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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Mlékárna Otinoves s. r. o. 

v rozmezí let 2012-2016. Využívá k tomu zvolené metody a vybrané ukazatele finanční 

analýzy a vychází z informací na základě nich získaných. Pomocí těchto informací tvoří 

formulace návrhů ke zlepšení stávající situace zvoleného podniku. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the financial analysis of Mlékárna Otinoves s. r. o., in 

2012-2016. It is used for selected methods and selected indicators of financial analysis 

and is based on information obtained from them. This formulation is the formulation of 

proposals to improve the current situation of the selected company. 
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ÚVOD 

Výběr tématu pro moji bakalářskou práci od začátku směřoval právě k finanční analýze. 

Domnívám se, že finanční analýza je v dnešní době nezbytná pro správné rozhodování 

podniku a jeho efektivní řízení. Zpracovává a poskytuje informace, které později 

ulehčují rozhodování manažerů a vede je ke správnému řešení daných situací.  

Nedostatečný zájem věnovaný finančnímu stavu podniku, či špatná interpretace 

výsledků získaných pomocí finanční analýzy může velmi narušit plynulý chod podniku. 

Správně provedená a interpretovaná analýza má schopnost varovat manažery před 

hrozícím úpadkem a dokáže mu předejít provedením nutných opatření. V dnešní době je 

důležité, aby se v podniku pohybovaly osoby, které jsou schopny finanční analýzu 

provést a řádně interpretovat a předat tak veškeré potřebné informace manažerům, na 

kterých budou dále schopni postavit svá rozhodnutí. 

Ve své práci se tedy budu věnovat finanční analýze podniku. V prvé řadě se zaměřím na 

teoretické poznatky, které následně umožní čtenáři lépe porozumět části druhé. Ta bude 

věnována právě analýze dat poskytnutých společností Mlékárna Otinoves s.r.o. Jedná se 

o společnost působící v srdci Moravského krasu, na Drahanské vrchovině. Jejím 

předním produktem je přírodní plísňový sýr Niva, který dosáhl ocenění regionální 

potravina a regionální produkt, také je držitelem označení KLASA. Při výběru podniku 

hodně přispěl fakt, že mlékárna klade velký důraz na kvalitu, právě z toho důvodu byl 

zaveden systém řízení kvality dle ISO 22000 a mezinárodní standard IFS. 

Důkazem úspěšnosti a kvality podniku jsou další mnohá ocenění, kterých se Mlékárně 

Otinoves se svým hlavním produktem, sýrem Niva, v posledních letech podařilo 

dosáhnout. Například v roce 2016 dosáhl přírodní plísňový sýr Niva 

ocenění  Mlékárenský výrobek roku 2016 v kategorii sýry zrající aromatické. Také se 

mu povedlo získat ocenění Česká chuťovka 2016. 

  



11 

 

1 HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

PROBLEMATIKY 

V této kapitole pojednávám o hlavních cílech a o metodách použitých v práci. Následně 

uvádím základní charakteristiku společnosti. 

1.1 Formulace cílů vedoucích k řešení problému a použité metody 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je hodnocení finanční situace podniku pomocí užití 

vybraných ukazatelů finanční analýzy a následně uvedu návrhy na zlepšení stávající 

situace vyplývající z výsledků finanční analýzy v porovnání s oborovým průměrem.  

První část mé práce bude věnována teoretickým informacím. Zaměřím se na vysvětlení 

pojmu finanční analýza, dále popíši zdroje, ze kterých budu čerpat hodnoty pro výpočet 

finanční analýzy a také rozeberu jednotlivě vybrané ukazatele finanční analýzy. 

Druhá část bude tvořena samotnou finanční analýzou zvoleného podniku. K této 

praktické části budu využívat informace nabyté z účetních výkazů společnosti za roky 

2012 až 2016. Závěrem této části se budu věnovat doporučením pro daný podnik, která 

vyvodím z výsledků finanční analýzy. 

V této práci budu využívat některé obecně teoretické vědní metody. Jedná se o 

univerzální teoretické postupy vědecké práce. Vybranými metodami jsou: 

 Analýza a syntéza- Analýza, neboli rozklad slouží k rozložení zkoumaného jevu 

na dílčí složky, kterými se následně dále zabýváme. To nám umožní vysvětlit 

daný problém. Naopak syntéza, skládání nám spojuje dílčí složky v jednotný 

celek. Tyto dvě navzájem protichůdné metody se ve skutečnosti vzájemně 

doplňují a často není možné provést jednu bez druhé. 

 Indukce a dedukce- indukce zkoumá jednotlivý jev a na základě této činnosti je 

následně utvořen obecný závěr. Čím je tato metoda komplexnější, tím kvalitnější 

závěry nám udává. Dedukce se zabývá obecným jevem, z něhož vyvozuje jevy 

jednotlivé. Jde o tvorbu nového, méně obecného závěru. Tyto dvě metody spolu 

opět úzce souvisí. 
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 Abstrakce a komparace- Abstrakce je metodou, která separuje nepodstatné 

vlastnosti zkoumaného jevu od obecných a důležitých. Komparace, jinak řečeno 

srovnání, je jedna z nejčastěji užívaných metod. Pomocí srovnání dochází ke 

zjišťování, v čem se jevy, předměty či ukazatele shodují a v čem se naopak liší. 

Samotná komparace neslouží jako přímý vědecký důkaz. (1)  
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1.2 Stručná charakteristika podniku 

Mlékárna Otinoves s.r.o. 

Sídlo: Otinoves 201, 798 61 

IČO: 48910317 

DIČ: CZ48910317 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS Brno, oddíl C, vložka 11433 

Předmět podnikání: 

 Mlékárenství 

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

 

Obrázek 1 Logo společnosti Mlékárna Otinoves, s.r.o. (2) 

 

„Mlékárna Otinoves je pokračovatelem 80-leté tradice mlékárenství na Drahanské 

vrchovině. V používaných výrobních postupech se spojují dlouhodobé zkušenosti s 

moderními poznatky z oboru zpracování mléka. Mléko pochází z veterinárně 

kontrolovaných zdrojů, z chráněné přírodní oblasti Moravského krasu a Drahanské 

vrchoviny. Hlavním produktem Mlékárny Otinoves je přírodní plísňový sýr NIVA. 

Mlékárna ročně zpracuje 10 milionů litrů mléka a vyrobí 1 200 tun plísňového sýra. 

Budova mlékárny prošla kompletní rekonstrukcí, při níž v přízemí vznikla moderně 

vybavená podniková prodejna. V rámci Programu SAPARD podporovaného Evropskou 
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unií byl vybudován moderní zrací sklep, který zaručuje ideální podmínky pro dozrávání 

sýrových bochníků. Následně byla kompletně zrekonstruována čistírna odpadních vod. 

Mlékárna klade velký důraz na kvalitu dodávaných produktů, proto zavedla systém 

řízení kvality podle normy ISO 22000 a mezinárodní standard IFS. Kromě ocenění 

regionální produkt a regionální potravina je sýr NIVA také držitelem označení 

kvalitních českých výrobků KLASA.“ (2) 

Založení mlékárny a její historie 

„V srpnu roku 1929 byl spuštěn zkušební provoz a slavnostní zahájení činnosti 

mlékárny v Otinovsi se uskutečnilo 29. ledna roku 1930. 

Historie mlékárny ale začala už v roce 1926, kdy zemědělci pocítili potřebu se spojit a 

zlepšit tak podmínky pro zpracování a prodej svých produktů. U zrodu této myšlenky byl 

řídící učitel Rudolf Bouda z Třebětína, z jehož popudu byl v březnu 1926 zvolen 

přípravný výbor. Do družstva se přihlásili zemědělci z desíti vesnic, kteří vlastnili přes 

dvě stovky dojnic, ještě celý rok ale trvalo, než se podařilo získat dostatečný počet 

členů. Ustavující valná hromada se konala v Otinovsi v červenci 1927 a vzniklo tak 

"Rolnické mlékařské družstvo pro Otinoves a okolí, zapsané společenstvo s ručením 

obmezeným v Otinovsi".(2) 

Před válkou se v mlékárně se vyrábělo máslo, tvaroh, tvarůžky a široký sortiment sýrů - 

ementál, sýr salámový, cihelkový, desertní, liptovský, tylžský, trapist, romadur, skaut, 

camembert a gouda. Doplňkovým zdrojem příjmů družstva byla sběrna vajec. Ve 

válečných letech byla samostatnost mlékárny omezena a nakonec byla z důvodů 

rozšíření tzv. Vyškovské střelnice uzavřena a obyvatelé Otinovsi evakuováni.“ (2) 

Po skončení války prošla mlékárna obnovou, protože část budov a strojů bylo 

poškozeno. Jako rolnické mlékárenské družstvo zahájila provoz v prosinci roku 1949 a 

v roce 1954 byla začleněna do národního podniku Lacrum v Brně. V roce 1960 došlo 

k významné události, byl vznesen návrh na výrobu plísňového sýru Niva, k jehož 

dozrávání byla vhodná jeskyně Michalka v Moravském krasu. Začala rekonstrukce 

provozních místností mlékárny a o tři roky později se začalo vyrábět, denní produkce 

v té době představovala 500 kg sýru (2). 
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„Koncem roku 1991 byly předloženy privatizační projekty a vítězem veřejné soutěže se 

stala obchodní společnost Mlékárna Otinoves, s.r.o. Za celou snahou v procesu 

privatizace stála myšlenka pokračovat v onom základním a jednoduchém záměru, a to 

zpracovávat dodávané mléko z nejbližšího okolí, pokračovat ve výrobě tradičních 

otinovských výrobků, zejména plísňového sýru NIVA, konzumního mléka a tvarohu.“ (2) 

Struktura společnosti 

Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé, provozní ředitelkou je jednatelka 

paní Hana Zouharová. Průměrný počet zaměstnanců za rok 2016 byl 44. 

 

Obrázek 2 Organizační struktura jednotky (13) 

Výrobní program 

Výrobní postupy spojují dlouhodobé zkušenosti s moderními poznatky z oboru 

zpracování mléka. Mléko používané k výrobě je původem z veterinárně kontrolovaných 

zdrojů, z chráněné přírodní oblasti Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. Mlékárna 

Otinoves se zaměřuje na výrobu především sýru Niva, což představuje zhruba 90% 

produkce. Zbylých 10% pokrývá produkce tvarohu (2). 
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Odběratelé 

Mlékárna dodává svůj výrobek Niva do obchodních sítí Kaufland, Albert a Hruška. 

Další odběratelé jsou Alimpex Praha, Bidfood Opava, Bidfood Plzeň, Bidfood Kralupy 

nad Vltavou, Bidfood Velké Meziříčí, Mlékárna Valašské Meziřící, DCL Napajedla, 

Jednota Boskovice, Globus Brno, Globus Olomouc, Makovec, Delika Brno a další. 

Mlékárna dodává rovněž do zahraničí, konkrétně na Slovensko - Koliba Trade Hriňová 

pod jejich privátní značkou Avin, a také do různých prodejen Koliby Trade na 

Slovensku (2). 

Dodavatelé 

Mlékárna Otinoves odebírá mléko od dodavatelů přímo z regionu Drahanské vrchoviny. 

Mezi ně patří:  AGRO družstvo Rozstání, Taurus Protivanov, Zemspol a.s. Sloup, 

družstvo Kojál Krásensko, ZD Myslejovice, Agris Jedovnice spol. s r.o. a Sentus, s.r.o. 

Senetářov (2).  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

V následující kapitole se budu zabývat fundamentální analýzou, finanční analýzou a 

rozborem jednotlivých zdrojů finanční analýzy a popisem jejich uživatelů. Zaměřím se 

především na analýzu stavových, tokových, rozdílových a poměrových ukazatelů a také 

na souhrnné ukazatele hospodaření. 

