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1. Úvod 
 

Jak již název mé práce napovídá, budu se zabývat finančním zdravím podniku. Termín 

finanční zdraví podniku pochází z anglosaské literatury a znamená optimální finanční situaci 

podniku. Finančně zdravý podnik je takový, který je schopen plnit účel, pro který byl založen.  

Finanční zdraví lze také definovat jako likviditu plus rentabilitu. Finančně zdravý je 

pak takový podnik, který trvale produkuje zisk, požadovaný akcionáři s ohledem na výši 

rizika, které souvisí s daným druhem činnosti. 

K hodnocení finančního zdraví podniku používáme jako oporu finanční výkazy: 

rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přehled o finančních tocích (cash-flow), které jsou 

sestavovány pomocí finančního účetnictví. Finanční účetnictví, prostřednictvím kterého 

sledujeme hospodaření podniku, neslouží pouze k sestavení výkazů, ale pomocí účetnictví 

jsou předávány informace potřebné pro rozhodování. Tyto výkazy nám však sami o sobě 

nebudou stačit k vyhodnocení finanční situace v podniku. Důvodem je, že z účetnictví lze 

získat pouze údaje momentálního typu.  Jde o stavové, absolutní veličiny získané k určitému 

datu (např. rozvaha) anebo veličiny tokové za určité období (např. cash-flow, výkaz zisků a 

ztrát). Právě z tohoto důvodu používáme pro komplexní hodnocení „Finanční analýzu“. 

Jedná se o formalizovanou metodu, ve které jsou vzájemně poměřovány údaje získané 

z finančních výkazů, což zlepšuje jejich vypovídací schopnost. Díky tomu můžeme dospět 

k určitým závěrům o celkovém hospodaření podniku, majetkové a finanční situaci v podniku.  

Prostřednictvím těchto závěrů je pak možné přijmout taková opatření a rozhodnutí, kterými 

lze dosáhnout zlepšení, nebo zabránit zhoršení finanční situace podniku. 

Cílem mé bakalářské práce je analýza finančního zdraví podniku OKK 

Koksovny, a. s. Hlavním úkolem je tedy vyhodnotit finanční situaci v letech 2007-2011. 

V případě neoptimálních výsledků, se pak budu věnovat doporučením, které by vedly k jejich 

zlepšení. 

Má práce je rozdělená do šesti částí, přičemž hlavními jsou teoretické zásady hodnocení 

finančního zdraví podniku a aplikace teoretických principů. Budu se věnovat také 

charakteristice hodnoceného podniku. 



4 

2. Teoretické zásady hodnocení finančního zdraví podniku 

 

2.1. Důležité pojmy 

 

Podnik – Pro účely obchodního zákoníku se podnikem rozumí určitý celek 

podnikatelské činnosti, provozovaný v rámci jednoho podnikatelského subjektu; je to 

soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Náleží k němu věci, práva a 

jiné majetkové hodnoty patřící podnikateli a sloužící (i potenciálně) k provozování 

podniku. Jako celek má podnik hodnotu, jež se tvoří oceněním všech jeho složek. Může 

být předmětem koupě, prodeje, pronájmu apod. Jeho hodnota se určuje nejen zůstatkovou 

hodnotou věcných prostředků, ale také ohodnocením osobní složky (struktura a 

kvalifikační úroveň zaměstnanců) i nehmotných práv (obchodní jméno, práva 

k průmyslovému vlastnictví apod.). 

Podnikatel – Jednotlivci (fyzické osoby) nebo osoby právnické (zejm. obchodní 

společnosti). Obchodní zákoník kategorizuje podnikatele na tři skupiny: 

 zapsané v obchodním rejstříku, 

 nezapsané v obchodním rejstříku a podnikající na základě registrace u 

živnostenského úřadu, 

 jiné osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů. 

Podnikání – Soustavná výdělečná činnost prováděná samostatně, vlastním jménem a 

na vlastní odpovědnost. Právo podnikat je jedním ze základních práv a svobod občana. 

Finance – Peněžní vztahy vznikající při hospodářské činnosti státu a veřejných 

institucí (veřejné finance), peněžní vazby vznikající při hospodářské činnosti soukromých 

podnikatelských subjektů (soukromé finance). Obecné označení pro peníze, majetek, 

majetkovou či hospodářskou situaci, státní rozpočet apod. 1 

 

                                                           
1
 PELC, Vladimír. Encyklopedický slovník podnikatele. Praha: Grada, 1995. 332s. ISBN 80-7169-209-3 
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2.2. Finanční analýza 

 

Finanční analýza je důležitým nástroje hodnocení situace uvnitř podniku. Použitím 

základních nástrojů finanční analýzy a rozborů dat vyplývajících z účetní závěrky lze 

zpětně vyhodnotit uplatněná rozhodnutí, odhadnout jaký bude vývoj do budoucna a také 

lze včas eliminovat či omezovat blížící se nebezpečí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v tržní ekonomice se ekonomické subjekty mohou 

svobodně rozhodovat, je pro tyto subjekty nezbytné, aby před každým finančním 

rozhodnutím, měli možnost, dopady tohoto rozhodnutí předvídat. Právě k této predikci 

budoucnosti slouží finanční analýza. 

„Finanční zdraví podniku posuzujeme na základně schopnosti podniku udržet si 

vlastní existenci a schopnost produkovat efekty pro vlastníky ve formě co nejlepších 

hospodářských výsledků.“ Jak uvádí Kašík (1998, s.106). 

Finanční zdraví, neboli jak Kašík (1998) označuje „finanční kondice“ je optimální, je-

li podnik, ze svých vlastních zdrojů schopen zajišťovat vlastní rozvoj, má předpoklady pro 

získání externích zdrojů pro rozvoj a důležitým kritériem je také dlouhodobá likvidita, tj. 

schopnost podniku hradit své závazky i v budoucích letech.
 2

 

V odborné literatuře lze nalézt různé definice finanční analýzy. Většinou se liší šíří 

svého pojetí z hlediska obsahového, časového a uživatelského.  

Z hlediska časového lze analyzovat: 

 pouze současnou situaci, 

 současnost a minulost (tzv. analýza ex post), 

 současnost, minulost a odhad budoucnosti (ex ante). 

Z hlediska uživatelského je to podle různých skupin uživatelů, pro které je analýza 

prováděna. Hlavní skupinou jsou manažeři, vlastníci a věřitelé viz Tab. 1.1.
3
 

 

                                                           
2
 KAŠÍK, Josef a Milan MICHALKO a kolektiv. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. ISBN 80-

902167-4-9 
3
 SŮVOVÁ, Helena a kolektiv. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Praha: Bankovní 

institut, a. s., 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0. 
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Hledisko obsahové zahrnuje: 

 nejužší pojetí – finanční analýza je chápána pouze jako rozbor dat 

z finančních výkazů. Pro toto zúžené pojetí lze použít termín analýza 

finančních výkazů (financial statement analysis), 

 širší pojetí – vedle rozboru finančních výkazů zde dochází i 

k hodnotícímu procesu, jenž je užíván zejména k finančnímu 

rozhodování o podniku, 

 nejširší pojetí – údaje jsou čerpány nejen z účetnictví ale také z jiných 

informačních zdrojů (finančních i nefinančních) a to jak uvnitř tak vně 

podniku. Dochází k analýze a hodnocení finanční situace podniku. 

