvářeny z obchodních. V tabulce níže je uvedeno procentuální složení krátkodobých 

pohledávek. 
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Tabulka č. 30: Rozložení krátkodobých pohledávek v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016)  

  2012 2013 2014 2015 

Krátkodobé pohledávky 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Pohledávky z obchodních vztahů 93,08% 94,30% 97,50% 98,34% 

Stát - daňové pohledávky 4,55% 2,61% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2,14% 2,76% 2,23% 1,68% 

Jiné poledávky 0,23% 0,33% 0,27% -0,02% 

Z této tabulky je zřetelné, že pohledávky z obchodních vztahů tvoří ve všech 

pozorovaných letech více než 93 %. V posledních třech letech jsou hodnoty dokonce vyšší 

než 97 %.  

V další tabulce jsou uvedeny krátkodobé pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Tabulka č. 31: Pohledávky po splatnosti v letech 2012-2016 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016)  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Pohledávky z obchodních vztahů [tis. Kč] 147 903 118 131 137 335 128 949 106 392 

Pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti [tis. Kč] 10 065 4 014 10 922 14 556 12 808 

Procentuální vyjádření pohledávek po splatnosti 6,81% 3,40% 7,95% 11,29% 12,04% 

Podíl krátkodobých pohledávek po lhůtě splatnosti se v procentuálním vyjádření 

pohybuje od 3,40% až pod 12,04%. Největší část tvoří pohledávky do 30 dnů po 

splatnosti, případně do 180 dnů po splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti mají poté 

negativní vliv na peněžní toky a také na likviditu. U pohledávek po lhůtě splatnosti delší 

než 1 rok, bych navrhovala přesun těchto pohledávek do dlouhodobých. 

Existuje několik možností jak problému s pohledávkami z obchodních vztahů předcházet 

a řešit je: 

Prevence 

Preventivní opatření by měla předcházet úhradám pohledávek se zpožděním a jeho 

součástí můžou být i podrobnější informace o zákaznících. Preventivní opatření by 

v případě nového zákazníka znamenala doložení výpisu z obchodního rejstříku a 

prověření v centrálním rejstříku dlužníků. Informace by mohly být zpracovány přímo do 

informačního systému při založení nových zákazníků, či doplnění informací o stávajících 

zákaznících. V případě tuzemských zákazníků mohou být zdroji informací finanční 

výkazy, v případě zahraničních zákazníků je možné získat reference od jiných firem či 

bank, popřípadě si vyžádat finanční výkazy podniku. Zavedením této prevence by pro 
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firmu znamenalo přijetí administrativního pracovníka, který by tyto informace 

shromažďoval a spravoval. Společnosti by tak vznikly náklady navíc, za tohoto 

pracovníka, což by na základě průměrné mzdy v podniku znamenalo 24 670 Kč měsíčně.   

Skonto 

Motivuje odběratele k včasnému zaplacení pohledávky, a to snížením hodnoty 

pohledávky, pokud zaplatí před její splatností. Výše pohledávek po splatnosti 

procentuálně stále roste, jak je vidět v tabulce 31.  

Zavedení skonta by mělo být výhodné i pro jeho poskytovatele, a musí být dodržen 

následující vztah, aby pro podnik nebylo ztrátové. (23) 

𝐻𝐷 ∗ (1 − 𝑖 ) ≥ 𝐻𝐷 

HDS – hodnota dodávky snížená o skonto v Kč 

it – „přepočtená“ alternativní výnosová míra 

HD – fakturovaná hodnota dodávky 

Hodnota dodávky snížená o skonto se vypočítá následovně: 

𝐻𝐷 = 𝐻𝐷 ∗ (1 − 𝑖 ) 

is – sazba skonta ve tvaru indexu 

„Přepočtená“ výnosová míra značí přepočet na počet dnů mezi standardní dobou 

splatnosti a dobou pro využití skonta: 

𝑖 = 𝑖 ∗
𝑇

365
 

T – počet dnů mezi standardní dobou splatnosti a dobou po využití skonta 

i – alternativní výnosová míra 

Odběratelé mají různé doby splatnosti faktur, a proto navrhuji zavedení skonta pro 

skupiny odběratelů se splatností faktur 30 dní až do 45 dní. 