2.1 Analýza PESTLE 

Využívá se k analýze faktorů vnějšího prostředí, které by mohly znamenat budoucí 

příležitosti nebo hrozby pro danou společnost. Jejím účelem je odpovědět si na tři 

základní otázky dle (3): 

 Které z vnějších faktorů mají vliv na společnost? 

 Jaké jsou jejich možné účinky? 

 Které z nich mají největší význam v blízké budoucnosti? 

Analyzovanými faktory vnějšího prostředí jsou dle (3): 

 Politické 

 Ekonomické 

 Sociální 

 Technologické 

 Legislativní 

 ekologické 

2.2 Porterův model (Porterova analýza) 

Tento model vychází z pěti základních činitelů, které určují strategickou pozici podniku 

v odvětví, ve kterém působí (4). 

 Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

 Bariéry vstupu 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

 Vyjednávací síla odběratelů 

 Substituční produkty (4) 
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Pomocí těchto činitelů dokáže podnik rozklíčovat strukturu odvětví, v němž působí a 

také určit rozhodující faktory konkurence. Důležitým faktem, který je nutné vzít 

v potaz, je, že ne ve všech odvětvích budou mít tyto činitele stejnou váhu, jelikož žádné 

odvětví není shodné (3). 

2.3 Finanční analýza 

Finanční analýza nám umožňuje získat informace o finanční situaci podniku. Odhaluje, 

zda je podnik ziskový, zda je schopen dostát svým závazkům, zda pracuje efektivně se 

svými aktivy, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, a poskytuje nám mnoho dalších 

informací. Nejčastěji tyto informace slouží manažerům, neboť náplň jejich práce úzce 

souvisí s těmito údaji. Na základě těchto informací konají důležitá rozhodnutí o chodu 

společnosti (5). 

2.4 Uživatelé finanční analýzy 

Informace získané prostřednictvím finanční analýzy však nevyužívají pouze manažeři, 

slouží mnoha dalším subjektům. Uživatele těchto informací lze rozdělit na interní a 

externí (8). 

K externím patří: (dle (8)) 

 Investoři 

 Banky a jiní věřitelé 

 Stát a jeho orgány 

 Obchodní partneři 

 Manažeři a konkurence 

K interním patří: (dle (8)) 

 Manažeři 

 Odboráři 

 Zaměstnanci 
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2.4.1 Investoři 

Sledují informace plynoucí z finanční analýzy zejména pro to, aby byli schopni 

rozhodnout, zda uskutečnit případné investice či nikoliv. Dalším důvodem může být 

ověření, jak podnik vynaložil s poskytnutými zdroji (8). 

2.4.2 Banky a ostatní věřitelé 

Banky a věřitelé se stávají uživateli dat finanční analýzy z prostého důvodu. Na základě 

finančního stavu podniku totiž činí svá rozhodnutí, zda úvěr poskytnout, a to v jaké 

výši, či za jakých podmínek, nebo tak neučinit (8). 

2.4.3 Stát a jeho orgány 

Stát se zajímá jednak o správnost vykázaných daní. Informace o podniku však mohou 

být také využity pro statistická šetření, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, 

rozdělování finančních výpomocí (např. dotace) apod. (8). 

2.4.4 Obchodní partneři 

Obchodní partneři se zajímají především o solventnost, likviditu a zadluženost. Zejména 

sledují schopnost podniku dostát svým závazkům (8). 

2.4.5 Manažeři 

Čerpají informace z finanční analýzy pro operační a strategické řízení podniku. 

„Manažeři znají pravdivý obraz finanční situace a zpravidla jej využívají ke své 

každodenní práci.“ (8) 

2.4.6 Zaměstnanci 

Zaměstnanci sledují zejména prosperitu, hospodářskou a finanční stabilitu podniku, ve 

kterém se uplatňují (8). 

2.5 Podklady pro zpracování finanční analýzy 

Základním zdrojem informací pro zpracování finanční analýzy jsou účetní výkazy- 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích. Pro zpracování finanční 

analýzy je tedy nezbytná znalost obsahu jednotlivých položek výkazů a orientace mezi 
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vzájemnými souvztažnostmi jednotlivých výkazů. Následně se budu věnovat 

podrobnějšímu popisu účetních výkazů (5). 

2.5.1 Rozvaha 

Rozvaha, též Bilance, je základním účetním výkazem, sestavuje se vždy k určitému 

datu. Poskytuje nám údaje o majetku podniku a o způsobu jeho financování. Nezbytnou 

podmínkou je rovnost aktiv a pasiv, respektive musí být zachován bilanční princip (5). 

Rozlišujeme různé druhy aktiv: 

 Pohledávky za upsaný základní kapitál 

 Dlouhodobý majetek 

 Oběžná aktiva 

 Časové rozlišení (5) 

Strana aktiv je tvořena majetkem a je členěna podle hlediska likvidity (5). 

Také různé druhy pasiv: 

 Vlastní kapitál 

 Cizí zdroje 

 Časové rozlišení (5) 

Strana pasiv je tvořena zdroji financování, ze kterých byl pořízen majetek (5). 

2.5.2 Výkaz zisku a ztráty 

Obsahem tohoto účetního výkazu jsou náklady, výnosy a výsledek hospodaření. 

Náklady jsou částky vynaložené podnikem k dosažení výnosů. Výnosy jsou naopak 

částkami, kterých podnik v daném účetním období dosáhl svou činností. Výsledek 

hospodaření je rozdílem mezi hodnotami nákladů a výnosů (5). Smyslem tohoto výkazu 

je podat informace o dosažených výsledcích pomocí podnikatelské činnosti, tedy o 

úspěšnosti podniku (8). 

Výkaz je systematicky rozdělen a jednotlivé řádky jsou označeny buď velkým 

písmenem- ta značí nákladové položky, nebo římskou číslicí- označení pro výnosové 

položky (5). 
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2.5.3 Přehled o peněžních tocích 

Výkaz cash flow, taktéž přehled o peněžních tocích, nás, jak už název napovídá, 

informuje o změně stavu peněžních prostředků. Vysvětluje nám jejich přírůstky a 

úbytky a popisuje důvody, proč k nim došlo (5). 

2.6 Metody finanční analýzy 

Základní metody využívané při finanční analýze jsou dle (5): 

 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

 Analýza tokových ukazatelů 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

 Analýza poměrových ukazatelů 

 Souhrnné ukazatele hospodaření 

2.7 Analýza stavových (absolutních ukazatelů) 

Tento druh analýzy se zabývá majetkovým a finančním složením podniku. 

Využívanými nástroji jsou horizontální a vertikální analýza (5). 

2.7.1 Horizontální analýza 

Porovnává změny mezi položkami jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. Provádí 

se výpočet absolutní výše změn a taktéž procentní vyjádření k výchozímu roku (5). 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Vzorec 1Absolutní změna (5) 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 × 100

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
 

Vzorec 2 Procentní změna (5) 

2.7.2 Vertikální analýza 

Jedná se o vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů procentního podílu k jediné 

zvolené základně položené jako 100%. Obvykle volenou základnou pro rozbor rozvahy 

bývá výše aktiv (pasiv) a pro výkaz zisku a ztráty bývá volena velikost celkových 

výnosů nebo nákladů (5). 
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2.8 Analýza tokových ukazatelů 

Vychází z výkazů, které obsahují především tokové položky, jimiž jsou výkaz zisku a 

ztráty a výkaz cash flow (7). 

2.9 Analýza rozdílových ukazatelů 

Ukazatele jsou využívány k analýze a řízení finanční situace podniku a jsou zaměřeny 

především na jeho likviditu. Mezi nejvýznamnější rozdílové ukazatele řadíme zejména 

čistý pracovní kapitál (ČPK) (5). 

2.9.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Jinými slovy provozní kapitál. ČPK představuje část oběžného majetku, která je krytá 

dlouhodobým majetkem. Stanovíme ho jako rozdíl mezi oběžným majetkem a 

krátkodobými cizími zdroji. Čistý pracovní kapitál podstatně ovlivňuje platební 

schopnost podniku. U likvidního podniku je nutná převaha krátkodobých likvidních 

aktiv nad krátkodobými zdroji (5). 

Lze jej vypočíst dvěma způsoby (6): 

Manažerský přístup 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝐴 − 𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Vzorec 3 ČPK Manažerský přístup(5) 

Kde OA= oběžná aktiva 

Cizí krátkodobý kapitál= krátkodobé závazky + splátky dlouhodobých úvěrů + úroky 

Investorský přístup 

Č𝑃𝐾 = 𝐷𝑃 − 𝐷𝑀 

Vzorec 4 ČPK Investorský přístup (5) 

Kde DP= dlouhodobá pasiva= (vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy) 

DM= dlouhodobý majetek 
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2.9.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

„Určují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. Jedná se o rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky.“(5) 

Nejvyššího stupně likvidity dosáhneme tak, že do peněžních prostředků započteme 

pouze hotovost a zůstatek na běžném účtu (5). 

Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 5 Čisté pohotové prostředky ČPP (6) 

Okamžité závazky= všechny závazky, jejichž doba splatnosti je k aktuálnímu datu a 

starší (6). 

2.9.3 Čistý peněžně- pohledávkový finanční fond  

Jinak také čistý peněžní majetek (ČPM) (6). 

Č𝑃𝑀 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 6 Čistý peněžně pohledávkový finanční fond (6) 

Kromě zásob je také třeba vyloučit i nelikvidní pohledávky (6). 

2.10 Analýza poměrových ukazatelů 

Tyto ukazatele jsou považovány za základní nástroj finanční analýzy. Jsou velmi často 

využívány, neboť díky nim lze snadno získat rychlou představu o finanční situaci 

podniku. Poměrové ukazatele čerpají hodnoty z účetních výkazů, a jak už název 

napovídá, staví je do poměru. Díky tomu lze vytvořit velké množství různých ukazatelů, 

ne všechny ale dávají smysl. Mezi nejčastěji využívané ukazatele patří ukazatele 

likvidity, zadluženosti, rentability, aktivity a ukazatele produktivity (5). 

2.10.1 Ukazatele likvidity 

„Likvidita je schopnost podniku přeměnit majetek na prostředky, jež je možné použít na 

úhradu závazků.“ (6) 

Ukazatele likvidity poměřují to, co lze přeměnit na platební prostředky, s tím, co je 

těmito prostředky třeba uhradit. Do čitatele dosazujeme složky majetku s různou dobou 
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likvidnosti, na základě toho, jakou míru jistoty očekáváme od uskutečňovaného měření. 

Na základě této informace lze likviditu rozdělit na tři druhy, okamžitou, pohotovou a 

běžnou (5). 