Výsledky analýzy pak slouží nejen k finančním ale i jiným typům 

rozhodování jednotlivých skupin uživatelů, pro které jsou určeny, viz 

Tab. 1.1 jenž je uvedena v příloze č.1.
4
 

2.2.1. Etapy finanční analýzy 

 

1. Výběr a příprava dat, výběr metod finanční analýzy 

2. Výpočty na základě zvolených metod 

3. Posouzení výpočtů – nejprve rámcové, posléze podrobnější 

4. Hlubší analýza příčin jevů 

5. Návrhy na možná opatření, zhodnocení jejich rizik a předností 
4
 

 

2.2.2. Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

 Zdroje finančních informací –  vnitřní: z účetních výkazů finančního a  

Vnitropodnikového účetnictví, informace finančních 

analytiků a manažerů podniku, výroční zprávy. 

vnější: roční zprávy emitentů veřejně obchodovatelných 

cenných papírů, prospekty cenných papírů, burzovní 

zpravodajství apod. 

                                                           
4
 SŮVOVÁ, Helena a kolektiv. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Praha: Bankovní 

institut, a. s., 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0. 
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 Kvantifikované nefinanční informace – jde především o oficiální ekonomickou a 

podnikovou statistiku, podnikové plány, cenové a nákladové kalkulace, další podnikové 

evidence ( produkce, poptávka a odbyt, zaměstnanost), rozbory budoucího vývoje 

techniky a technologie. 

 Nekvantifikované informace – zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře 

manažerů, odborný tisk, nezávislá hodnocení a prognózy.
5
 

 

2.2.3. Uživatelé finanční analýzy 

 

Finanční analýza může poskytovat informace široké skupině uživatelů. Kromě výše 

uvedené skupiny zahrnující podnik, resp. vedení (management) podniku, vlastníky a věřitele 

(zejm. banky) jsou to ještě další. Jednotlivé uživatelské skupiny a jejich cíle zobrazuje tabulka 

2.1. jenž je uvedená v příloze č. 1. 

 

2.2.4. Ukazatele finanční analýzy 

 

 Ukazatele absolutní, 

 ukazatele rozdílové, 

 ukazatele poměrové. 

Absolutní ukazatele 

Jsou to ukazatele, které získáme přímo z finančních výkazů podniku. Budeme-li 

používat pouze absolutní ukazatele, nebude výstup finanční analýzy tak spolehlivý a je 

zde možnost přehlédnutí důležitých skutečností.
6
 

Pro potřebu finanční analýzy je již nemusíme upravovat. Zásadní problém spočívá ve 

srovnávání těchto absolutních ukazatelů z různě velkých podniků, lze je však použít 

                                                           
5
GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 

ISBN 978-80-86929-26-2. 
 
6
 SŮVOVÁ, Helena a kolektiv. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Praha: Bankovní 

institut, a. s., 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0. 
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v rámci jednoho podniku. Používáme je především při analýze vývojových trendů – 

horizontální analýze a k analýze komponent – vertikální analýze.
7
 

Poměrové (procentní) ukazatele 

Horizontální rozbor (analýza vývojových trendů) – horizontální proto, že 

porovnáváme stejný absolutní ukazatel. Umožňuje nám sledovat nejen absolutní změny 

ukazatelů, ale také změny proti předcházejícímu období vyjádřené v procentech: 

1001 


 

i

ii

ukazatel

ukazatelukazatel
        (2.1) 

Kde: 

  je změna vyjádřená v % 

 index ukazatele označuje příslušné období (rok i nebo i+1). 

Vertikální rozbor (procentní rozbor komponent, strukturální analýza) – jednotlivé 

položky (ukazatele) výkazů dáváme do poměru k jedné z těchto položek. Tím jsme 

schopni porovnávat nejen výsledky podniku v jednotlivých letech ale také s jinými 

podniky. U rozvahy poměřujeme položky obvykle s celkovým stavem aktiv (resp. Pasiv) 

tzn., že vertikální poměrové ukazatele vyjadřují strukturu aktiv, resp. strukturu pasiv. Ve 

výkazu zisku a ztrát porovnáváme jednotlivé položky s celkovými tržbami. Získáme tak 

procento z tržeb, kterých bylo v daném roce dosaženo. 

Rozdílové ukazatele 

Typickými rozdílovými ukazateli jsou především ukazatele označované jako fondy 

finančních prostředků (tj. čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky, čisté peněžně-

pohledávkové finanční fondy). Patří zde také různé ukazatele vypočítané z přidané 

hodnoty a ze zisku přičítáním nebo odčítáním dalších položek.
 8
 

                                                           
7
 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 

2007. ISBN 978-80-86929-26-2. 

 
8
 SŮVOVÁ, Helena a kolektiv. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Praha: Bankovní 

institut, a. s., 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0. 
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Čistý provozní (pracovní) kapitál (ČPK) 

Je částí oběžného majetku, financovaného dlouhodobými zdroji (vlastními i cizími), 

tudíž není zatížen nutností rychlého splacení. Bývá také označován „ochranný polštář“ 

podniku (např. Garrison, 1991).
9
 

S čistým pracovním kapitálem je úzce spojena zásada opatrného financování, podle 

které by dlouhodobá (stálá) aktiva měla být financována dlouhodobými zdroji, naopak 

krátkodobá aktiva mohou být financována i ze zdrojů krátkodobých. 

( )ČPK oběžná aktiva krátkodobá cizí pasiva dluhy       (2.2) 

Obrázek 2.1: Schematické znázornění ČPK v rozvaze podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2008. 192 s.        

ISBN 978-80-86929-44-6. 

 

Potřebná výše ČPK závisí na délce obratového cyklu peněz a významně ovlivňuje 

platební schopnost podniku. 

2.2.5. Kategorie zisku 

Různé kategorie zisku, vykazované v účetnictví anglosaských podniků, se v českých 

výkazech neuvádí. Jsou založeny na přičítání některých nákladových položek k čistému 

zisku (zisk po zdanění) a pro účely rozborů jsou velmi užitečné.  