Výpočet pro odběratele s dobou splatnosti faktur 30 dní 

Průměrná hodnota dodávky je stanovena na 50 000 Kč a platební podmínky (x/14); (0/30), 

kdy podnik poskytuje zákazníkům slevu, pokud fakturu zaplatí do 14 dnů. Pokud zákazník 

zaplatí později, žádnou slevu nedostane. Náklady kapitálu jsou zvažovány úrokovou 

mírou krátkodobého zdroje financování, ve výši 10 % p. a. 
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50 000 ∗ (1 − 𝑖 ) ∗ 1 + 0,1 ∗
16

365
≥ 50 000 →  𝒊𝒔 ≤ 𝟎, 𝟒𝟒 % 

Platební podmínka je tedy (0,44/14); (0/30), což dovoluje společnosti stanovit maximální 

skonto na hodnotu 0,44 %, aby nedošlo ke ztrátě.  

Výpočet pro odběratele s dobou splatnosti faktur 45 dní 

Zde uvažujeme průměrnou hodnotu dodávky 100 000 Kč a platební podmínky (x/14); 

(0/45), kdy podnik poskytuje zákazníkům slevu, pokud fakturu zaplatí do 14 dnů. Pokud 

zákazník zaplatí později, žádnou slevu nedostane. Náklady kapitálu jsou zvažovány 

úrokovou mírou krátkodobého zdroje financování, ve výši 10 % p. a. 

100 000 ∗ (1 − 𝑖 ) ∗ 1 + 0,1 ∗
31

365
≥ 100 000 →  𝒊𝒔 ≤ 𝟎, 𝟖𝟒 % 

Platební podmínka je tedy (0,84/14); (0/45), což dovoluje společnosti stanovit maximální 

skonto na hodnotu 0,84 %, aby nedošlo ke ztrátě.  

Faktoring 

Další možností je postoupení pohledávek faktoringové společnosti. Faktoringové 

společnosti se zabývají odkupem krátkodobých pohledávek a na českém trhu jich existuje 

velká řada. Některé z nich jsou pod ochranou velkých bank, a podmínky jednotlivých 

faktoringových společností se odvíjí od konkrétní poptávky. Faktoring dává společnosti 

možnost snížit vázanost peněžních prostředků v pohledávkách a poté dosáhnout vyšší 

míry zhodnocení kapitálu. Dále se sníží náklady na administraci pohledávek a riziko 

nezaplacení pohledávek odběratelem. 

5.3. Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál má stejnou vypovídající schopnost jako celková likvidita a měl by 

dosahovat kladných hodnoty. V praxi to znamená, že dochází k úplnému pokrytí 

krátkodobých cizích zdrojů krátkodobými aktivy. Čím vyšších hodnot dosahuje čistý 

pracovní kapitál, tím menší provozní riziko nastává. Není však vhodné, aby čistý pracovní 

kapitál dosahovat vysokých hodnot, protože pak dochází ke snižování investovaného 

kapitálu.  

V případě zvolené společnosti je podíl čistého pracovního kapitálu na aktivech poměrně 

nízký. Doporučené hodnoty u výrobních podniků se pohybují okolo 10-15 %, což 
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reflektuje poměrně velký objem prostředků vázaných v dlouhodobých aktivech u těchto 

podniků. 

Tabulka č. 32: Ukazatel podílu čistého pracovního kapitálu na aktivech v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Linea Nivnice, a.s., 2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM [tis. Kč] 579 164 560 027 575 176 595 371 617 034 

Čistý pracovní kapitál [tis. Kč] -11085 37319 25008 18588 16771 

Ukazatel podílu ČPK na aktivech -1,91% 6,66% 4,35% 3,12% 2,72% 

Z tabulky je možné vidět, že ČPK byl kromě prvního sledovaného roku kladný, což 

společnosti dává tzv. finanční polštář. Zvýšení čistého pracovního kapitálu je závislé na 

ukazatelích likvidity. Pokud by se tedy podařilo zvýšit likviditu, jak je uvedeno v návrhu 

výše, mělo by dojít i ke zvýšení čistého pracovního kapitálu.  