Běžná likvidita 

Pomocí tohoto ukazatele zjišťujeme, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé cizí 

zdroje. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5-2,5. Pokud 

podnik dosahuje hodnoty 1, tedy rovnosti mezi oběžnými aktivy a krátkodobými cizími 

zdroji, likvidita se stává značně rizikovou (5). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 7 Běžná likvidita (5) 

Pohotová likvidita 

Hodnota tohoto ukazatele by měla dosahovat hodnot pohybujících se v rozmezí 1-1,5 

(5). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 8 Pohotová likvidita (5) 

Okamžitá likvidita 

Hodnota okamžité likvidity by se měla pohybovat v rozmezí 0,2-0,5. Pokud je 

překročena vyšší hodnota rozmezí, vypovídá to o tom, že podnik neefektivně využívá 

své finanční prostředky (5). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 9 Okamžitá likvidita (5) 

2.10.2 Ukazatele zadluženosti 

Pomocí těchto ukazatelů jsme schopni rozpoznat výši rizika, kterou nese podnik při 

daném poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Z logiky věci vyplývá, že 

čím vyšších hodnot ukazatel dosahuje, tím vyšší je riziko, které podnik nese (5). 
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Celková zadluženost 

Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat mezi 30-60%, velmi důležitým 

faktorem, na který je potřeba pamatovat, je však odvětví, ve kterém podnik působí. Při 

posuzování zadluženosti je také potřeba pamatovat na schopnost splácet úroky, které 

s sebou dluh nese (5). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec 10 Celková zadluženost (5) 

Koeficient samofinancování 

Umožňuje nám se zorientovat ve finanční struktuře podniku, informuje nás, do jaké 

míry jsou aktiva financována vlastním kapitálem. Optimální hranici nelze stanovit, 

nicméně požadovaná hodnota je 50% (6). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec 11 Koeficient samofinancování (6) 

Míra zadluženosti 

Ukazatel, který je velmi důležitý například při žádosti o úvěr, neboť banka podle něj 

usuzuje, zda nám úvěr poskytne či nikoli. Míra zadluženosti staví do poměru cizí a 

vlastní kapitál. Je důležité sledovat vývoj tohoto ukazatele v čase, zda dochází k poklesu 

podílu cizích zdrojů vůči těm vlastním (5). 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 12 Míra zadluženosti (5) 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel popisuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku splácet úroky (5). 

Poskytuje nám informaci, kolikrát zisk převýší placené úroky. Zisk vyprodukovaný 

cizím kapitálem by měl stačit na úhradu nákladů, které se k němu vztahují (9). 
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Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vzorec 13 Úrokové krytí (6) 

Doba splácení dluhu 

Ukazatel vypovídá o čase, za který by bylo možné splatit dluhy podniku jeho silami 

z provozního cash flow. Ideální je, pokud ukazatel v čase klesá (5). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Vzorec 14 Doba splácení dluhu (6) 

2.10.3 Ukazatele rentability 

Rentabilita vypovídá o schopnosti podniku dosahovat zisku použitím investovaného 

kapitálu (5). Výchozím výkazem pro tento ukazatel je zejména výkaz zisku a ztráty. 

Obecně lze rentabilitu určit jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu (7). 

Rentabilita tržeb ROS 

Je důležité si vymezit pojem zisk, neboť se může jednat o zisk před zdaněním, nebo po 

zdanění, nebo také o EBIT. Zisk vztahujeme k tržbám, což je nejdůležitější položka 

výnosů u nefinančních společností. Výslednou hodnotu je dobré porovnat s oborovým 

průměrem (5). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 100 

Vzorec 15 Rentabilita tržeb ROS (6) 

Rentabilita celkového kapitálu ROA 

Pomocí tohoto ukazatele měříme výkonnost podniku (5). „Ukazatel hodnotí výnosnost 

celkového vloženého kapitálu a je použitelný pro měření souhrnné efektivnosti.“ (7) 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 

Vzorec 16 rentabilita celkového kapitálu ROA 
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Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Ukazatel by měl převyšovat alespoň o pár procent dlouhodobý průměr úročení 

dlouhodobých vkladů.  Výsledky je třeba posuzovat z delšího časového hlediska, aby 

nedošlo k výkyvům, které nutně neznamenají závažnější potíže (5). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100 

Vzorec 17 Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Rentabilita investovaného kapitálu ROI 

Ukazuje účinnost celkového kapitálu vloženého do podniku nezávisle na zdroji 

financování (9). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100 

Vzorec 18 Rentabilita investovaného kapitálu ROI (9) 

 

2.10.4 Ukazatele aktivity 

Pomocí těchto ukazatelů můžeme měřit to, jak je společnost schopna využít investované 

finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv 

a pasiv. Ukazatele aktivity nás informují o schopnosti podniku hospodařit s aktivy a 

jejich složkami, také nám ukazují, jak toto hospodaření ovlivňuje likviditu a výnosnost 

(7). 

Obrat aktiv 

Ukazatel by neměl klesnout pod hodnotu 1, čím vyšší je jeho hodnota, tím lépe pro 

podnik (5). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 19 Obrat aktiv (6) 
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Obrat dlouhodobého majetku 

Tento ukazatel je v podstatě zúženou formou ukazatele předešlého. Nepracuje totiž 

s celými aktivy, zaměřuje se pouze na investiční majetek (5). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Vzorec 20 Obrat dlouhodobého majetku (6) 

Doba obratu zásob 

Rychlost obratu zásob. Jedná se v podstatě o dobu, po kterou jsou zásoby drženy ve 

společnosti. Jinými slovy, jde o dobu potřebnou k přeměně zásob na peněžní 

prostředky. „Obecně platí, že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, 

tím lepší je situace.“ (7) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Vzorec 21 Doba obratu zásob (6) 

Doba obratu pohledávek 

Pomocí tohoto ukazatele určujeme dobu vázání majetku podniku ve formě pohledávek, 

neboli za jak rychle je podnik průměrně schopen pohledávky uhradit. Doporučená 

hodnota je běžná doba splatnosti faktur (7). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Vzorec 22 Doba obratu pohledávek (6) 

Doba obratu závazků 

Výpočtem určíme dobu splácení závazků společnosti. Doba obratu závazků by měla být 

delší než doba obratu pohledávek. Pokud tomu tak není, může dojít k narušení finanční 

rovnováhy. Tento ukazatel má velký význam pro věřitele, neboť jim poskytuje 

informace o platební morálce společnosti (7). 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Vzorec 23 Doba obratu závazků (6) 

2.10.5 Ukazatele produktivity (provozní ukazatele) 

Tyto ukazatele se zaměřují na chod uvnitř podniku. Management díky nim získává 

informace potřebné k řízení a analyzování vývoje základní aktivity podniku. Provozní 

ukazatele vycházejí z tokových veličin, zejména z nákladů (9). 

Nákladovost výnosů 

„Ukazuje zatížení firmy celkovými náklady. Hodnota ukazatele by měla klesat.“ (9) 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vzorec 24 Nákladovost výnosů (9) 

Materiálová náročnost výnosů 

„Vyjadřuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a energiemi.“ (9) 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑜𝑣á 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vzorec 25 Materiálová náročnost výnosů (9) 

Produktivita z přidané hodnoty 

Určuje, kolik výnosů připadne na 1 Kč vyplacených mezd. Ukazatel by měl v čase růst. 

Vylučujeme vliv nakupovaných surovin, energií a služeb, dosazujeme do čitatele 

přidanou hodnotu (u mzdové produktivity dosazujeme výnosy bez mimořádných (9). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Vzorec 26 Produktivita z přidané hodnoty (6) 
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2.11 Souhrnné ukazatele hospodaření 

Předchozí ukazatele se zaměřují vždy jen na určitý úsek činnosti podniku, to má za 

následek zhoršení jejich vypovídací schopnosti. Proto se dospělo k vytvoření soustav 

ukazatelů, jinak modely finanční analýzy, které dokáží posoudit celkovou finanční 

situaci podniku. Vyšší počet ukazatelů však ztěžuje následné hodnocení podniku. Proto 

rozlišujeme dva druhy modelů. Modely založené na větším počtu ukazatelů, nebo 

modely ústící do jediného čísla (9). 

2.11.1 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

Z této skupiny soustav ukazatelů jsou nejčastěji využívány pyramidové modely, jež 

slouží k pochopení vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem (9). 

2.11.2 Účelové výběry ukazatelů 

Jejich cílem je sestavit skupinu ukazatelů, s jejíž pomocí bychom dokázali zjistit 

finanční situaci podniku a předvídat krizový vývoj. Lze je rozdělit dle účelu využití (9): 

Bonitní (diagnostické) modely 

Pomocí bonitních modelů posuzujeme pozici podniku napříč oborovým průměrem. 

Tyto modely vycházejí převážně z teoretických poznatků (9). 

Bankrotní (predikční) modely 

Sledují chování vybraných ukazatelů a působí jako varování v případě ohrožení 

finančního zdraví (9). 

2.11.3 Altmanův index (Z-skóre) 

„Je stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena 

různá váha, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu.“ (7) Tento model 

se těší velké oblibě, zejména pro jednoduchost jeho výpočtu (7). 

Altmanův model má hlavní záměr, odlišit od sebe bankrotující firmy a firmy, které mají 

minimální pravděpodobnost, že u nich bankrot nastane. K tomu využívá diskriminační 

metodu. Jedná se o statistickou metodu, díky níž jsme schopni rozdělit podle určitých 
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charakteristik sledované objekty do dvou skupin. Pomocí této metody jsou přiřazeny 

jednotlivé hodnoty (váhy) poměrovým ukazatelům (7). 

𝑍 = 1,2 × 𝑋1 + 1,4 × 𝑋2 + 3,3 × 𝑋3 + 0,6 × 𝑋4 + 0,999 × 𝑋5 

Vzorec 27 Z- skóre (6) 

Kde: 

X1= ČPK/Aktiva celkem 

X2= Kumul. Nerozděl. Hosp. výsl. Min. obd./Aktiva celkem 

X3=EBIT/Aktiva celkem 

X4= Tržní hodnota vlastního kapitálu/Cizí zdroje  

X5=Tržby/Aktiva celkem 

Platí kritéria: 

Z>2,99 jedná se o finančně silný podnik 

1,81<Z<2,99 podnik má určité finanční potíže, není jasné, jak bude vypadat další vývoj 

Z<1,81 podnik je přímým kandidátem bankrotu 

V Číně proběhla analýza, díky níž bylo zjištěno, že tento index je možné použít 

v oblasti finančního inženýrství, avšak míra přesnosti u čínských společností, které se 

věnují prodeji nemovitostí, nepřesáhne 90%. Existuje pro to několik důvodů. Model byl 

vytvořen pro americké prostředí trhů s cennými papíry, proto jeho přesnost snižují 

odlišnosti na čínských trzích s cennými papíry. Dále index vykazuje nízkou praktičnost 

napříč různými odvětvími (11). 

2.11.4 Index IN 

Záměrem tohoto modelu je vyhodnocení finančního zdraví českých firem v českém 

prostředí. K jeho sestavení byly využity výsledky analýzy 24 významných 

matematicko-statistických modelů podnikového hodnocení a praktické zkušenosti 

získané z analýz mnoha českých firem (7). 
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Tento model je rovněž jako model Altmanův vyjádřen rovnicí s poměrovými ukazateli. 

Každý ukazatel má svou váhu, která je stanovena váženým průměrem hodnot daného 

ukazatele v odvětví, kde podnik působí (7). 

2.11.5 Index IN05 

Byl vytvořen jako aktualizace indexu IN01 z výsledků testů na datech průmyslových 

podniků z roku 2004 (10). 

 

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

Vzorec 28 Index IN05 (10) 

Kde (dle (10)): 

A= aktiva, resp. Pasiva/ cizí kapitál 

B=EBIT/ nákladové úroky 

C=EBIT/ celková aktiva 

D=Celkové výnosy/ celková aktiva 

E= oběžná aktiva/ krátkodobé závazky a úvěry 

 

Pokud IN05>1,6, podnik vytváří hodnotu, předvídáme uspokojivou finanční situaci. 

Pokud IN05<0,9, podnik směřuje k bankrotu, je ohrožen vážnými finančními problémy. 

Pokud se index pohybuje mezi těmito hodnotami, podnik se nachází v šedé zóně, 

netvoří hodnotu, ale ani nebankrotuje (10). 

2.12 Analýza SWOT 

SWOT= zkratka 4 anglických slov, přesněji Strenghts- silné stránky, Weaknesses- slabé 

stránky, Opportunities- příležitosti, Threats- hrozby (3). 