 

                                                           
9
 SŮVOVÁ, Helena a kolektiv. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Praha: Bankovní 

institut, a. s., 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0. 
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Z českého výkazu zisku a ztrát můžeme tyto kategorie odvodit následujícím 

způsobem: 

Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 

+ Daň z příjmů za mimořádnou činnost 

+ Daň z příjmů za běžnou činnost   

= Zisk před zdaněním (EBT) 

+ Nákladové úroky 

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ Odpisy 

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 

2.2.6. Poměrová analýza 

Je prováděna pomocí soustavy ukazatelů: 

 rentability (výnosnosti), 

 aktivity (resp. řízení aktiv), 

 zadluženosti, 

 likvidity, 

 produktivity práce, 

 kapitálového trhu, 

 hodnotové ukazatele výkonnosti.
10

 

 

a) Ukazatele rentability 

 

Patří k nejsledovanějším ukazatelům, protože poskytují informace o efektu, kterého 

jsme dosáhli za pomoci vloženého kapitálu.
11

 

                                                           
10

 KISLINGEROVÁ Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C. H. Beck 2005. ISBN 80-

7179-321-3. 
 
11

 KISLINGEROVÁ Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C. H. Beck 2005. ISBN 80-

7179-321-3. 
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Je důležitou součástí rozhodovacích procesů, neboť vždy je nutné brát v úvahu, jaké 

ekonomické efekty nám vynaložení finančních prostředků na daný účel přináší, resp. 

přinese v budoucnu a to z důvodů omezenosti finančních prostředků. Tento výpočet pak 

budeme provádět zejména při dlouhodobém rozhodování např. o investicích, jejichž efekt 

se projeví v dlouhodobém časovém horizontu. 
12

 

Obecným vzorcem pro výpočet ukazatelů rentability pak je: 

 výnos zisk

vložený kapitál
          (2.3) 

  

Rentabilita úhrnných vložených aktiv (ROA) 

 Vyjadřuje, jaká část zisku byla dosažena prostřednictvím aktiv. 

zisk
ROA

celková aktiva
           (2.4) 

Kde: 

ROA = rentabilita aktiv 

zisk = zisk po zdanění 

Rentabilita tržeb ROS (return on sales) 

zisk
ROS

tržby
            (2.5)  

Kde: 

ROS = rentabilita tržeb 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (return on equity) 

Vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloženého akcionáři. Tento ukazatel je 

důležitý jak pro akcionáře tak i pro vedení podniku, které zodpovídá za správu a 

zhodnocování majetku akcionářů. 

                                                                                                                                                                                     
 
12

 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 

2007. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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Slouží zejména ke zjištění: 

 jak se podílí vlastní kapitál na zvyšování kapitálových zdrojů, 

 možnosti udržení reálné hodnoty vlastního kapitálu při působení inflace, 

 zda výnosnost vlastního kapitálu převyšuje náklady na cizí kapitál, 

 udržitelné míry růstu podniku odvozené od růstu vlastního kapitálu.
13

 

 

zisk po zdanění
ROE

vlastní kapitál
          (2.6) 

Kde: 

ROE = rentabilita vlastního kapitálu 

 

Rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší než alternativní výnos ze stejně 

rizikové investice, nebo bezrizikové investice jako např. průměrný roční výnos pětiletých 

státních dluhopisů do doby splatnosti. 

 

Jsou-li hodnoty RVK nižší, podnik směřuje k bankrotu, neboť investoři požadují 

výnos odpovídající míře rizika.
12 

 

Rentabilita celkového kapitálu ROI ( rerurn on investments) 

 Vyjadřuje celkovou efektivnost podniku. Odráží všechny aktivity z hlediska tří 

podnikatelských činností ( provozní, investiční a finanční) bez ohledu na to, z jakých zdrojů 

byly financovány ( vlastníci, věřitelé, banky atd.). 

 

zisk
ROI

celkový kapitál
          (2.7) 

Kde: 

ROI = rentabilita celkového kapitálu 

 

Při hodnocení finančního zdraví podniku se však nemůžeme spolehnou pouze na 

ukazatele rentability, neboť údaje používané při výpočtu mohou být zkreslené. K tomu 

dochází např. vytváří-li podnik vysoké rezervy nebo opravné položky, tyto zvyšují náklady, 

                                                           
13

 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 

2007. ISBN 978-80-86929-26-2. 



13 

čímž dochází ke snižování hospodářského výsledku. Obrácená situace pak nastane 

rozpouštěním rezerv vytvořených v minulosti, prodejem hmotného či finančního majetku, 

jimž dochází ke zvyšování výnosů. Hospodaření a finanční situaci podniku proto musíme 

posuzovat komplexněji, z více hledisek. 
14

 

 

K rozboru tohoto syntetického ukazatele na ukazatele dílčí a vyjádření jejich vlivu, je 

ve finanční analýze používána tzv. Du Pont analýza, známá též jako pyramidový rozklad na 

dílčí, příčinné ukazatele. 

 

Rozklad rentability celkového kapitálu 

 Rentabilita celkového kapitálu je v prvním stupni vyjádřena jako funkce dvou 

ukazatelů: 

 1. Rentabilita tržeb vyjádřená ukazatelem ziskové rozpětí, nebo zisková marže 

2. Obrat celkových aktiv tj. vázanost celkového vloženého kapitálu nebo rychlost 

obratu aktiv 

 

Součin těchto dvou ukazatelů se nazývá Du Pont rovnice díky které vidíme, že 

rentabilita celkového kapitálu může být ovlivňována jak přes ziskové rozpětí, tak přes 

rychlost obratu aktiv, neboť je funkcí těchto dvou dílčích ukazatelů.
15

 

 

zisk tržby
ROI

tržby aktiva
            (2.8) 

Kde: 

ROI = rentabilita celkového kapitálu 

 

Rozklad rentability vlastního kapitálu 

 Zde lze nalézt dvě hlavní skupiny ukazatelů, které působí na ukazatel rentability 

vlastního kapitálu. Je to skupina vyjadřující schopnost aktiv vytvořit zisk před zdaněním a 

úroky, tj. ZUD ( EBIT), a skupina charakterizující jeho dělení. 

  

                                                           
14
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Jde o součin tří dílčích ukazatelů, kterými jsou: 

- čisté ziskové rozpětí, 

- obrat celkových aktiv a  

- tzv. finanční páka tj. poměr mezi celkovými aktivy a vlastním kapitálem.
16

 

 

zisk po zdanění zisk po zdanění tržby aktiva
ROE

vlastní kapitál tržby aktiva vlastní kapitál
       (2.9) 

Kde: 

ROE = rentabilita vlastního kapitálu 

 

Obrázek 2.2: Grafické vyjádření hierarchické struktury ukazatelů dle metody Du Pont 

 

 
 

Zdroj: VOSOBA, Pavel a kolektiv. Řízení firemních financí. Praha: Ekopress, 1998. 214s. ISBN 80-86119-05-X. 