Pracovní kapitál však není považován za příliš významný indikátor postavení podniku, 

jelikož je odvozen z velkého počtu položek v účetních výkazech, z nichž ne všechny lze 

určit přesně (nepřesně mohou být určeny např. obtížně prodejné zásoby, nejisté 

pohledávky, rizikové krátkodobé cenné papíry a další). Platí také, že ne všechny položky 

aktiv, z nichž se pracovní kapitál určuje, jsou skutečně likvidní, což snižuje roli 

pracovního kapitálu jako nástroje operativního řízení. Proto se v mnoha případech uvádí, 

že základním pravidlem je, aby byl pracovní kapitál kladný, což zaručí schopnost splácení 

krátkodobých závazků a také ne příliš velký, aby nesnižoval rentabilitu. 

5.4. Rentabilita 

Problémy v oblasti rentability byly zejména v roce 2012 a 2013, kdy se hodnoty 

pohybovaly v nízkých číslech a nedosahovaly doporučených hodnot. Rentabilita 

společnosti je z největší části ovlivněna výsledkem hospodaření, který se dá navýšit buď 

zvýšením tržeb, nebo snížením nákladů. Tržby je možné zvýšit nárůstem zakázek či 

pohledávek, ale tyto změny můžou mít dopad na navýšení zásob, což přináší zvýšení 

nákladů na skladování.  

Zvýšení počtu zakázek a tím i zvýšení výsledku hospodaření je spjato především 

s marketingem společnosti, a proto by se společnost měla zaměřit na svou propagaci. Na 

českém trhu je propagace poměrně dobrá, ale na zahraničním trhu propagace výrobků 

chybí. Společnost má dceřinou firmu na Slovensku a také prodává své výrobky do Evropy 

a zámoří. Zde by se měla zaměřit na propagaci své značky HELLO. 
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Pokud by společnost zvýšila své tržby, došlo by samozřejmě i ke zvýšení nákladů. Pokud 

by se společnosti zvýšil výsledek hospodaření, došlo by také ke zvýšení rentability. Pokud 

navrhneme zvýšení tržeb o 10%, doje ke zvýšení výsledků hospodaření přibližně o 3,31 

% a tím dojte také ke zvýšení rentability.  

V případě, že je zvolena možnost snížení stávajících nákladů, ke zvýšení výsledku 

hospodaření, bylo by vhodným způsobem sjednání výhodnějších podmínek s dodavateli 

pro nákup produktů, popřípadě vytipování nových dodavatelů produktů a to zejména 

v okolních zemích, jakými jsou například Polsko, Rumunsko či Ukrajina. Zde by však 

bylo třeba především dodavatele prověřit, zda se jedná o spolehlivé dodavatele a jejich 

produkty splňují všechny potřebné normy.  

5.5. Další možné návrhy na zlepšení situace podniku 

Dalším možným návrhem by mohlo být pravidelné sledování ukazatelů finanční analýzy 

a jejich porovnání s konkurencí. Pozorování ukazatelů by mělo být zaměřeno především 

na ty části, ve kterých jsou zjevné nedostatky. Sledování ukazatelů finanční analýzy by 

poskytovalo rychlý přehled o stávající situaci a naskytlo by možnost na situaci reagovat 

prakticky okamžitě. Sledování ukazatelů především při porovnání s konkurencí a 

oborovým odvětvím, popřípadě doporučovanými hodnotami dle odborné literatury by 

znamenalo přínos.  

Investice do vzdělání zaměstnanců je další možností, jak docílit lepších výsledků. 