Jedná se o jednu ze základních metod strategické analýzy, a také o jednu z nejčastěji 

užívaných metod. Mluvíme o rozboru a hodnocení vnitřního a vnějšího prostředí 
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podniku, přičemž vnitřním prostředím je myšlen současný stav podniku, kde jsou 

rozebírány a hodnoceny silné a slabé stránky podniku a vnějším prostředím je myšlena 

současná situace okolí podniku, neboli příležitosti a hrozby (3). 

Analýza SWOT  nám umožňuje formulovat směry a aktivity vedoucí k rozvoji a také si 

stanovit strategické cíle (3). 

Ve své klasické podobě je analýza SWOT založená na rozdělení jevů a stavů, které 

ovlivňují rozvoj podniku v silných a slabých stránkách podniku, stejně jako příležitosti 

a hrozby, které se nacházejí mimo podnik. Výsledkem takového rozdělení je zisk 

čtyřpolohového SWOT diagramu (12). 

Postup provedení SWOT analýzy (dle (3)): 

1. Příprava na provedení SWOT analýzy- nejdůležitější částí tohoto kroku je 

stanovení využití výsledků SWOT analýzy 

2. Identifikace a hodnocení silných a slabých stránek (vnitřní analýza) 

3. Identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb (vnější analýza) 

4. Tvorba matice SWOT- tato fáze má dvě důležité části, zaznamenání faktorů 

s důležitým významem a generování alternativ strategií 

Typy strategií vytvářené v rámci SWOT analýzy: dle (4) 

S- silné stránky, W- slabé stránky, O- příležitosti, T- hrozby 

 WO- překonání slabiny využitím příležitosti 

 SO- využití silné stránky k získání výhody 

 ST- využití silné stránky na čelení hrozbám 

 WT- minimalizace nákladů a čelení hrozbám 

Tabulka 1 SWOT analýza (4) 

 S- silné stránky W-slabé stránky 

O- příležitosti SO WO 

T- hrozby ST WT 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V následující kapitole přistoupím k realizaci jednotlivých analýz. Provedu analýzy 

PESTLE a Porterovu analýzu. Po té se budu věnovat výpočtu jednotlivých ukazatelů 

finanční analýzy na základě dat získaných z jednotlivých účetních závěrek za sledované 

období 2012-2016. Na závěr provedu analýzu SWOT. 

3.1 Analýza PESTLE 

Politické prostředí 

Mezi politické vlivy můžeme zařadit například platnost nových zákonů. Nový občanský 

zákoník a také zákon o obchodních korporacích už v praxi nějakou dobu existují a 

působí na podniky. Společnosti jim musely přizpůsobit zakládající listiny, nebo také 

korporátní dokumenty. 

Ekonomické prostředí 

Každý podnik se musí řídit podle zákonů, novel a vládních nařízení. Jedněmi 

z nejdůležitějších zákonů z pohledu ekonomického prostředí jsou zákony daňové. 

Poměrně často dochází k jejich změnám, se kterými je nutno se vyrovnat. 

Zákon o dani z přidané hodnoty si prošel ve sledovaném období několika změnami. 

Například v roce 2012 činily sazby 20% a snížená sazba 14%. V roce 2013 došlo ke 

zvýšení obou sazeb o 1%. Od roku 2015 existuje také druhá snížená sazba 10%. 

Vývojem také prošla i daň z příjmů právnických osob, nicméně od roku 2010 má 

neměnnou sazbu 19%. 

Hrubý domácí produkt ve sledovaném období 2012-2016 rostl. 

Inflace v jednotlivých letech kolísala. 

Nezaměstnanost ve sledovaném období klesala. 

Sociální prostředí 

Počet obyvatel v České republice se pozvolna zvyšuje, díky tomu můžeme také 

zaznamenat pozvolný nárůst spotřeby mléka a mléčných výrobků. 
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Graf 1 Spotřeba mléka a mléčných výrobků (16) 

Technologické prostředí 

Podnik má možnost dosáhnout nejrůznějších označení kvality a je přínosné, pokud jeho 

produkty dosahují co nejvyšších norem jakosti. Dosažením označení kvality si podnik 

získává konkurenční výhodu oproti podnikům ostatním, je tedy na místě si tuto výhodu 

udržet a rozvíjet ji.  

Mlékárna zavedla systém řízení kvality dle normy ISO 22000 a systém IFS. Sýr Niva 

získal mnoho ocenění, jedním z nejvýznamnějších je však označení českých kvalitních 

výrobků KLASA. 

Označení KLASA je udíleno ministrem zemědělství těm nejkvalitnějším 

potravinářským a zemědělským výrobkům již od roku 2003 (15). Výrobek musí 

dosáhnout výjimečných kvalit, které jsou specifikovány takto: 

„1. mimořádné kvalitativní nadstandardní vlastnosti (např. technologie výroby, 

tradičnost, významný obsah některých složek, které obohacují výrobek); 



36 

 

2. složení výrobku (např. použité suroviny, přídatné látky) a 

3. výjimečné senzorické vlastnosti (např. vzhled, chuť a vůně); 

případně 

4. soulad s českou cechovní normou, pokud je žadatel držitelem (doložení 

identifikačního čísla a názvu příslušné ČCN); 

5. doplňující kritéria včetně ocenění a značek kvality s přímou vazbou na 

kvalitativní výjimečnost daného výrobku pokud je žadatel jejich držitelem 

(např. design obalu, inovativnost výrobku, případná další získaná ocenění nebo 

značky kvality typu Regionální potravina, CHOP, CHZO, ZTS, BIO, ochranné 

známky SISPO, IPZ nebo režim jakosti Q CZ atd.).“ (15) 

Označení KLASA v dnešní době nese 1003 produktů od 226 českých a moravských 

výrobců. V Olomouckém kraji v kategorii mléko a mléčné výrobky toto označení 

získaly 3 podniky, jimiž jsou Brazzale Moravia a.s., Olma a.s. a právě Mlékárna 

Otinoves s.r.o.. (15) 

Legislativní prostředí 

Na mlékárenský průmysl na přelomu minulého a stávajícího století působily mléčné 

kvóty. 

„Mléčné kvóty byly v EU zavedeny v roce 1984, cílem bylo omezení nadprodukce 

mléka, stabilizace trhu a ustálení nákupních cen. Členské státy měly stanoveno povolené 

vnitrostátní množství mléka pro dodávky a pro přímý prodej. V Česku začaly být kvóty 

uplatňovány od roku 2001, tedy ještě před vstupem do EU. Po vstupu byly upraveny 

podle pravidel Společné zemědělské politiky.“ (17) 

Mlékárenský průmysl je ovlivňován nejen tuzemskou vládou, působí na něj také 

například Evropská unie. K velkým změnám došlo v roce 2015, kdy v EU právě došlo k 

ukončení mléčných kvót (17). 



37 

 

Ekologické prostředí 

Mlékárna Otinoves provedla kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod, čímž 

přispěla k ochraně životního prostředí (2). 

Sýr Niva je balen pouze do hliníkové folie, důvodem jsou její vlastnosti, které 

napomáhají udržet ideální prostředí pro uchování a dalšímu dozrávání sýru (2). 

3.2 Porterova analýza 

Konkurenční rivalita 

Vstup do mlékárenského odvětví se stává stále složitějším, neboť trh je nasycený. Na 

trhu působí mnoho velkých firem, ať už se jedná o společnosti zahraniční či tuzemské, 

soutěživost mezi nimi je velmi silná (14). 

Na trhu v ČR působí mnoho mlékárenských společností, mezi ty největší a nejznámější 

patří například: Jihočeská MADETA, Olma, Mika, Danone, mlékárna Kunín a mlékárna 

Olešnice (14). 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Vstup do tohoto odvětví je značně omezen kapitálovou náročností. I výstup z odvětví je 

omezen mnoha bariérami. Toto odvětví lze považovat za relativně uzavřené (14). Z toho 

plyne, že vstup do odvětví je omezený a složitý, tudíž hrozba vstupu nových konkurentů 

na trh je nízká. 

Hrozba vzniku substitutů 

V mlékárenském průmyslu nejsou substituty výrazněji zaznamenávány (14). Jejich 

hrozba pro daný průmysl je tedy nízká. 

Síla kupujících 

Síla kupujících v tomto odvětví je značná. Největší vyjednávací silou disponují 

především obchodní řetězce, které vytvářejí tlak na snižování cen zpracovatelů mléka. 

Koneční spotřebitelé působí na nabídku produktů v tomto odvětví (14). 
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Síla dodavatelů 

Oproti síle kupujících, síla dodavatelů hraje podstatně nižší roli. Producentů mléka je 

dostatek. Významnou roli už nehraje ani geografické poloha producenta mléka a 

zpracovatele (14). 

3.3 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů je složena z horizontální a vertikální analýzy rozvahy. 

3.3.1 Horizontální analýza rozvahy 

Je porovnáním změn položek jednotlivých výkazů v časovém horizontu. 

Tabulka 2 Horizontální analýza aktiv (vlastní zpracování) 

Položky 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

V Kč V % V Kč V % V Kč V % V Kč V % 

Aktiva celkem -538 -0,83 -4131 -6,39 -7111 -11,75 4567 8,55 

Dlouhodobý 

majetek 

-3924 -9,77 -4034 -11,13 -3535 -10,97 -4008 -13,97 

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek 

149 - -50 -33,56 -49 -49,49 -50 - 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 

-4073 -10,14 -3984 -11,03 -3486 -10,85 -3958 -13,82 

Oběžná aktiva 3452 13,99 -91 -0,32 -3594 -12,82 8621 35,28 

Zásoby -37 -0,43 869 10,07 -1759 -18,52 116 1,50 

Krátkodobé 

pohledávky 

3802 24,86 -1677 -8,78 -1256 -7,21 1255 7,77 

Peněžní 

prostředky 

-313 -43,78 717 178,36 -579 -51,74 7202 1333,7 

Časové rozlišení -66 -19,24 -6 -2,17 18 6,64 -46 -15,92 
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Ve sledovaném období byly hodnoty velmi proměnlivé. K nárůstu celkových aktiv 

došlo v letech 2013 a 2016. Ve zbylých letech hodnota klesala. Nejdramatičtější pokles 

nastal v roce 2012. 

Oproti tomu dlouhodobý majetek má v čase mírně klesající tendenci, mimo rok 2015, 

kdy došlo ke slabému nárůstu způsobenému pořízením automatické etiketovačky na 

aluminiové obaly sýru Niva. 

Oběžná aktiva se taktéž nepohybují kolem stabilních hodnot, během sledovaných let 

došlo k několika výkyvům. V roce 2013 je zaznamenán rapidní nárůst oproti roku 

předešlému (o 30%), způsobený zvýšením krátkodobých pohledávek. V následujících 

dvou letech došlo k poklesu, který se v roce 2015 blíží k hodnotě z roku 2012. Tento 

pokles je zapříčiněn snížením hodnoty peněžních prostředků. Stejný důvod nastal i 

v roce 2016, avšak v tomto roce dochází k nárůstu, nikoliv k poklesu. Peněžní 

prostředky vzrostly o 1000%. 

 

Graf 2 Vývoj aktiv 2012-2016 (vlastní zpracování) 
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Tabulka 3 Horizontální analýza pasiv (vlastní zpracování) 

Položky 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % 

Pasiva celkem -538 -0,83 -4131 -6,39 -7111 -11,75 4567 8,55 

Vlastní kapitál 484 1,05 151 0,33 2069 4,45 2623 5,40 

Základní kapitál 0 - 0 - 0 - 0 - 

Kapitálové fondy 0 - 0 - 0 - 0 - 

Rezervní fondy 0 - 0 - 0 - 0 - 

VH minulých let 2207 5,31 484 1,11 751 1,70 1469 3,27 

Výsledek 

hospodaření 

BÚO 

-1723 -61,38 -333 -30,72 1318 175,50 1154 55,78 

Závazky -1022 -5,30 -4282 -23,44 -9180 -65,65 1944 40,47 

Dlouhodobé 

závazky 

-9 -32,14 73 384,21 50 54,35 -142 -100 

Krátkodobé 

závazky 

2987 19,58 -4355 -23,87 -9230 -66,45 2086 44,75 

Bankovní úvěry 

a výpomoci 

-4000 -100 - - - - - - 

 

Vývoj celkových pasiv vzhledem k bilančnímu pravidlu kopíruje vývoj celkových aktiv, 

tedy v letech 2013 a 2016 došlo k nárůstu, v ostatních letech hodnota klesala.  