 

Máme však i další možnosti propočtu rentabilit. Záleží na tom, co zahrneme do 

čitatele a co do jmenovatele a jaké informace, pak z tohoto podílu získáme. Hlavní úlohu 

při tom bude hrát účel analýzy.
17
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b)  Ukazatelé aktivity (asset utilization ratios) 

 

              Prostřednictvím ukazatelů aktivity můžeme vyjádřit, kvantifikovat a tedy i 

analyzovat, jak rychle, intenzivně a účinně je v podniku využíván majetek. Je-li v podniku 

aktiv mnoho, znamená to vyšší náklady a tím nižší zisk. Je-li aktiv málo, přichází podnik o 

tržby, které by mohl získat.
18

 Aktivitu charakterizuje zejména rychlost obratu celkového 

kapitálu, resp. obrat celkových aktiv. Spolu se ziskovým rozpětím ovlivňuje rentabilitu 

celkového kapitálu.  Rychlost obratu vyjadřuje počet obrátek, tzn. kolikrát, se za určité 

období, určitá položka či skupina položek přemění na položku jinou. 

 

Ukazatelé aktivity vyjadřují: 

- buď rychlost obratu, tj. počet obrátek za stanovený časový interval, 

- nebo dobu obratu, tj. dobu vázanosti aktiva v určité formě, obvykle vyjádřenou 

v počtu let, nebo dní.
19

 

 

tržby
Rychlost obratu

zvolená položka aktiv nebo pasiv
      (2.10) 

Kolikrát se určitá položka aktiv či pasiv přemění na tržby. Žádoucí je u tohoto 

ukazatele rostoucí trend. 

360
( )

zvolená položka aktiv nebo pasiv
Doba obratu dny

tržby


     (2.11) 

Za jak dlouho, v našem případě ve dnech, se vybraná položka aktiv či pasiv změní na 

peníze prostřednictvím tržeb. U tohoto ukazatele bude pozitivní opačný trend, tudíž snižování 

této doby.  

Pomocí ukazatelů aktivity lze vyjádřit délku peněžního cyklu, čili jaký je čistý 

časový interval mezi okamžikem peněžních výdajů na pořízení výrobních zdrojů a 

okamžikem konečného inkasování peněz. Prodlužuje-li se délka peněžního cyklu, průběžná 

likvidita podniku se zhoršuje a naopak.  

                                                           
18
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Délka peněžního cyklu = DO zásob + DO pohledávek – doba odkladu plateb   (2.12) 

 

c) Ukazatelé zadluženosti 

 

Tyto ukazatelé nám umožňují sledovat vztah mezi vlastními a cizími zdroji. Měří 

rozsah v jakém je podnik financován dluhem. Jsou zaměřeny na dlouhodobé fungování 

podniku. Ukazatelé zadluženosti jsou vyjádřeny bezrozměrným číslem, často jsou uváděny 

v procentech. Pří výpočtu můžeme vycházet jak z rozvahy, tak z výsledovky.
20

 Hodnota dluhů 

by neměla přesahovat polovinu hodnoty majetku, tzn. aktiv.  

Lze tedy odvodit vztah ZÁV < 0,5 × A 

 

Celková zadluženost 

100
cizí zdroje

Celková zadluženost
celková pasiva

         (2.13) 

 

Zahrneme-li do cizích zdrojů pouze dlouhodobé cizí zdroje, zjistíme dlouhodobou 

zadluženost, očištěnou od krátkodobých dluhů, která však není obrazem celkové zadluženosti. 

Podíl vlastního jmění na celkovém kapitálu 

100
vlastní jmění

Podíl vlastního jmění na celkovém kapitálu
celková pasiva

     (2.14) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti a podílu vlastního jmění na celkovém kapitálu spolu 

vyjadřují strukturu financování podniku z vlastních a cizích zdrojů, musí proto dohromady 

tvořit 100%. Prostřednictvím těchto ukazatelů zjišťujeme dlouhodobé riziko podniku. Čím 

vyšší je pak podíl cizího kapitálu, tím větší je riziko pro společníky a věřitele. 

 

 Pro podnik je však do určité míry využití cizího kapitálu přínosné a žádoucí. Díky jeho 

využití dochází ke vzniku tzv. efektu finanční páky (financial leverage), tzn. že přispívá ke 

                                                           
20

 SYNEK, Miroslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-211-5. 
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zvyšování rentability vlastního kapitálu, neboť cizí kapitál zvyšuje celkový kapitál a úroky 

které za něj platíme snižují výši daně.
 21

 

 celková aktiva pasiva
Finanční páka

vlastní jmění
        (2.15) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

 

 Výpočtem tohoto ukazatel zjistíme, kolik cizího kapitálu připadá na jednu jednotku 

vlastního kapitálu. Čím vyšší je zadluženost vlastního kapitálu, tím větší množství cizího 

kapitálu je v podniku využíváno. 

cizí zdroje
Zadluženost vlastního kapitálu

vlastní kapitál
       (2.16) 

Úrokové krytí 

Ukazatel, prostřednictvím kterého lze zjistit, kolikrát EBIT převyšuje nákladové 

úroky. Čím vyšší je jeho hodnota, tím větší je pravděpodobnost získání dalšího úvěru, neboť 

podnik je schopen tyto úvěry splácet. Dosazením čistého zisku do čitatele ukazatel zpřesníme, 

neboť částku daně nelze věnovat na splácení úroků. 

EAT nákladové úroky
Úrokové krytí

nákladové úroky


        (2.17) 

Záměnou čitatele za jmenovatele získáme reciproký ukazatel nazývaný úrokové 

zatížení. 

 

d) Ukazatelé likvidity 

 

Dochází zde ke spojení dvou důležitých vlastností. Aby byl podnik dlouhodobě 

solventní, musí mít dostatečnou likviditu, a to v každém okamžiku splatnosti závazků. Proto 

je likvidita chápána, jako krátkodobé měřítko solventnosti.
 22

 Při řízení likvidity jde o to, aby 
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měl podnik k danému datu (tj. ve správný čas) a v odpovídající podobě (tj. na správném 

místě) dostatek peněžních prostředků k úhradě závazků.
23

 

 

likvidní prostředky
Likvidita

splatné závazky
         (2.18) 

 

V rozvaze nalezneme aktiva seřazená podle stupně likvidnosti, tzn. jak rychle je 

možná jejich přeměna na peníze.
24

 

  Jako splatné závazky, budou do jmenovatele dosazovány krátkodobé závazky. Podle 

způsobu vyjádření čitatele, různými složkami oběžných aktiv, rozlišujeme tři stupně 

likvidity.
25

 

 

Okamžitá likvidita (cash ratio) 

 Je 1. stupněm likvidity.  Optimální hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí  

90 – 100 %.
26

 

100
finanční majetek

Okamžitá likvidita
krátkodobé závazky

        (2.19) 

 

Pohotová likvidita (quick ratio) 