V současnosti existuje projekt s názvem Podpora odborného vzdělání zaměstnanců II 

(POVEZ II), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt nabízí 

zaměstnavatelům možnost získat příspěvek na vzdělání svých zaměstnanců a refundaci 

jejich mezd po dobu školení. Tímto způsobem by ve společnosti mohlo dojít ke zvýšení 

odborné znalosti zaměstnanců, ale také posílit svou konkurenceschopnost na trhu. Zvýšení 

kvalifikace pracovníků s sebou však nese riziko, a tím jsou požadavky na zvýšení 

dosavadních mezd.  

Další možností je také začlenění nových myšlenek a nápadů od zaměstnanců do 

společnosti. Pokud by byl zaveden vhodný motivační program, který by nabízel podporu 

při návrhu zlepšení ze strany zaměstnanců, mohlo by to mít pozitivní vliv nejen pro 

zaměstnance, ale i pro společnost. Za realizované návrhy by mohly být zaměstnanci 
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finančně odměňování podle velikosti úspor, které by se zavedením souvisely. Je však 

třeba stanovit minimální a také maximální výši odměny, které zaměstnanec může 

dosáhnout.  

Možným návrhem je i zaveden Balanced Scorecard (BSC), které by mělo vést ke 

společnému cíli, což je zvýšení výkonnosti celého podniku, avšak je třeba počítat s tím, 

že zavedením BSC vznikají vyšší náklady. Společnost by zavedením Balance Scorecard 

mohla docílit: 

- zlepšení řízení výkonnosti a lepší přehled o výkonnosti v celém podniku, 

- zlepšení komunikace podniku, 

- propojení cílů jednotlivých oddělení, 

- vyšší konkurenceschopnost. 

Pro efektivní implementaci BSC je důležité vyjasnit si strategii podniku, a následně 

integrovat do systému plánování, reportingu a odměňování zaměstnanců. Balanced 

Scorecard je účinným systémem strategického řízení, který má vést k lepším výsledkům 

v budoucnosti. 
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6. ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala hodnocením finanční situace podniku Linea Nivnice, a.s. v 

letech 2012 – 2016. Cílem práce bylo pomocí vybraných analýz posoudit současný 

finanční stav podniku, identifikovat místa, která vyžadují zvýšenou pozornost a na 

základě výsledků navrhnout doporučení, jenž by měly vést se zlepšení stávající finanční 

situace podniku. 

Předložená diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se věnovala 

teoretickým poznatkům strategické a finanční analýzy, dle odborné literatury byly 

uvedeny doporučené hodnoty ukazatelů, kterých by měli ukazatelé dosahovat. 

Ve druhé části byla uvedena stručná charakteristika podniku, a aplikovány teoretické 

poznatky z oblasti strategické analýzy. Nejdříve byla provedena analýza vnějšího 

prostředí, pomocí SLEPTE analýzy a podrobnější analýza oborového okolí byla 

provedena pomocí Porterova modelu pěti sil. Strategická analýza pokračovala analýzou 

vnitřních faktorů s využitím modelu „7S“. 

Finanční analýza společnosti byla rozpracována ve třetí části diplomové práce. Výsledné 

hodnoty z jednotlivých analýz byly porovnány s doporučenými hodnotami dle odborné 

literatury, oborovým odvětvím a konkurenční společností. Závěr finanční analýzy byl 

věnován SWOT analýze, jenž díky výsledkům dílčích analýz identifikovala silné a slabé 

stránky, hrozby a příležitosti společnosti.  

Provedením analýz bylo zjištěno, že úspěšnost podniku je do značné míry ovlivněna 

vnějším okolím podniku. Ovlivnění je patrné v roce 2012, kdy v České republice vypukla 

metanolová kauza, jenž negativně ovlivnila část podniku, zaměřující se na výrobu likérů. 