Vlastní kapitál měl do roku 2014 mírně klesající tendenci, od roku 2015 dochází k jeho 

nárůstu. 

Závazky narostly v roce 2013 téměř o 30 %, došlo k nárůstu krátkodobých závazků a 

závazků z obchodních vztahů, zároveň došlo k mírnému poklesu dlouhodobých 

závazků. V následujících dvou letech závazky klesaly. V roce 2016 došlo opět 

k nárůstu, dokonce o 100%. 
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Graf 3 Vývoj pasiv 2012-2016 (vlastní zpracování) 
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Dlouhodobý majetek převažuje nad oběžnými aktivy, jedná se tedy o kapitálově těžkou 

společnost. Hodnota dlouhodobého majetku se relativně stabilně pohybuje kolem 

hodnoty 60%. Oběžná aktiva tvoří zbylých 40%. Časové rozlišení tvoří velmi 

zanedbatelnou část aktiv.  

 

Graf 4 Vertikální analýza aktiv (vlastní zpracování) 

Tabulka 5 Vertikální analýza pasiv (vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Vlastní kapitál 70,42 71,75 76,90 91,01 88,36 

Základní kapitál 1,84 1,86 1,98 2,25 2,07 

Rezervní fondy 0,18 0,19 0,20 0,22 0,21 
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Závazky 29,58 28,25 23,10 8,99 11,64 

Bankovní úvěry a výpomoci 6,14 - - - - 

Krátkodobé závazky 23,41 28,22 22,95 8,73 11,63 

Časové rozlišení - - - - - 

 

Pasiva společnosti jsou převážně tvořena vlastním kapitálem, pohybuje se po celou 
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Graf 5 Vertikální analýza pasiv (vlastní zpracování) 
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Provozní 

výsledek 

hospodaření 

-0,63 -62,62 -0,32 -31,93 1,75 175,4 0,57 57,47 

Finanční 

výsledek 

hospodaření 

-0,77 -77,35 -0,44 -43,90 - - 0,17 17,39 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období 

-0,61 -61,38 -0,31 -30,72 1,76 175,5 0,56 55,78 

Výsledek 

hospodaření 

před zdaněním 

-0,62 -61,85 -0,32 -31,56 1,8 179,89 0,58 57,84 

 

Ve sledovaném období tržby za prodej zboží kolísaly. V roce 2013 došlo k velkému 

propadu oproti roku předchozímu. V roce 2014 došlo ke zlepšení situace, 

v následujících dvou letech se však hodnoty držely nízko. Oproti tomu tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb mají rostoucí tendenci až do roku 2014. V roce 2015 došlo 

k propadu, v roce 2016 se však situace začala zlepšovat. Výkonová spotřeba kopíruje 

průběh vývoje tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Výsledek hospodaření za 

běžné účetní období v roce 2013 značně poklesl, v roce 2014 hodnota mírně vzrostla. 

V roce 2015 došlo k výraznému nárůstu. V roce 2016 opět hodnota poklesla.  

 

Graf 6 Vývoj tržeb a nákladů 2012-2016 (vlastní zpracování) 
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3.4.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka 7 Vertikální analýza VZZ (vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej výrobků a služeb 100% 100% 100% 100% 100% 

Tržby za prodej zboží 13,83 10,67 10,55 8,57 7,30 

Výkonová spotřeba 86,28 88,23 91,26 87,29 92,12 

Osobní náklady 11,43 10,77 9,82 10,65 11,47 

Provozní výsledek hospodaření 2,80 1,04 0,66 0,74 3,17 

Finanční výsledek hospodaření -0,14 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 

2,16 0,83 0,54 1,65 2,55 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 

26,56 1,01 0,64 2,01 3,14 

 

Ve vertikální analýze výkazu zisku a ztráty, kdy jsou základnou tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb, má většinovou převahu výkonová spotřeba, zaujímá 

přibližně 80% ve všech sledovaných letech. Zbylých 20% je tvořeno tržbami za prodej 

zboží. 

 

Graf 7 Vertikální analýza VZZ (vlastní zpracování) 
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3.4.3 Čistý pracovní kapitál a čisté pohotové prostředky 

Tyto ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku a jsou zaměřeny 

především na jeho likviditu. 

Tabulka 8 ČPK a ČPP (vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK- Manažerský přístup (v 

tis. Kč) 

5 413 9 915 14 142 19 778 26 265 

Čisté pohotové prostředky (v 

tis. Kč) 

-14 544 -17 844 -12 772 -4 121 995 

Čistý peněžně pohledávkový 

finanční fond (v tis. Kč) 

748 1 250 4 645 12 040 18 459 



47 

 

Čistý pracovní kapitál nám v průběhu sledovaných let stále roste, což je pro podnik 

příznivou zprávou, neboť cílem tohoto ukazatele je dosahovat co možná nejvyšší kladné 

hodnoty, díky čemuž je podnik schopen dostát svým závazkům. 

Hodnota čistých pohotových prostředků se v prvních čtyřech letech drží v záporných 

číslech. Důvodem je, že podnik nedrží své finance na účtech ani v pokladně, proto bylo 

možné závazky hradit okamžitě. V roce 2016 se situace změnila, hodnota peněžních 

prostředků na účtech se totiž výrazně zvýšila. 

Čistý peněžně pohledávkový finanční fond se drží ve všech letech v kladných 

hodnotách. 

  

Graf 8 ČPK a ČPP (vlastní zpracování) 
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Tabulka 9 Likvidita (vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita (kolikrát) 2,19 1,54 2,02 5,24 4,89 

Pohotová likvidita (kolikrát) 0,83 1,06 1,33 3,58 3,73 

Okamžitá likvidita (kolikrát) 0,04 0,02 0,08 0,12 1,15 

 

Běžná likvidita- Pomocí tohoto ukazatele zjišťujeme, kolikrát pokryjí oběžná aktiva 

krátkodobé cizí zdroje. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5-

2,5 (5). V prvních třech sledovaných letech si podnik stojí velice dobře, splňuje normy 

ukazatele. V roce 2015 se ukazatel výrazně zvýšil, důvodem je snížení krátkodobých 

závazků téměř dvojnásobně. V roce 2016 došlo k nárůstu vysokému nárůstu peněžních 

prostředků na účtech, krátkodobé závazky vzrostly také, ale ne tak razantně. 

Pohotová likvidita- hodnoty pohotové likvidity jsou v pořádku v rozmezí 1-1,5. V roce 

2012 se podnik nachází pod průměrnou hodnotou. Tento pokles je způsoben přijetím 

krátkodobého bankovního úvěru. V roce 2015 poklesly jak krátkodobé pohledávky, tak 

i peněžní prostředky, nejvýrazněji však poklesly krátkodobé závazky. V roce 2016 

došlo k prudkému nárůstu peněžních prostředků, oproti tomu krátkodobé závazky 

vzrostly mírně. 

Okamžitá likvidita- tento ukazatel by se měl hodnotami pohybovat v rozmezí 0,2-0,5. 

V prvních čtyřech letech se hodnoty drží pod stanoveným rozmezím. Příčina vězí v tom, 

že podnik si drží nízké množství peněžních prostředků. V roce 2016 podnik tuto 

hodnotu přesáhl, což vypovídá o neefektivním využití finančních prostředků. (Z výkazu 

patrný velký nárůst peněžních prostředků).  
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Graf 9 Likvidita (vlastní zpracování) 

3.5.2 Ukazatele zadluženosti 

Pomocí těchto ukazatelů jsme schopni rozpoznat výši rizika, kterou nese podnik při 

daném poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů (5). 

Tabulka 10 Zadluženost (vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost (%) 29,58 28,25 23,10 8,99 11,64 

Koeficient samofinancování (%) 70,42 71,75 76,90 91 88,36 

Doba splácení dluhu (roky) 5,04 11,34 7,6 28,76 0,95 

 

Celková zadluženost- Ukazatel se ve všech sledovaných letech pohybuje nízko, 

průměrně by měl dosahovat hodnot 30-60%. U tohoto ukazatele jsou však preferovány 

hodnoty nižší, z důvodu vyššího bezpečnostního polštáře proti ztrátám věřitelů 

v případě likvidace (větší podíl vlastního kapitálu). 

Koeficient samofinancování- Poskytuje přehled o financování podniku, tedy do jaké 

míry jsou aktiva financována vlastním kapitálem. Optimální hodnota je stanovena na 

50% (6). Podnik tuto hodnotu výrazně překračuje, neboť ve sledovaném období využívá 

cizích zdrojů minimálně. 
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Doba splácení dluhu- Ukazatel nás informuje, za jak dlouho je podnik schopen uhradit 

své dluhy při stávající výkonnosti. Společnost si stojí velice dobře až na hodnotu v roce 

2015, kdy došlo k výraznému zhoršení.  

 

Graf 10 Zadluženost (vlastní zpracování) 

3.5.3 Ukazatele rentability 

Rentabilita vypovídá o schopnosti podniku dosahovat zisku použitím investovaného 

kapitálu (5). 

Tabulka 11 Rentabilita (vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ROS (%) 11,05 0,91 0,58 1,85 2,93 

ROA (%) 5,29 2,03 1,49 4,72 6,86 

ROE (%) 7,51 2,83 1,93 5,18 7,76 

ROI (%) 5,29 2,03 1,49 4,72 6,86 

 

Rentabilita tržeb ROS- Oborový průměr pro rok 2015 je 4,64%, pro rok 2016 5,64%. 

Společnost se drží relativně nízko pod stanoveným průměrem. 
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Rentabilita aktiv ROA- Ukazatel se hodnotí porovnáním s oborovým průměrem. 

V roce 2015 byl oborový průměr 7,19%, v roce následujícím dosahoval hodnoty 7,99%. 

Podnik ani v jednom roce oborového průměru nedosáhl. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE- Oborový průměr rentability vlastního kapitálu 

v roce 2015 činil 9,59%, v roce 2016 potom 10,55%. V roce 2015 společnost dosáhla 

hodnoty o 5 % nižší, než zmiňovaný oborový průměr. V roce 2016 se hodnota zvýšila, 

rozdíl se pohyboval kolem 3%. 

Rentabilita vloženého kapitálu ROI- Rentabilita vloženého kapitálu by měla 

dosahovat hodnot vyšších než 15%, pokud se tak děje, situace je velmi dobrá. 

Společnost tuto hodnotu ve sledovaném období nepřesáhla ani v jednom roce.  

 

Graf 11 Rentabilita (vlastní zpracování) 

3.5.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nás informují o schopnosti podniku hospodařit s aktivy a jejich 

složkami, také nám ukazují, jak toto hospodaření ovlivňuje likviditu a výnosnost (7). 

Tabulka 12 Aktivita (vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv (kolikrát) 2,27 2,23 2,55 2,55 2,34 

Obrat dlouhodobého majetku 3,68 3,98 4,79 4,74 5,50 
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(kolikrát) 

Doba obratu zásob (dny) 21,08 21,54 22,15 20,47 20,84 

Doba obratu pohledávek (dny) 37,20 47,67 40,63 42,76 46,33 

Doba obratu závazků (dny) 33,55 41,97 28,79 8,11 11,58 

 

Obrat aktiv- Ukazatel by neměl dosahovat hodnoty nižší než 1. Společnost toto 

kritérium splňuje ve všech letech. 