 Je 2. stupněm likvidity. Od oběžného majetku je v čitateli odčítána velikost zásob, 

neboť zásoby jsou nejméně likvidní částí oběžného majetku. Uspokojivá hodnota tohoto 

ukazatele je  alespoň 100 %.
23

 

100
oběžná aktiva zásoby

Pohotová likvidita
krátkodobé závazky


        (2.20) 
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Běžná likvidita (current ratio) 

 Je 3. stupněm likvidity. Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje v rozmezí 150 – 

250 %.
27

  Prostřednictvím tohoto ukazatele lze zjistit, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky. Tento způsob měření likvidity spočívá v tom, že podnik by měl být 

schopen hradit své krátkodobé závazky z prostředků pro to určených, nikoli např. prodejem 

hmotného investičního majetku. Omezením tohoto ukazatele je, že nepřihlíží ke struktuře 

oběžných aktiv z hlediska likvidnosti.
28

 

100
oběžná aktiva

Běžná likvidita
krátkodobé závazky

         (2.21) 

2.3. Souhrnné indexy hodnocení a predikční modely 

Na základě dílčích ukazatelů je hodnocení finanční situace obtížné a také může vést 

k rozporným závěrům, např. vyvíjí-li se některé ukazatele pozitivně zatímco jiné negativně. 

V důsledku těchto skutečností vznikla snaha o vytvoření souhrnného indexu, tj. jednoho čísla, 

které by vyjadřovalo celkové hodnocení podniku. Tento souhrnný index nám jako predikční 

model může pomoci identifikovat hrozící bankrot podniku. Predikční modely nemusí být 

konstruovány pouze pomocí finančních poměrových ukazatelů ale také prostřednictvím 

nefinančních údajů. Nefinanční predikční modely mají však sníženou spolehlivost a také 

vypovídací schopnost, proto se používá zejména pro rychlé a orientační srovnání podniků.
29

 

 

2.3.1. Bankrotní model - Altmanovo Z-skóre 

 

Model je univerzální pro podniky ve všech odvětvích.  

Skóre:  do 1,2…    podniky náchylné k bankrotu 

 1,2 – 2,9..  nelze určit, tzv. šedá zóna neurčitosti 
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 JANOK, Michal a kolektiv. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. Bratislava: MIKA – Konzult, 2000 – 1. 
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 2,9 a více.. podniku v nejbližší době nehrozí bankrot 

   

Tabulka 2.1: Altmanovo Z-skóre 

cov *
0,717

pra ní kapitál

aktiva
  

**
0,847

zadržený zisk

aktiva
  

3,107
Zisk před úroky a zdaněním

Aktiva
  

0,420
vlastní kapitál

dluhy
  

0,998
tržby

aktiva
  

Zdroj: GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 

2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 

*pracovní kapitál = zásoby + pohledávky + finanční majetek 

**zadržený zisk = Fondy ze zisku + Výsledek hospodaření minulých let + Výsledek 

hospodaření za účetní období 

 

2.3.2. Bonitní model – Kralicekův Quicktest 

Z několika vybraných ukazatelů vytváří jediný indikátor finanční situace podniku. Jedním 

z nejznámějších scoringových bonitních modelů je Kalicekův Quicktest z roku 1990. 

V tabulce 2.2 je zobrazen postup pro sestavení modelu.
30

 

                                                           
30  GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 

2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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Tabulka 2.2: Kralicekův Quicktest 

Ukazatel Konstrukce ukazatele Vyhodnocení Počet bodů 

R1 
Vlastní kapitál

Aktiva
 

0,3 a více 

0,2-0,3 

0,1-0,2 

0,0-0,1 

0,0 a méně 

4 

3 

2 

1 

0 

R2 
*

Dluhy Krátkodobý finanční majetek

nezdaněný Cash Flow


 

3 a méně 

3-5 

5-12 

12-30 

30 a více 

4 

3 

2 

1 

0 

R3 
Zisk před úroky a zdaněním

Aktiva
 

0,15 a více 

0,12-0,15 

0,08-0,12 

0,00-0,08 

0,00 a méně 

4 

3 

2 

1 

0 

R4 
Pr

Nezdaněný Cash Flow

ovozní výnosy
 

0,1 a více 

0,08-0,1 

0,05-0,08 

0,00-0,05 

0,00 a méně 

4 

3 

2 

1 

0 

Zdroj: GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 

2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 

* Nezdaněný Cash Flow = zisk po zdanění + daň z příjmů + odpisy 

Po vypočtení jednotlivých ukazatelů dochází k výpočtu celkového počtu bodů: 

1 2 3 4
( )

4

R R R R
Hodnocení finanční situace podniku bodů

  
  

Hodnocení: 3 a více bodů: velmi dobrý podnik 

  1 bod a méně: špatný podnik
31
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3. Charakteristika posuzovaného podniku 

  

Posuzovaným podnikem je v rámci této práce akciová společnost OKK, koksovny, 

jenž má sídlo na ulici Koksární v Ostravě – Přívoze.  

 

Společnost dodává na trh kompletní sortiment koksu a dalších produktů zpracování 

všech druhů uhlí vhodného pro koksování, získaného nejen v dolech OKD, ale i v zahraničí, 

např. Polsku či zámoří. Tento koks je vhodný pro speciální metalurgii, vytápění i další účely. 

 

Jedná se o: 

 metalurgický koks, 

 otopový koks, 

 koks k technologickým účelům, 

 koksochemické výrobky (koksárenský plyn, benzol, dehet, síra kapalná i 

pevná, síran amonný).
32

 

 

Společnost OKK, koksovny, a.s. je vlastněna nizozemskou společností New World 

Resources Plc (NWR), jenž je jedním z předních producentů černého uhlí  a slévárenského 

koksu ve střední Evropě. Prostřednictvím dceřiné společnosti OKD, a.s., největší černouhelné 

těžební společnosti v ČR, těží kvalitní koksovatelné a energetické uhlí pro středoevropský 

ocelářský a energetický průmysl. Koksárenská dceřiná společnost NWR již je společnost 

OKK, koksovny, a.s., je největším evropským výrobcem slévárenského koksu. 

 

V současnosti je společnost OKK, koksovny, a.s. tvořena jedním provozem na území 

města Ostravy a to provozem koksovna Svoboda. OKK provozuje čtyři koksárenské baterie o 

celkovém počtu 210 komor. Kapacita komor je přibližně 16 tun koksu. Délka výrobního 

cyklu je přibližně 32 až 34 hodin. Svým pěchovaným provozem je zaměřena především na 

výrobu slévárenských koksů. Roční produkce koksovny Svoboda je v současnosti asi 800 tis. 

tun koksu.
33

 

 

                                                           
32

 OKK, Koksovny, a.s. [online]. © 2009-2013 [vid. 2013-02-16]. Dostupné z: 

http://www.koksovny.cz/cs/vyrabime-koks/ 
33

 OKK, Koksovny, a.s. [online]. © 2009-2013 [vid. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.koksovny.cz/cs/o-

nas/majetkova-struktura 

http://www.newworldresources.eu/
http://www.newworldresources.eu/
http://www.koksovny.cz/cs/vyrabime-koks
http://www.koksovny.cz/cs/o-nas/majetkova-struktura
http://www.koksovny.cz/cs/o-nas/majetkova-struktura


23 

Historie OKK, koksovny, a.s. 