Situace se zlepšila v roce 2013, kdy bylo díky pozitivní inflaci dosaženo rekordních 

výsledků hospodaření a zvýšení prodeje ovocných přesnídávek.  Negativní vliv na 

hospodaření společnosti měla pomerančová krize v roce 2016, která způsobila růst cen 

pomerančů, což se odrazilo i na cenách výsledných produktů a tento růst cen bude jistě 

patrný i ve výsledcích hospodaření v roce 2017. 

Tyto skutečnosti se promítají i do výsledků finanční analýzy. V roce 2012 je čistý pracovní 

kapitál v záporných hodnoty a ukazatele rentability v tomto roce dosahují nejnižší 

hodnoty, za celé sledované období. Od roku 2013 však dochází k růstu rentability, díky 

zvýšení prodeje a exportu do Evropy. Likvidita společnosti je během celého sledovaného 
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období poměrně nízká, což je spojeno s vysokým rizikem a zároveň i s vyšší výnosností. 

Bonitní a bankrotní modely ukázaly, že společnost se nachází v šedé zóně, což poukazuje 

na možnosti růstu a zlepšení. 

Čtvrtá část práce se věnuje nedostatkům, které ukázaly jednotlivé analýzy a zpracovává 

návrhy, jenž by měly vést ke zlepšení stávající situace podniku. Výsledky analýz 

neprokázaly závažnější finanční problémy, které by společnost v současnosti ohrožovaly, 

pouze odchylky od doporučených hodnot či oborového odvětví, což může mít negativní 

vliv na budoucí prosperitu podniku. Nedostatky byly zjištěny v oblasti platební schopnosti 

podniku, kde jsou hodnoty likvidity pod doporučenou hranicí. Pro zvýšení hodnot 

likvidity bylo navrženo zkrácení doby obratu zásob, či možnost prodloužení splatnosti 

závazků. Mírné odchylky od doporučených hodnoty byly zjištěny u krátkodobých 

pohledávek, jenž by se daly vyřešit prevencí, zavedením skonta či faktoringu. V případě 

rentability je navrženo zvýšení tržeb a u čistého pracovního kapitálu snížení objemu 

prostředků vázaných v dlouhodobých aktivech. Další možné návrhy na zlepšení byly 

orientovány převážně na zaměstnance společnosti, jejich vzdělání a využití jejich nápadů 

ve společnosti.   
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Příloha 1: Rozvaha společnosti Linea Nivnice, a.s. za roky 2012-2016 (v tis. Kč) 

Označní Aktiva Řádek 
Účetní období (v tis. Kč) 

2012 2013 2014 2015 2016 

    AKTIVA CELKEM 1 579 164 560 027 575 176 595 371 617 034 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek 3 264 768 259 527 267 549 299 140 315 176 

B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4 1 526 803 274 871 789 

B.I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 5 0 0 0 0 0 

  2. Ocenitelná práva 6 1 405 730 248 871 789 

  2.1. Software 7 1 380 722 248 871 789 

  2.2. Ostatní ocenitelná práva 8 25 8 0 0 0 

  3. Goodwill 9 0 0 0 0 0 

  4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 121 73 26 0 0 

  5. 
Poskytované zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0 0 

  5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 0 

  5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0 0 0 0 0 

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek 14 262 407 257 813 266 355 297 372 313 490 

B. II.  1. Pozemky a stavby 15 126 780 125 447 135 165 143 383 153 181 

  1.1. Pozemky 16 4 368 4 368 4 368 4 368 4 398 

  1.2. Stavby 17 122 412 121 079 130 797 139 015 148 783 

  2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 131 190 126 137 121 524 136 727 143 824 

  3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0 0 0 0   

  4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 2 178 5 955 5 284 4 715 4 189 

  4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0 0 

  4.2. Dospělá zvířata a jeji skupiny 22 0 0 0 0 0 

  4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 2 178 5 955 5 284 4 715 4 189 

  5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek 24 2 259 274 4 382 12 547 12 296 

  5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25   0 400 5 375 9 559 

  5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 2 259 274 3 982 7 172 2 737 