Obrat dlouhodobého majetku- Ukazatel optimálně dosahuje hodnot 1,6-3. Společnost 

tyto hodnoty přesahuje v celém sledovaném období. Ukazatel by měl dosahovat vyšších 

hodnot, než obrat aktiv. Toto kritérium společnost splňuje. 

Doba obratu zásob- Doba, po kterou jsou zásoby drženy v podniku, dokud nedojde 

k jejich spotřebě, případně prodeji. Průměrně je tato doba stanovena na 40 dnů, ukazatel 

by však měl být co nejnižší. Podnik si tedy stojí velice dobře po celé sledované období. 

Doba obratu pohledávek- Jedná se o počet dnů, než dojde k převodu pohledávek na 

finanční prostředky. 

Doba obratu závazků- Ukazatel určuje platební morálku společnosti, vůči svým 

dodavatelům. Společnost poskytuje obchodní úvěr na dobu delší, než ho ona sama 

čerpá. 
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Graf 12 Aktivita (vlastní zpracování) 

3.5.5 Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity se zaměřují na chod uvnitř podniku. Management díky nim 

získává informace potřebné k řízení a analyzování vývoje základní aktivity podniku (9). 

Tabulka 13 Produktivita (vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nákladovost výnosů (kolikrát) 0,98 0,99 1 0,99 0,98 

Materiálová náročnost výnosů 

(kolikrát) 

0,68 0,73 0,75 0,74 0,74 

Produktivita z přidané hodnoty (v 

tis. Kč) 

546,41 481,79 464,12 481,57 436,25 

 

Nákladovost výnosů- Ukazatel by ideálně měl v čase klesat, což se do roku 2014 

nedaří. Klesavou tendenci má až v letech následujících. 

Materiálová náročnost výnosů- Určuje zatížení výnosů spotřebou materiálu a energií. 

Rok 2014 je stejně jako u předchozího ukazatele zlomový, v letech před ukazatel roste, 

poté klesá. 

Produktivita z přidané hodnoty- Produktivita v první části sledovaného období klesá. 

V roce 2015 došlo k mírnému zvýšení, v roce 2016 opět k poklesu.  
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3.6 Souhrnné ukazatele hospodaření 

Následující kapitola je věnována vybraným souhrnným ukazatelům hospodaření, 

kterými jsou Atmanův index (Z-skóre) a index IN05. 

3.6.1 Altmanův index (Z-skóre) 

Slouží k rozlišení firem, které se blíží k bankrotu od těch, které k němu naopak mají 

daleko (7). 

Tabulka 14 Z score (vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

X1=ČPK/Aktiva celkem 0,08 0,15 0,23 0,37 0,45 

X2=Kumul. Nerozděl. Hosp. výsl. 

Min. obd./Aktiva celkem 

0,64 0,68 0,73 0,84 0,8 

X3= EBIT/Aktiva celkem 0,05 0,02 0,01 0,05 0,07 

X4=Tržní hodnota vlastního 

kapitálu/Cizí zdroje 

0,99 0,44 0,66 0,17 5,26 

X5= Tržby/Aktiva celkem 2,27 2,23 2,55 2,55 2,34 

Z score 4,02 3,69 4,27 4,43 8,37 

 

𝑍 = 1,2 × 𝑋1 + 1,4 × 𝑋2 + 3,3 × 𝑋3 + 0,6 × 𝑋4 + 0,999 × 𝑋5 

Dle výsledků Altmanova indexu (Z score) lze prohlásit, že se jedná o finančně silný 

podnik, neboť ve všech sledovaných letech společnost vykazuje hodnotu vyšší, než je 

2,99. 
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Graf 13 Z score (vlastní zpracování) 

3.6.2 Index IN05 

Index nám poskytuje informace o finanční situaci společnosti, zda se podniku daří, či 

nikoliv. 

Tabulka 15 IN05 (vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

A=aktiva celkem/ cizí zdroje 3,38 3,54 4,33 11,12 8,59 

B=EBIT/ nákladové úroky 9 (20,52) 9 (62,62) 9 (300) 9 9 

C=EBIT/ celková aktiva 0,05 0,02 0,01 0,05 0,07 

D=celkové výnosy/ celková 

aktiva 

2,36 2,30 2,65 2,61 2,36 

E=oběžná aktiva/ krátkodobé 

závazky a úvěry 

1,28 1,54 2,02 5,24 4,90 

IN05 1,6 1,52 1,7 3,02 2,69 

 

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

Podnik vytváří hodnotu, index IN05 je vyšší než 1,6 ve všech sledovaných letech. Lze 

tedy předpokládat uspokojivou finanční situaci.  
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Graf 14 IN05 (vlastní zpracování) 

3.7 SWOT analýza 

Tabulka 16 SWOT analýza (zdroj vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Regionální tradice Úzké spektrum nabídky produktů 

Využití kvalitních surovin lokalita 

Získaná ocenění a certifikáty  

Získávání dotací  

Příležitosti Hrozby 

Export do zahraničí konkurence 

Podniková prodejna Růst kupní ceny mléka 

Distribuce do dalších řetězců Jediný produkt- Niva 

Rozšíření mimo Olomoucký kraj Tlak obchodních řetězců na ceny 

Rozšíření výroby (např. máslo)  

 

Silné stránky 

Mezi silné stránky mlékárny Otinoves patří především získaná ocenění a certifikáty, 

z nichž se například pyšní označením kvalitních výrobků Klasa, nebo oceněním 

regionální produkt, či regionální potravina. S oceněními úzce souvisí kvalita 
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využívaných surovin, což je také velkou výhodou. Nemalou roli nese i regionální 

tradice, neboť sýr Niva je vyráběn v srdci Moravského krasu již od šedesátých let 

minulého století. Mezi silné stránky také patří schopnost získávání dotací, neboť díky 

nim lze snáze financovat investice do provozu a technologického vybavení. 

Slabé stránky 

Mlékárna Otinoves je producentem jen dvou výrobků, jimiž je sýr Niva a tvaroh. 

Nenabízí mléčné výrobky ani jogurty své produkce. Za slabé místo může být taktéž 

považována lokalita mlékárny, neboť se nachází v malé obci Otinoves na Drahanské 

vrchovině. V neposlední řadě lze za slabinu považovat export, neboť sýr Niva je 

převážně určen k tuzemské spotřebě. 

Příležitosti 

Mlékárna Otinoves je především známá v Prostějovském okrese, v Olomouckém kraji. 

Existuje zde vidina příležitosti rozšíření povědomí i do dalších krajů České republiky. 

Další z možných příležitostí je rozšíření výroby o další druhy mléčných výrobků.  

Hrozby 

Hrozba pro mlékárnu je především v podobě stávající konkurence, neboť mlékárenský 

trh je nasycený a není snadné na něj proniknout také z důvodů kapitálové náročnosti 

vstupu. Mlékárna Otinoves není velkým podnikem, proto pro ni mohou být hrozbou 

větší mlékárny s širší nabídkou sortimentu. Další příčinou problému může být zvýšení 

kupních cen mléka. Jelikož mlékárna ročně zpracuje 10 milionů litrů, změnu téměř vždy 

pocítí. Velké riziko představuje také tlak obchodních řetězců na snížení ceny.  

3.8 Souhrnné hodnocení finanční situace společnosti 

Na základě výsledků finanční analýzy lze zhodnotit finanční situaci podniku ve 

sledovaném období let 2012-2016 následovně: 

Hodnota celkových aktiv se ve sledovaném období několikrát proměnila. K nárůstu 

celkových aktiv došlo v letech 2013 a 2016. Ve zbylých letech nastal pokles. 
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Dlouhodobý majetek v čase mírně klesal. V roce 2015 však došlo ke slabému nárůstu 

způsobenému pořízením automatické etiketovačky na aluminiové obaly sýru Niva. 

Dlouhodobý majetek převažuje nad oběžnými aktivy, jedná se tedy o kapitálově těžkou 

společnost. 

Vzhledem k bilančnímu principu je vývoj celkových pasiv téměř totožný s vývojem 

celkových aktiv. Pasiva podniku jsou z převážné části tvořena vlastním kapitálem, což 

vypovídá a soběstačnosti společnosti. 

Vývoj ukazatele čistého pracovního kapitálu má stále rostoucí tendenci. To značí, dle 

doporučených hodnot pro daný ukazatel, příznivou situaci pro podnik. Společnost je 

schopna dostát svým závazkům. 

Hodnota ukazatelů likvidity se ve sledovaném období zvyšovala. Lze říci, že si podnik 

stojí velmi dobře, z pohledu běžné a pohotové likvidity hodnota ukazatele po většinu 

času splňovala doporučené hodnoty, nebo je přesáhla. Okamžitá likvidita se nachází 

v prvních čtyřech letech pod doporučenou hodnotou. Způsobuje to nedostatek 

peněžních prostředků na bankovních účtech. Opačný problém nastal v roce 2016, kdy 

na bankovních účtech bylo mnoho peněžních prostředků, což vedlo k neefektivitě. I 

v porovnání s oborovým průměrem si podnik stojí velmi dobře, neboť hodnoty likvidity 

oborový průměr přesáhly. 

Celková zadluženost je velmi nízká, podnik totiž příliš nevyužívá cizích zdrojů. Ve 

struktuře pasiv převažuje kapitál vlastní, proto se hodnota celkové zadluženosti drží pod 

obecným doporučeným rozmezím 30-60%. Podnik nepředstavuje pro své věřitele 

riziko. Koeficient samofinancování dosahuje vysokých hodnot. Důvodem je opět 

vysoká převaha vlastního kapitálu nad cizím. V porovnání s oborovým průměrem, který 

v roce 2016 činí 56,36%, zjistíme, že koeficient samofinancování naší společnosti 

oborový průměr přesáhl. Z hlediska ukazatele doby splácení dluhu si společnost stojí 

velice dobře, mimo rok 2015, kdy došlo ke zhoršení, tedy k nárůstu doby, za kterou 

bude společnost dluh schopna uhradit. 

Průběh všech ukazatelů rentability ve sledovaném čase byl obdobný. V roce 2013 došlo 

k poklesu, v roce 2014 nedošlo k razantním změnám a od roku 2015 byl zaznamenán 

nárůst hodnoty u každého ukazatele. 
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Z hlediska ukazatelů aktivity obstál podnik na výbornou. U jednotlivých ukazatelů byly 

dodrženy doporučené hodnoty, nebo došlo k jejich překročení, jako je tomu například u 

obratu dlouhodobého majetku, kde jsou vyšší hodnoty žádoucí. 

Souhrnné ukazatele hospodaření prokázaly, že se jedná o finančně stabilní a silný 

podnik. U Altmanova indexu i u indexu IN05 společnost překročila doporučenou 

hodnotu, lze tedy předpokládat uspokojivou finanční situaci. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Kapitola bude zaměřena na doporučení pro udržení a zlepšení situace podniku Mlékárna 

Otinoves s.r.o., vycházející z výsledků získaných na základě provedené finanční 

analýzy. 

Zachování kvality produktů 

Mlékárna Otinoves si zakládá na kvalitě svých produktů, o čemž také svědčí mnohá 

ocenění a certifikáty, jichž sýr Niva dosáhl. Suroviny jsou pečlivě vybírány a proces 

výroby je založen na tradici a poctivosti. Toto stanovisko mlékárně přináší užitek, proto 

je důležité, aby si svá kritéria udržela a neslevila z nároků. Kvalita produktů je jeden 

z hlavních faktorů, jenž přináší mlékárně stálost jejích zákazníků. 