Historie koksárenství na Ostravsku sahá až do 40. let 19. století. S postupným 

rozvojem těžby koksovatelného uhlí a vlivem majetkových, politických a historických vlivů 

vznikla na území Ostravsko - Karvinska zhruba dvacítka koksoven. Řada z nich po poměrně 

krátké existenci zanikla. 

1843 - Založena koksovna Jan (později přejmenovaná na President Beneš, poté na             

Československá armáda), která se později stala součástí OKK 

1846  -   Založena koksovna Trojice, pozdější součást OKK 

1858  -   Založena koksovna Karolina, pozdější součást OKK 

1892 -   Dnešní koksovna Jan Šverma byla založena v roce 1892 pod jménem Ignát 

jako součást tehdejšího stejnojmenného dolu. 

1899 -   Založena koksovna Lazy, pozdější součást OKK 

1908 -   Dnešní koksovna Svoboda byla založena v roce 1908 pod jménem František 

1952 -   Vznikly OKK, kdy byly pod společné ředitelství přiřazeny všechny koksovny, 

tehdy existující jako samostatné státní podniky, kromě hutních koksoven 

(Vítkovic, Třince, Kladna a v tomtéž roce založené Nové huti) také ostravské 

koksovny Svoboda, Jan Šverma , Karolina, Trojice, Československá armáda a 

Lazy. Celková produkce koksu v roce založení OKK s 3816 zaměstnanci činila 

3515,1 t. 

1967 -   Byla odstavena koksovna Lazy 

1976  -  Byl položen základní kámen nového koksárenského závodu ve Stonavě. 

1983 -   Byla odstavena koksovna Trojice 

1984 -   Byla odstavena koksovna Karolina 

1986 -   Po desetileté přestávce ve výstavbě se znovu obnovila výstavba koksárenského 

závodu ve Stonavě. Nový koksárenský závod měl zahájit provoz s dvěmi 

velkoprostorovými bloky koksárenských pecí typu Giprokoks. Třetí blok měl 

být postaven po zahájení provozu, takže výrobní kapacita měla činit 3600 kt 

koksu/ rok. V novém závodě mělo být instalováno suché hašení koksu s 

výrobou páry, odsíření plynu a odprášení koksové strany. 

1990 -   K 31. 12. 1990 byl státní podnik OKD bez likvidace zrušen. 
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1991 - Jako právní nástupce OKD byla k 1. 1. 1991 zřízena akciová společnost 

Ostravsko-karvinské doly (OKD) s výhradní majetkovou účastí státu. OKD, 

a.s., poté zahájila proces restrukturalizace: důlní i povrchové činnosti byly 

sloučeny do větších organizačních celků a byly vytvořeny vnitřní organizační 

jednotky (VOJ) a dceřiné společnosti OKD 

Rozhodnutím vlády byla výstavba ukončena po předchozí sistaci výstavba 

koksárenského závodu ve Stonavě. 

1994 -   Akciová společnost OKD, OKK vznikla upsáním majetku OKD, a. s. ke dni 1. 

1. 1994 jako dceřiná společnost se stoprocentním vlastnictvím OKD, a. s. 

Roční obrat společnosti se pohybuje okolo 5,5 miliard korun. Nový podnik 

vznikl spojením dvou báňských koksoven umístěných na území Ostravy a 

jedné koksovny z Karvinska. 

1996 -   Produkce koksu OKK v roce 1996 činila 1766,5 kt. V podniku pracovalo 2117 

zaměstnanců. 

1997  -  Po 154 letech nepřetržitého provozu byla zastavena výroba koksu v koksovně 

Československé armády . Ve stejném roce postihla oba ostravské závody 

povodeň, která vyřadila oba závody krátkodobě z provozu. Koksovna Svoboda 

najela do plného provozu po 11 dnech, koksovna Jan Šverma, která byla více 

postižená, až po 38 dnech. V koksovně Jan Šverma povodňová vlna vnikla i do 

regenerátorů koksárenských baterií, takže po opadnutí vody musely být 

kouřovody, komín a regenerátory řízeně vysušovány a následně se musely celé 

baterie vyhřát do provozní teploty. 

1998 -   V roce 1998 byla dokončena rozsáhlá ekologizace provozů koksoven Jan 

Šverma a Svoboda celkovým nákladem téměř 1,8 mld. Kč. Oba provozy jsou v 

současnosti v tomto směru na evropské úrovni. 

2001 -   V roce 2001 bylo uvedeno do provozu moderní zařízení pro sušení a mletí 

koksu na koksový prach. Tento prach se používá zpětně jako ostřidlo pro 

výrobu koksu. 

2008-2010 -  V letech 2008-2010 byla ve třech etapách provedena postupná oprava zdiva 

koksárenské baterie č. 8. Po generální opravě byla na podzim 2010 uvedena do 
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provozu koksárenská baterie č. 10. V závěru roku 2010 došlo po 118 letech k 

ukončení provozu koksovny Jan Šverma.
34
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4. Aplikace teoretických principů 

4.1. Výpočet čistého pracovního kapitálu  

 Výpočet proveden dle vzorce (2.2). 

 

Tabulka 4.1: Hodnoty čistého pracovního kapitálu v letech 2007 – 2011 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

ČPK 951 887 1 849 189 916 957 -1 666 193 38 757 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, koksovny, a.s. a vzorce 2.2. 

 Jak je patrné ze vzorce pro výpočet ČPK, jsou údaje v tabulce 4.1, ta část oběžných 

aktiv, jenž je kryta dlouhodobými zdroji. Určitá výše ČPK je nutná pro zajištění platební 

schopnosti podniku a je dobrým znamením pro věřitele. Vysoký ČPK by bez patřičného 

obratu znamenal, že prostředky jsou využívány neefektivně.  

V roce 2008 ČPK výrazně vzrostl oproti roku 2007 a to z důvodu zvýšení objemu 

zásob.  

Je patrné, že v roce 2010 byla oběžná aktiva kryta pouze krátkodobými zdroji. 

Krátkodobé zdroje v tomto roce dokonce pokrývaly i část stálých aktiv. Tento jev vznikl 

v důsledku snížení základního kapitálu v roce 2009, jenž byl v roce 2010 opět navýšen, ale 

nebyl k datu sestavení účetní závěrky zapsán do OR. Rovněž byl ČPK ovlivněn přeúčtováním 

půjčky od mateřské společnosti NWR N.V. na krátkodobý závazek dle zůstatkové doby 

splatnosti. Tato půjčka činila k 31. prosinci 2010 2.460.000 tis. Kč.  