B.III.   Dlouhodobý finanční majetek 27 835 911 920 897 897 

B.III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 835 911 920 897 897 

  2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29 0 0 0 0 0 

  3. Podíly - podstatný vliv 30 0 0 0 0 0 

  4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0 0 0 0 0 

  5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 

  6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0 0 0 

  7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 0 0 0 0 0 

  7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 0 0 0 0 0 

  7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0 0 0 0 0 

C.   Oběžná aktiva 37 313 759 299 488 304 813 294 742 295 323 

C.I.   Zásoby 38 150 673 163 184 154 777 155 991 186 241 

C.I. 1. Materiál 39 65 955 71 469 71 448 68 072 88 852 

  2. Nedokončená výroba a polotovary 40 54 878 54 007 54 943 57 608 62 706 

  3. Výrobky a zboží 41 29 762 34 880 28 386 30 311 34 683 

  3.1. Výrobky 42 29 762 34 880 28 386 30 311 34 683 

  3.2. Zboží 43 0 0 0 0 0 

  4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0 0 

  5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 78 2 828 0 0 0 

C.II.   Pohledávky 46 158 900 125 267 140 862 131 128 106 911 

C.II. 1. Dlouhodobé pohledávky 47 0 0 0 0 0 

  1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0 0 

  1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0 0 0 

  1.3. Pohledávky - podstatný vliv 50 0 0 0 0 0 

  1.4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0 0 

  1.5. Pohledávky - ostatní 52 0 0 0 0 0 

  1.5.1. Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0 0 

  1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0 0 

  1.5.3. Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0 0 

  1.5.4. Jiné poledávky 56 0 0 0 0 0 

  2. Krátkodobé pohledávky 57 158 900 125 267 140 862 131 128 106 911 

  2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 147 903 118 131 137 335 128 949 106 392 

  2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 0 0 0 0 0 

  2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0 0 

  2.4. Pohledávky - ostatní 61 10 997 7 136 3 527 2 179 519 

  2.4.1. Pohledávky za společníky 62 0 0 0 0 0 

  2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0 0 0 0 0 

  2.4.3. Stát - daňové pohledávky 64 7 232 3 267 0 0 127 

  2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 3 401 3 461 3 142 2 209 167 

  2.4.5. Dohadné účty aktivní 66 0 0 0 0 0 

  2.4.6. Jiné poledávky 67 364 408 385 -30 225 

C.III.   Krátkodobý finanční majetek 68 0 0 0 0 0 



 

II 
 

C.III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0 0 0 

  2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0 0 

C.IV.   Peněžní prostředky 71 4 186 11 037 9 174 7 623 2 171 

C.IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 72 1 251 1 549 1 187 1 102 275 

  2. Peněžní prostředky na účtech 73 2 935 9 488 7 987 6 521 1 896 

D   Časové rozlišení aktiv 74 637 1 012 2 814 1 489 6 535 

D 1. Náklady příštích období 75 637 1 008 2 790 1 483 6 430 

  2. Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0 0 0 

  3. Příjmy příštích období 77 0 4 24 6 105 
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Označní Pasiva Řádek 
Účetní období (v tis. Kč) 

2012 2013 2014 2015 2016 

    PASIVA CELKEM 78 579 164 560 027 575 176 595 371 617 034 

A   Vlastní kapitál 79 226 130 269 149 266 279 291 007 308 260 

A.I.   Základní kapitál 80 109 107 109 107 109 107 109 107 109 107 

A.I. 1. Základní kapitál 81 109 107 109 107 109 107 109 107 109 107 

  2. Vlastní podíly 82 0 0 0 0 0 

  3. Změny základního kapitálu 83 0 0 0 0 0 

A.II.   Ážio a kapitálové fondy 84 -20 128 -20 047 -20 037 -20 060 -20 060 

A.II. 1. Ážio 85 0 0 0 0 0 

  2. Kapitálové fondy 86 -20 128 -20 047 -20 037 -20 060 -20 060 

  2.1. Ostatní kapitálové fondy 87 267 267 267 267 267 

  2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 88 43 124 134 111 111 

  2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 89 -20 438 -20 438 -20 438 -20 438 -20 438 