Rozšíření sortimentu o nový produkt 

Stávající nabídka mlékárny Otinoves je tvořena pouze dvěma vlastními výrobky, jimiž 

je sýr Niva, který pokrývá 90% produkce, zbylých 10% je zastoupeno produkcí tvarohu. 

Rozšíření výroby by přineslo zpestření nabídky pro stávající zákazníky, zároveň by 

mohlo oslovit zákazníky nové. Jako vhodné rozšíření spektra nabídky se jeví máslo. 

V nynější době došlo k přehodnocení preferencí zákazníků, zájem o dříve populární 

margarín poklesl. Přispěly k tomu i studie, v nichž došlo ke zpochybnění souvislosti 

mezi vznikem kardiovaskulárních chorob a konzumací másla (18).  

Z následující tabulky je patrné, že v posledních letech opravdu došlo k nárůstu spotřeby 

másla na jednotlivého obyvatele. Za posledních devět let došlo k nárůstu spotřeby másla 

o 22% (16). 
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Tabulka 17 Spotřeba potravin 2016 (16) 

 

 

Výroba másla bohužel není technicky realizovatelná ve stávajících prostorách, jelikož 

by došlo k rozšíření plísně ze sýru Niva i na ostatní produkty, u kterých to ovšem není 

žádoucí. Rozšíření výroby proto není jednoduchým krokem a vyžaduje novou výrobní 

halu. Výstavba haly je však finančně náročná, proto by mohlo být lepším řešením halu 

pronajmout. Mlékárna Otinoves má mezi svými dodavateli mnoho místních družstev, 

z nichž všechny vlastní budovy a haly. Kdyby se podařilo dohodnout pronájem s jedním 

z těchto družstev, bylo by to výhodné pro obě strany. Například AGRO družstvo 

Rozstání vlastní budovy v Rozstání i Drahanech, což jsou sousedící vesnice, takže 

vzdálenost od hlavního sídla se pohybuje do 5km. 

AGRO Rozstání poskytuje své budovy k pronájmu a to jak budovy administrativní, tak 

budovy výrobní. Sazba se odvíjí dle typu a velikosti budovy, u budovy výrobní sazba 

činí 500 Kč/m
2 

za měsíc. Pokud by byly obě strany ochotny se dohodnout a pronájem se 

rozhodly uskutečnit, výsledná částka by se mohla pohybovat kolem pěti milionů korun 

ročně (pokud je brána v úvahu velikost budovy 800m
2
, výsledná částka za rok je 4,8 

milionu korun) (23). 
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Mlékárna Otinoves vlastní pozemky, kde by podle architektonického návrhu bylo 

možné výstavbu nové haly realizovat, pokud by nakonec došlo k rozhodnutí pro 

výstavbu haly vlastní (2). 

Pro zavedení výroby másla je také nezbytné pořízení strojů pro jeho výrobu. Jedná se o 

kontinuální zmáselňovač, zařízení pro dopravu másla, homogenizátor a balící stroj pro 

pastovité hmoty. 

Výrobcem těchto strojů je společnost Milcom a.s., která zajišťuje také instalaci a servis 

strojů. Společnost získala certifikát ČSN EN ISO 9001:2001, který je mezinárodním 

měřítkem požadavků pro kvalitu (20). Dalším výrobcem je společnost BeHo spol. s.r.o., 

která také garantuje kvalitu certifikací ISO 9001. 

Výkon dle typu zmáselňovače v závislosti na kvalitě smetany: 

 typ KM 1000 E: 800-1.200 kg/h 

 typ KM 2000 E: 1.700-2.200 kg/h 

 typ ZKU 25: 2.250-2.750 kg/h 

Homogenizátor výkon: 800-1.600 kg/h 

Plnící stroj Výkon: plynule nastavitelný od 60 do 120 kostek za minutu 

Zařízení pro dopravu másla je vhodné pro linky od 1000 do 3000 kg/h. Výkon šneků: 

do 3.000 kg/h, kapacita sila: 500, 1.000, 1.500 litrů 

Náklady na pořízení strojů se pohybují kolem 7 milionů korun. 

Doba návratnosti této investice je dle vzorce 𝑡 =
𝐶𝑂

𝐶𝐹
 =8,33 let (24). 

t= průměrná doba návratnosti investice, CO= počáteční investice (investiční výdaj), CF= 

roční peněžní tok (24). 

V případě zvolení varianty výstavby nové haly by se muselo přistoupit k financování 

pomocí úvěru, ideálně pomocí dotace. Částka potřebná pro výstavbu haly se orientačně 

pohybuje kolem 10 milionů korun. Výrobní hala spadá do 5. Odpisové skupiny, doba 

odpisování bude 30 let. Roční účetní odpis dosahuje hodnoty 333 tisíc. 
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Tabulka 18 Vize návrhu výroby másla 

 Optimistická Realistická Pesimistická 

Zvýšení tržeb v % 20% 15% 5% 

Tržby v tis. Kč 151 761,6 145 438,2 132 791,4 

Toto rozšíření provozu by mohlo být zajištěno pomocí dotací na mlékárenské zařízení. 

Výrobní kapacita strojů na výrobu másla se pohybuje kolem hodnoty 1200 kg/h, tudíž 

za jednu osmihodinovou směnu je možné vyrobit 9600kg másla. Převedeme-li tento 

údaj na jednotlivé kostky másla, dostaneme hodnotu 4 800 kostek za hodinu, tedy 

38 400 kostek másla za jednu směnu o délce 8 hodin. Každá kostka másla potřebuje 

obal, cena na jednotku činí přibližně 10% z ceny produktu. Průměrná cena jedné kostky 

másla v prvním čtvrtletí letošního roku dle ČSÚ dosahovala hodnoty 48,83 Kč (16). 

Pokud by byla tato cena zachována, podnik by mohl dosáhnout zisku přibližně 187 tisíc 

Kč. Marže je orientačně stanovena hodnotou 10%. Po rozšíření o novou výrobní linku 

másla vzniknou nové pracovní příležitosti přibližně pro 6 zaměstnanců. 

Hrubá mzda 18 500 Kč 

Náklady na SP a ZP 6 290 Kč 

Mzda celkem 24 790 Kč 

Pro jednu směnu vychází kalkulace na jednotku 1 140 Kč (při průměrném počtu 

pracovních dní v měsíci 21,74). 

Tabulka 19 Kalkulace nákladů na výrobu másla pro jednu směnu 

Ukazatel Počet jednotek Kalkulace na jednotku 

(Kč) 

Celkem (Kč) 

Náklady na výrobu másla 9600 14 134 400 

Náklady na obal 38 400 4,88 187 392 

Mzdové náklady 6 1140 6 840 

Prodej 38 400 43,95 1 687 680 

Zisk 38 400 4,88 187 507 

Pro 250 pracovních dní v roce bude hodnota zisku 46 876 750 Kč. 
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Milcom a.s. i BeHo spol. s.r.o. nabízí kompletní strojní výbavu pro výrobu, zpracování 

a balení másla. Nabízí dvě řady zmáselňovačů, které se liší technickým provedením, 

zařízení pro dopravu másla, které je vhodné zejména z hygienických důvodů, aby 

nedošlo ke styku másla s okolním prostředím během přepravy do balících strojů. Dále 

nabízí homogenizátor, který zajistí zlepšení kvality másla a redukuje ztrátu vody během 

balení. V nabídce jsou také balící stroje pro balení jednotlivých kostek, ale také pro 

skupinové balení více kostek do folie, pro snazší balení do krabic (20). 

Záleží tedy na preferencích Mlékárny Otinoves, pro kterou společnost by se v případě 

realizace návrhu rozhodla. 

 

Jako vhodné rozšíření nabídky produktů se také jeví jiný druh sýru, než je sýr Niva. 

„Poptávka po sýrech a tvarohu v Česku roste a zvyšuje se i jejich vývoz, který se za 

posledních deset let prakticky zdvojnásobil na 54 tisíc tun ročně. Z údajů ministerstva 

zemědělství dokonce vyplývá, že Češi loni vyrobili nejvíce sýra od sametové revoluce, a 

to přes 107 tisíc tun.“ (22)  

Z článku je patrné, že zájem o kvalitní sýry se v současné době zvyšuje. Jak článek dále 

uvádí, spotřeba sice nedosahuje evropského průměru, který je roven 18,3 kilogramu za 

rok, činí pouze 17,7 kilogramu ročně na osobu, což ovšem není zanedbatelný údaj. 

Článek také zmiňuje, že problém spočívá v nedostatku odborníků na výrobu sýra na 

tuzemském trhu (22). Mlékárna Otinoves je však kvalitním producentem sýru Niva, 

domnívám se tedy, že rozšíření sortimentu o jiný druh sýra by byl na místě. 

Jako vhodné rozšíření se vybízí měkký zrající sýr s bílou plísní na povrchu, například 

camembert. Jednalo by se o změnu oproti nivě, ale jde však stále o stejnou skupinu 

sýru, díky tomu by mohlo být jednodušší zahájit jeho výrobu. 

Jinou alternativou by mohl být takzvaný „bílý sýr“ v solném nálevu jako je např. jadel 

nebo balkánský sýr. V současné době se těší velké popularitě a výhodou je, že se jedná 

o sýr nezrající. 
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Graf 15 Preference sýrů (21) 

Z grafu je patrné, že více než polovina dotázaných nemá jednoznačnou preferenci 

napříč jednotlivými druhy sýra. Domnívám se tedy, že camembert by mohl být 

vhodným doplněním sýru Niva, neboť se také jedná o měkký zrající sýr a liší se od sebe 

pouze druhem plísně. Pro zákazníky by se mohl stát zajímavou alternativou. Průzkum 

proběhl v lednu letošního roku, tj. 2018. 

Podpora prodeje 

Mlékárna Otinoves je dobře známá a oblíbená především na Drahanské vrchovině, kde 

se sama nachází. Jednou z možných cest, jak se zviditelnit, je tvorba sociálních sítí, 

neboť v dnešní době jsou velmi populární. 

Mlékárna má v současné době zřízený facebookový profil, kam jsou přidávány 

informace o různých akcích a soutěžích kterých se podnik účastní, nebo je pořádá. 

Profil je využíván, avšak zasloužil by si více pozornosti. Za zmínku stojí i možnost 

placená propagace, která zajistí, že se informace dostanou do povědomí širšího publika. 

Facebook přináší přívětivé prostředí pro prezentaci značky a produktu a zavádí mnoho 

funkcí podporujících marketing. Vedením profilu, kde jsou přehledně a podrobně 
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vyplněny informace, lze dosáhnout vyššího povědomí o společnosti a také získat nové 

zákazníky (19). 

Zodpovědnost za chod facebookové stránky může být svěřena osobě ze společnosti, 

ideálně pokud má s danou činností již nějaké zkušenosti, nebo se nabízí možnost využít 

externí firmu, která je v tomto ohledu kvalifikovaná, ovšem tahle varianta je finančně 

náročnější, zato může dosahovat lepších výsledků. Vhodným kompromisem by mohla 

být konzultace s odborníkem, či několik školení ohledně sociálních sítí, neboť ty se 

často mění a je nutné těmto změnám věnovat pozornost (19). 

V současné době také probíhá změna webových stránek. Stávající budou vyměněny za 

nové a budou zřízeny i webové stránky pro nově vznikající podnikovou prodejnu (2). 