V roce 2011 už měla společnost opět přebytek dlouhodobých zdrojů k dispozici pro 

běžné financování.   
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Graf 4.1: Grafické znázornění vývoje čistého pracovního kapitálu 

Vývoj ČPK

951887

1849189

916957

-1666193

38757

-2000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

2007 2008 2009 2010 2011

Rok

Kč ČPK

 

Zdroj: Vlastní práce na základě výpočtů čistého pracovního kapitálu (viz. tabulka 4.1) 

  

4.2. Výpočet rentabilit v letech 2007 -2011 

 

Tabulka 4.2: Hodnoty ukazatelů rentabilit v letech 2007 – 2011 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

ROA (2.4) 0,0833 0,1631 -0,2998 0,0249 -0,0532 

ROS (2.5) 0,0454 0,0889 -0,4437 0,0178 -0,0551 

ROE (2.6) 0,1455 0,2629 -1,3544 0,0748 -0,2026 

ROI  (2.7) 0,0833 0,1631 -0,2998 0,0249 -0,0532 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, koksovny, a.s. a vzorců z kapitoly 2. 

Ukazatel ROA a ROI jsou totožné, neboť aktiva se rovnají pasivům, jenž tvoří 

jmenovatele v obou těchto rovnicích.  

Mezi lety 2007 – 2008 můžeme pozorovat významný nárůst všech rentabilit, což je 

pro podnik žádoucí. Například ukazatel ROE se meziročně zvýšil téměř o 81 %. Tento jev byl 

způsoben zvýšením zisku, jenž v roce 2007 činil 307.723 tis. Kč, a v roce 2008 to již bylo 

796.351 tis. Kč, což je historicky nejlepší hospodářský výsledek od založení společnosti, tedy 

od roku 1994. Zisk tedy vzrostl 2,59krát. Na tomto výsledku mělo velký podíl zvýšení tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb a to zejména v důsledku zvýšení odbytových cen 

jednotlivých druhů koksu pro rok 2008. Na 1Kč vlastního kapitálu v té době připadalo      

0,26 Kč zisku. Tento jev je velmi pozitivní pro akcionáře podniku, kteří žádají zhodnocení 
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vloženého kapitálu. Byla překročena roční plánovaná výroba koksu. V tomto roce bylo 

prodáno 1 186,6 kt koksu.  

Jak je patrné, rok 2009 byl pro společnost velmi krizový. Všechny ukazatelé rentabilit 

nabývají v tomto roce záporných hodnot, což znamená, že dochází k znehodnocení majetku. 

Na 1 Kč vlastního kapitálu připadá v tomto roce ztráta 1,35 Kč. Ztráta byla způsobená 

zejména poklesem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v celkové hodnotě o 6,214.598 

tis. Kč, a to v důsledku celosvětové finanční a ekonomické krize, která přerostla v krizi 

odbytovou, došlo k propadu cen koksu a poklesu poptávky po této komoditě na trhu. 

Společnost tento vývoj očekávala, a tudíž byla připravena pružně reagovat. I v dalších letech 

podnik předpokládal, že krize ovlivní poptávku po produktech společnosti. Společnost je 

připravena přizpůsobit se postupně rostoucí poptávce.  

V roce 2010 došlo opět k pozitivním změnám ve vývoji a společnost v tomto roce opět 

vykazovala zisk a to ve výši 155.273 tis. Kč. Rovněž došlo v tomto roce ke zhodnocení 

kapitálu. Na 1 Kč vlastního kapitálu připadá 0,07 Kč zisku. Tento vývoj byl zapříčiněn 

zvýšeným odbytem koksu.  

V roce 2011 se podnik opětovně dostává do ztrátových hodnot. Tato ztráta ve výši        

282.433 tis. Kč je podstatně nižší než v roce 2009 kdy činila 1,250.565 tis. Kč, což by se dalo 

považovat za pozitivní, ačkoli v celkovém měřítku, je tato situace pro firmu nežádoucí. Na 1 

Kč vlastního kapitálu připadá ztráta ve výši 0,20 Kč. Na tomto hospodářském výsledku se 

podílel pokles odbytu koksu v roce 2011, což vedlo ke zvýšení zásob koksu o 833.323 tis. Kč. 

Zároveň došlo v témže roce k růstu průměrné ceny uhlí.  

Pyramidový rozklad rentability celkového kapitálu ROI 

Tabulka 4.3: Vlivy dílčích ukazatelů na ukazatele ROI 

ROI 2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita tržeb 0,0454 0,0889 -0,4437 0,0178 -0,0551 

Obrat celkových aktiv 1,8341 1,8349 0,6756 1,4007 0,9657 

Součin 0,0833 0,1631 -0,2998 0,0249 -0,0532 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, koksovny, a.s. a vzorce 2.8. 

V tabulce jsou vyčíslený vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel rentability 

celkového kapitálu. Těmito ukazateli jsou rentabilita tržeb a obrat celkových aktiv. Nárůst 
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ROI mezi lety 2007 – 2008 byl ovlivněn zejména zvýšením rentability tržeb, neboť využívání 

aktiv prakticky stagnovalo. Stejně tak v dalších letech můžeme vidět, že rentabilita tržeb se 

mění dynamičtěji než obrátka aktiv. Rentabilita tržeb je tedy tím dílčím ukazatelem, jenž má 

hlavní vliv na analyzovaný vrcholový ukazatel. 

Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE 

Tabulka 4.4: Vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE 

ROE 2007 2008 2009 2010 2011 

Čisté ziskové rozpětí 0,0454 0,0889 -0,4437 0,0178 -0,0551 

Obrat celkových aktiv 1,8341 1,8349 0,6756 1,4007 0,9657 

Finanční páka 1,7464 1,6690 4,5181 3,0031 3,8069 

Součin 0,1455 0,2722 -1,3544 0,0748 -0,2026 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, koksovny, a.s. a vzorce 2.9. 

 V tabulce jsou vyčísleny vlivy dílčích ukazatelů a to rentability tržeb (tzv. čisté 

ziskové rozpětí), obratu celkových aktiv a tzv. finanční páky na ukazatele vrcholového - 

rentabilita vlastního kapitálu. Multiplikativní vztahy mezi ukazateli značí, že po vynásobení 

hodnot ukazatelů dílčích, získáme hodnotu ukazatele vrcholového.  

Mezi lety 2007 – 2008 si všimněme poklesu ukazatele finanční páky, tento byl 

zapříčiněn vzrůstem zisku, díky čemuž společnost neměla potřebu ke zvyšování cizích zdrojů 

prostřednictvím úvěrů, s poklesem zadluženosti pak klesá efekt tzv. finanční páky.  

V roce 2009 si naopak nelze nevšimnout enormního zvýšení efektu finanční páky. 