  2.4. Rozdíly z přeměn ochodních korporací 90 0 0 0 0 0 

  2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 91 0 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku 92 21 821 21 821 21 821 21 821 21 821 

A.III. 1. Ostatní rezervní fondy 93 21 821 21 821 21 821 21 821 21 821 

  2. Statutární a ostatní fondy 94 0 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 95 107 851 113 257 128 154 134 920 152 862 

A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 96 107 851 113 257 128 264 135 859 153 801 

  2. Neuhrazená ztráta minulých let 97 0 0 0 0 0 

  3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 98 0 0 -110 -939 -939 

A.V.   Výsledek hospodaření běžného účtovacího období 99 7 479 45 011 27 234 45 219 44 530 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100 0 0 0 0 0 

B+C   CIZÍ ZDROJE 101 349 055 285 699 303 795 300 294 302 918 

B.   Rezervy 102 0 0 0 13 20 

B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0 0 0 0 

  2. Rezerva na daň z příjmů 104 0 0 0 0 0 

  3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0 0 13 20 

  4. Ostatní rezervy 106 0 0 0 0 0 

C.   Závazky 107 349 055 285 699 303 795 300 281 302 898 

C.I.   Dlouhodobé závazky 108 24 211 23 530 23 990 24 127 24 346 

C.I. 1. Vydané dluhopisy 109 0 0 0 0 0 

  1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0 0 0 0 

  1.2. Ostatní dluhopisy 111 0 0 0 0 0 

  2. Závazky k úvěrovým institucím 112 0 0 0 0 0 

  3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0 0 0 0 

  4. Závazky z obchodních vztahů 114 0 0 0 0 0 

  5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0 0 0 0 

  6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0 0 0 0 

  7. Závazky - podstatný vliv 117 0 0 0 0 0 

  8. Odložený daňový závazek 118 24 211 23 530 23 990 24 127 24 346 

  9. Závazky - ostatní 119 0 0 0 0 0 

  9.1. Závazky ke společníkům 120 0 0 0 0 0 

  9.2. Dlouhodobé účty pasivní  121 0 0 0 0 0 

  9.3. Jiné závazky 122 0 0 0 0 0 

C.II.   Krátkodobé závazky 123 324 844 262 169 279 805 276 154 278 552 

C.II. 1. Vydané dluhopisy 124 0 0 0 0 0 

  1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0 0 0 0 

  1.2. Ostatní dluhopisy 126 0 0 0 0 0 

  2. Závazky k úvěrovým institucím 127 168 189 113 373 109 603 115 225 120 307 

  3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 159 278       

  4. Závazky z obchodních vztahů 129 72 436 51 704 60 925 56 370 52 074 

  5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0 0 0 0 

  6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0 0 0 0 

  7. Závazky - podstatný vliv 132 0 0 0 0 0 

  8. Závazky - ostatní 133 84 060 96 814 109 277 104 559 106 171 

  8.1. Závazky ke společníkům 134 44 620 43 770 42 310 47 950 47 420 

  8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 13 650 14 440 21 140 24 350 32 000 

  8.3. Závazky k zaměstnancům 136 4 344 6 187 6 274 6 031 5 001 

  8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 2 305 2 884 3 051 2 856 2 807 

  8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 16 778 27 525 34 517 21 297 16 851 

  8.6. Dohadní účty pasivní 139 53 0 25 94 207 

  8.7. Jiné závazky 140 2 310 2 008 1 960 1 981 1 885 

D.   Časové rozlišení pasiv 141 3 979 5 179 5 102 4 070 5 856 

D. 1. Výdaje příštích období 142 3 978 5 178 5 101 4 069 5 855 

  2. Výnosy příštích období 143 1 1 1 1 1 

 

  



 

IV 
 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti Linea Nivnice, a.s. za roky 2012-2016 (v tis. Kč) 

Označní Výkaz zisku a ztráty Řádek 
Účetní období (v tis. Kč) 