Propagace 

Zajímavou variantou propagace by se mohla stát účast na festivalu vína. Víno a sýry 

jsou odedávna spojovány a jsou oblíbenou kombinací. Díky účasti na festivalu by se 

mohl sýr Niva dostat do povědomí návštěvníků a mlékárna by tak mohla získat 

potenciální nové zákazníky.  
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ZÁVĚR 

Záměrem bakalářské práce bylo hodnocení finanční situace podniku a následné návrhy 

na její zlepšení. Zvoleným podnikem byla Mlékárna Otinoves, s.r.o., jejímž hlavním 

produktem je sýr Niva. Pro vytvoření této práce jsem čerpala z mnoha zdrojů a takto 

získané přínosné a podstatné informace jsem se pokusila co nejlépe zužitkovat. Návrhy 

na zlepšení situace vychází z výsledků provedené finanční analýzy. 

Slabým místem Mlékárny Otinoves je stávající produkce, proto je pro mlékárnu 

ideálním krokem do budoucna rozšíření vlastní nabídky produktů. Současnou nabídkou 

je mlékárna svázána, neboť ji tvoří ve své podstatě pouze sýr Niva. Rozšířením nabídky 

o nový produkt vlastní výroby, např. máslo nebo jiný druh sýra, by došlo k pokrytí větší 

škály poptávky. V dnešní době popularita jak másla, tak především sýrů narůstá, 

kvalitních producentů těchto produktů je v České republice málo, proto je jejich výroba 

vhodným krokem dopředu. Pro uskutečnění tohoto kroku je nutné rozšíření výrobních 

prostor, kvůli ušlechtilé plísni sýru Niva, která neumožňuje uskutečnění výroby jiného 

produktu ve stávajících prostorách. Mlékárna v dnešní době vlastní pozemky vhodné 

pro realizaci výstavby nové haly a delší dobu již tuto variantu zvažuje. Investici by bylo 

nutné financovat pomocí úvěru, v ideálním případě pomocí dotace, pokud by se ji 

podařilo zajistit. Další vhodnou alternativou je také pronájem výrobních prostor u 

jednoho z dodavatelů. AGRO družstvo Rozstání tuto variantu umožňuje a po vzájemné 

dohodě by bylo možné samotný pronájem realizovat. 

Velmi důležitá je také propagace. Její realizace prostřednictvím facebookové stránky by 

mohla mlékárně zajistit, že by se dostala do povědomí většího množství potenciálních 

zákazníků napříč celou republikou. Je však potřeba věnovat tomuto druhu propagace 

čas a energii. Významně by propagaci mohl přispět i projekt renovace a rozšíření 

stávajících webových stránek, na kterém se již momentálně pracuje. V rámci rozšíření 

povědomí o podniku stojí za zmínku účast na festivalu vína. Tato varianta by přinesla 

účastníkům možnost se přímo setkat se sýrem Niva a ochutnat ho.  
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I 

Příloha 1 Aktiva v tisících Kč 

AKTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 65 12 64 654 60 523 53 421 57 979 

Dlouhodobý majetek 40 177 36 253 32 219 28 684 24 676 

Dlouhodobý nehmotný majetek - 149 99 50 0 

Ocenitelná práva - - - 50 0 

Software - 149 99 50 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 40 177 36 104 32 120 28 634 24 676 

Pozemky a stavby 27 126 26 162 25 126 23 791 22 895 

Pozemky 280 280 389 389 389 

Stavby 26 846 25 882 24 737 23 402 22506 

Hmotné movité věci a jejich 

soubory 

11 151 8 022 5 070 2 642 900 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek 

- - - 2 201 881 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 

1 900 1 920 1 924 2 201 881 

Oběžná aktiva 24 672 28 124  28 033 24 439 33 060 

Zásoby 8 665 8 628 9 497 7 738 7 854 

Materiál 2 190 2 141 2 394 2 115 2 613 

Nedokončená výroba a polotovary 6 401 6 422 7 029 5 540 5 146 

Výrobky a zboží 74 65 74 83 95 

Zboží 74 65 74 83 95 

Pohledávky 15 292 19 094 17 417 16 161 17 416 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 48 

Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 48 

Krátkodobé pohledávky 15 292 19 094 17 417 16 161 17 416 

Pohledávky z obchodních vztahů 12 956 15 676 15 216 15 153 16 406 

Pohledávky- ostatní - - - 1 008 1 010 

Stát- daňové pohledávky 2 181 3 251 2 045 869 891 



II 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 155 159 156 139 119 

Peněžní prostředky 715 402 1119 540 7 742 

Peněžní prostředky v pokladně 139 145 122 118 101 

Peněžní prostředky na účtech 576 257 997 422 7 641 

Časové rozlišení aktiv 343 277 271 289 243 

Náklady příštích období 343 277 271 289 243 

 

Příloha 2 Pasiva v tisících Kč 

PASIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM 65 192 64 654 60 523 53 412 57 979 

Vlastní kapitál 45 905 46 389 46 540 48 609 51 232 

Základní kapitál 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

Základní kapitál 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

Ážio a kapitálové fondy 250 250 250 250 250 

Ážio 250 250 250 250 250 

Fondy ze zisku 120 120 120 120 120 

Rezervní fond/ Nedělitelný fond 120 120 120 120 120 

Výsledek hospodaření minulých let 41 528 43 735 44 219 44 970 46 439 

Nerozdělený zisk minulých let 41 528 43 735 44 219 44 970 46 439 

Výsledek hospodaření BÚO (+/-) 2 807 1 084 751 2 069 3 223 

Závazky 19 287 18 265 13 983 4 803 6 747 

Dlouhodobé závazky 28 19 92 142 0 

Odložený daňový závazek 28 19 92 142 0 

Krátkodobé závazky 15 259 18 246 13 891 4 661 6 747 

Závazky z obchodních vztahů 13 795 16 811 12 344 3 067 4 364 

Závazky- ostatní - - - 1 594 2 383 

Závazky ke společníkům 135 117 126 141 153 

Závazky k zaměstnancům 578 549 524 490 540 

Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 

412 378 392 375 420 

Stát- daňové závazky a dotace 81 86 96 339 819 



III 

Dohadné účty pasivní 241 285 390 230 431 

Jiné závazky 17 20 19 19 20 

 

Příloha 3 Výkaz zisku a ztráty v tisících Kč 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej výrobků a 

služeb 

129 796 130 281 139 602 125 320 126 468 

Tržby za prodej zboží 17 947 13 902 14 731 10 734 9 233 

Výkonová spotřeba 111 985 114 943 127 404 109 386 116 506 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 

17 264 12 459 12 946 9 375 7 881 

Spotřeba materiálu a energie 105 317 108 343 120 868 103 142 101 672 

Služby 6 668 6 600 6 536 6 244 6 953 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti (+/-) 

1 608 97 1 493 -721 -423 

Aktivace (-) - - - -3 654 -3 320 

Osobní náklady 14 841 14 033 13 704 13 343 14 508 

Mzdové náklady 10 504 9 929 9 666 9 441 10 260 

Náklady na sociální 

zabezpečení, zdravotní 

pojištění a ostatní náklady 

4 337 4 104 4 038 3 902 4 248 

Náklady na sociální 

zabezpečení, zdravotní 

pojištění 

3 493 3 282 3 232 3 156 3 456 

Ostatní náklady 844 822 806 746 792 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti 

5 941 5 239 4 629 4 331 3 167 

Úpravy hodnot 

dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

5 941 5 239 4 629 4 331 3 167 

Úpravy hodnot 5 941 5 239 4 629 4 331 3 167 



IV 

dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku- trvalé 

Ostatní provozní výnosy 530 396 419 425 861 

Tržby z prodaného materiálu 9 7 0 7 0 

Jiné provozní výnosy 530 396 419 418 861 

Ostatní provozní náklady 743 378 520 435 2 121 

Zůstatková cena prodaného 

materiálu 

14 3 0 0 11 

Daně a poplatky 119 120 136 148 140 

Jiné provozní náklady - - - 287 1 970 

Provozní výsledek 

hospodaření 

3 628 1 356 923 2 542 4 003 

Ostatní finanční výnosy 20 7 4 3 3 

Ostatní finanční náklady 33 27 24 26 30 

Finanční výsledek 

hospodaření 

-181 -41 -23 -23 -27 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 

3 447 1 315 900 2 519 3 976 

Daň z příjmů 640 231 149 450 753 

Daň z příjmů splatná 696 240 75 400 943 

Daň z příjmů odložená -56 -9 74 50 -190 

Výsledek hospodaření po 

zdanění 

2 807 1 084 751 2 069 3 223 

Výsledek hospodaření za 

účetní období (+/-) 

2 807 1 084 751 2 069 3 223 

Čistý obrat za účetní období    136 482 136 565 

 

Příloha 4 Výkaz CF v tisících Kč 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Stav peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů na začátku 

232 715 402 1119 540 



V 

účetního období 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné 

činnosti před zdaněním 

3447 1315 900 2519 3976 

Úpravy o nepeněžní operace 5818 5259 4632 4331 3167 

Odpisy stálých aktiv 6356 5247 4629 4331 3167 

Odpisy stálých aktiv- 

dlouhodobého majetku 

5941 5239 4629 4331 3167 

Odpis pohledávek 415 8 0 0 0 

Změna stavu opravných položek a 

rezerv 

-454 -9 0 0 0 

Změna zůstatků opravných 

položek k pohledávkám 

-454 -9 0 0 0 

Vyúčtované nákladové a 

výnosové úroky 

168 21 3 0 0 

Čistý peněžní tok z prov.činnosti 

před zdaněním, změnami prac. 

kapitálu a mim.položkami 

9265 6574 5532 6850 7134 

Změny stavu nepeněžních složek 

pracovního kapitálu 

-4988 -4442 -3592 -6895 250 

Změna stavu pohledávek z 

provozní činnosti, přechodných 

účtů aktiv 

6814 -3466 1632 830 -1257 

Změna stavu krátkodobých 

závazků z provozní činnosti, 

přechodných účtů pasiv 

-9693 -1013 -4355 -9484 1623 

Změna stavu zásob -2109 37 -869 1759 -116 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti před zdaněním a 

mimořádnými položkami 

4277 2132 1940 -45 7393 

Vyplacené úroky s výjimkou 

kapitalizovaných 

-168 -21 -3 0 0 

Vyúčtované nákladové úroky -168 -21 -3 0 0 



VI 

Zaplacená daň z příjmů za běžnou 

činnost a doměrky daně za minulá 

období 

-286 -500 -98 212 -289 

Zúčtovaná daň z příjmů (591, 

592, 595) 

-640 -231 -149 -450 -752 

Změna stavu závazků z daně 

z příjmů (341) 

0 0 0 254 463 

Změna stavu pohledávek z daně 

z příjmů (341) 

354 -269 51 408 0 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti 

3823 1611 1836 167 7104 

Výdaje spojené s nabytím stálých 

aktiv 

-2963 -1315 -595 -796 840 

Nabytí dlouhodobého hmotného 

majetku 

-2963 -1166 -595 -796 840 

Nabytí dlouhodobého 

nehmotného majetku 

0 -149 0 0 0 

Čistý peněžní tok vztahující se k 

investiční činnosti 

-2684 -1315 -595 -796 840 

Dopady změn dlouhodobých, 

resp. krátkodobých závazků 

-56 -9 73 50 -142 

Změna stavu ostatních 

dlouhodobých závazků 

-56 -9 73 50 -142 

Dopady změn vlastního kapitálu 

na peněžní prostředky a 

ekvivalenty 

-600 -600 -600 0 -600 

Vyplacené podíly na zisku -600 -600 -600 0 -600 

Nárok na podíly na zisku -600 -600 -600 0 -600 

Čistý peněžní tok vztahující se k 

finanční činnosti 

-656 -609 -527 50 -742 

Čisté zvýšení resp. snížení 

peněžních prostředků 

483 -313 717 -579 7202 



VII 

Stav peněžních prostředků a pen. 

ekvivalentů na konci účetního 

období 

715 402 1119 540 7742 

 

 