2012 2013 2014 2015 2016 

I.   Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 932 261 950 317 991 572 949 007 948 803 

II.   Tržby za prodej zboží 2 0 0 0 0 0 

A.   Výkonová spotřeba 3 815 279 775 925 816 740 764 229 768 735 

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 0 0 0 0 0 

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 5 676 611 636 556 643 354 600 963 629 597 

A. 3. Služby 6 138 668 139 369 173 386 163 266 139 138 

B.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 7 -19 161 -4 379 5 504 -4 594 -9 473 

C.   Aktivace 8 0 0 0 0 0 

D.   Osobní náklady 9 87 608 94 545 103 711 113 019 116 490 

D. 1. Mzdové náklady 10 63 984 69 755 76 278 83 444 85 570 

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojistění a ostatní náklady 11 23 624 24 790 27 433 29 575 30 920 

D. 2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojistění  12 23 056 24 230 26 822 28 823 30 151 

D. 2.2. Osobní náklady 13 568 560 611 752 769 

E.   Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 27 982 26 882 26 896 25 984 27 363 

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 27 748 26 905 26 009 26 493 28 078 

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hm. majetku - trvalé 16 27 748 26 905 26 009 26 493 28 078 

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hm. majetku - dočasné 17 0 0 0 0 0 

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0 0 0 0 

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 234 -23 887 -509 -715 

III.   Ostatní provozní výnosy 20 8 504 13 536 10 083 6 272 9 755 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 0 2 156 200 321 1 297 

III. 2. Tržby z prodeje majetku 22 2 012 5 903 1 628 1 717 3 077 

III. 3. Jiné provozní výnosy 23 6 492 5 477 8 255 4 234 5 381 

F.   Ostatní provozní náklady 24 13 854 12 782 9 503 7 660 9 256 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 250 0 48 451 

F. 2. Zůstatková cena prodaného majetku 26 8 089 6 080 2 119 2 174 3 321 

F. 3. Daně a poplatky 27 2 575 2 158 2 241 2 502 2 389 

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0 0 13 7 

F. 5. Jiné provozní náklady 29 3 190 4 294 5 143 2 923 3 088 

*   Provozní výsledek hospodaření 30 15 203 58 098 39 301 48 981 46 187 

IV.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 0 0 0 0 0 

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0 0 0 0 

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0 0 0 0 

G.   Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 0 0 0 

V.   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 0 0 0 9 612 10 563 

V. 1. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo 
ovládající osoba 36 0 0 0 0 0 

V. 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0 0 9 612 10 563 

H.   Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0 0 0 0 

VI.   Výnosové úroky a podobné výnosy 39 9 7 13 2 3 

VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0 0 0 0 

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 9 7 13 2 3 

I.   Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 0 0 0 

J.   Nákladové úroky a podobné náklady 43 4 505 3 188 2 745 2 804 2 782 

J. 1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0 0 0 0 

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 4 505 3 188 2 745 2 804 2 782 

VII.   Ostatní finanční výnosy 46 5 977 4 862 1 303 4 133 2 234 

K.   Ostatní finanční náklady 47 7 569 5 393 3 275 6 003 3 813 

*   Finanční výsledek hospodaření 48 -6 086 -3 717 -4 704 5 009 6 205 

**   Výsledek hospodaření před zdaněním 49 9 117 54 381 34 597 53 990 52 392 

L.   Daň z příjmů 50 1 638 9 370 7 363 8 771 7 862 

L.   Daň z příjmů splatná 51 720 10 051 6 904 8 634 7 643 

L.   Daň z příjmů odložená 52 918 -681 459 137 219 

**   Výsledek hospodaření po zdanění 53 7 479 45 011 27 234 45 219 44 530 

M.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 54 0 0 0 0 0 

***   Výsledek hospodaření za účetní období 55 7 479 45 011 27 234 45 219 44 530 

*   Čistý obrat za účetní období 56 946 751 968 722 1 002 971 969 026 971 358 

 