Tento nárůst byl způsoben nutností načerpání úvěru ve výši 1,772.039 tis. Kč a zároveň 

snížením základního kapitálu o 1,611.390 tis. Kč a to z důvodu potřeby navýšení 

disponibilních zdrojů k úhradě ztráty za rok 2009. 

V roce 2010 pak lze vysledovat navýšení tohoto ukazatele, z důvodů rozhodnutí o 

zvýšení základního kapitálu o 68.265 tis. Kč. 

Růst ukazatele v roce 2011 byl zapříčiněn podepsáním další smlouvy o úvěr, jehož 

zůstatek na konci roku 2011 činil 1,440.000 tis. Kč. 
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4.3. Výpočet ukazatelů aktivity v letech 2007 – 2011 

 

Tabulka 4.5: Obrat vybraných druhů aktiv a pasiv 

Aktivita (kolikrát) 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat celkových aktiv  1,83 1,83 0,68 1,40 0,97 

Obrat zásob 39,46 24,11 2,43 15,16 3,69 

Obrat pohledávek 7,90 23,17 5,33 8,57 7,13 

Obrat závazků 6,40 7,20 2,58 2,16 2,13 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, koksovny, a.s. a vzorce 2.10. 

Na základě údajů v tabulce je zřejmé, že v letech kdy podnik prosperoval, bylo využití 

celkového majetku poměrně stabilní. Současně i ostatní ukazatele aktivity měly zvyšující se 

charakter. Snížení obratu zásob v roce 2008 bylo zapříčiněno podstatným nárůstem této 

komodity. Šlo jak o náhradní díly, na plánovanou opravu, tak o hotové výrobky, a to hlavně 

koks, za což mohl pokles odbytu ve 4. čtvrtletí roku 2008, který překračoval objem výroby.  

V roce 2009 a 2011 došlo ke snížení hodnot všech ukazatelů. Hlavními příčinami byl 

pokles odbytu, což vedlo ke snížení tržeb a ke zvýšení objemu zásob, které jsou součástí 

celkových aktiv podniku. Ukazatel obratu závazků byl ovlivněn také zvýšením zadluženosti. 

Graf 4.2: Vývoj obratu v jednotlivých letech 
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Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, Koksovny, a.s. a tabulky 4.5. 
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V grafu je vývoj obratů vizualizován, lze si ho tedy lépe představit. Ačkoli lze vidět 

zejména výkyvy, lze zároveň konstatovat, že se obraty vyvíjí stejným směrem. Vyvíjí-li se 

ukazatel využívání celkových aktiv negativním směrem, vyvíjí se tímto směrem i ostatní 

ukazatele.  

Tabulka 4.6: Doba obratu vybraných druhů aktiv a pasiv 

Aktivita (ve dnech) 2007 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu celkových aktiv 196,28 196,19 532,82 257,02 372,81 

Doba obratu zásob 9,12 14,93 148,25 23,74 97,51 

Doba obratu pohledávek 45,54 15,53 67,58 42,02 50,52 

Doba obratu závazků 56,26 50,02 139,66 166,94 168,82 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, koksovny, a.s. a vzorce 2.11. 

Doba obratu celkových aktiv se pak bude, v důsledku snížení počtu obrátek, 

prodlužovat. Všimněme si, že v roce 2008 trvala přeměna zásob na tržby 14,93 dní. V roce 

2009 to již bylo 148,25 dní. Z důvodů jenž byly vysvětleny již dříve, to byl zejména nárůst 

zásob, který měl na svědomí toto enormní prodloužení doby obratu.  

Graf 4.3: Vývoj doby obratu jednotlivých položek v letech 2007 - 2011 
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Délka peněžního cyklu 

Tabulka 4.7: Délka peněžního cyklu v letech 2007 – 2011 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob 9,12 14,93 148,25 23,74 97,51 

Doba obratu pohledávek 45,54 15,53 67,58 42,02 50,52 

Doba obratu závazků 56,26 50,02 139,66 166,94 168,82 

Délka peněžního cyklu ve dnech -1,6 -19,56 76,17 -101,18 -20,79 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, Koksovny, a.s. a dle vzorce (2.12). 

Všimněme si, že v roce 2007 a 2008 byla doba obratu zásob i pohledávek nižší než 

doba obratu závazků. Podnik tudíž dostává peníze z pohledávek ještě před vydáním peněz na 

úhradu závazků, délka obratového cyklu vychází v záporných hodnotách, neboť podnik 

nečeká na návrat vynaložených peněžních prostředků. Je tedy zřejmé, že v těchto letech bude 

hodnota likvidity vysoká, neboť podnik má v době úhrady závazků již dostatek peněžních 

prostředků.   

V roce 2009 pak dochází k výraznému prodloužení délky peněžního cyklu. Doba 

obratu zásob, se v důsledku velikosti zásob, prodlužuje až na 148 dní což je asi o 9 dní déle 

než doba odkladu plateb. Dá se tedy předpokládat, že v roce 2009 se bude vývoj likvidity 

ubírat negativním směrem.  

V roce 2011 nastává opět zlepšení, jenž je v podstatné míře způsobeno zkrácením 

doby obratu zásob a to 6,2krát a také prodloužením doby odkladu plateb.  Dá se odhadnout, 

že ačkoli došlo ke zkrácení délky peněžního cyklu a podnik tedy měl peněžní prostředky 

k dispozici ještě před datem splatnosti závazků, bude likvidita klesat, a to právě v důsledku 

zvýšení hodnoty závazků.  
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4.4. Výpočet ukazatelů zadluženosti v letech 2007 – 2011 
 

Tabulka 4.8: Hodnoty ukazatelů zadluženosti v jednotlivých letech 

Ukazatele zadluženosti 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost (%) 42,7408 40,0840 77,8670 66,6864 73,7183 

Podíl vlastního jmění na celkovém kapitálu (%) 57,2592 59,9160 22,1330 33,2993 26,2680 

Zadluženost vlastního kapitálu (%) 74,6444 66,9004 351,8132 200,2638 280,6391 

Úrokové krytí (krát) 186,8231 189,0848 -31,0789 2,1089 -0,6181 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, koksovny, a.s. a vzorců z kapitoly 2. 

 Průměrná celková zadluženost v ČR je kolem 30 %. Jak je vidět v roce 2007 byl 

podnik zadlužen ještě přijatelně a v roce 2008 hodnota celkového zadlužení ještě klesla o 2 %.  

V krizovém roce 2009 zadluženost extrémně vzrostla z důvodů, jenž byly popsány již dříve. 

Pro firmu je toto negativní trend z pohledu věřitelů, neboť budou spíše upřednostňovat méně 

zadlužené podniky. Z pohledu podniku dochází k pozitivním změnám ve formě efektu 

finanční páky, jenž byla rozebrána výše.  

 Podíváme-li se na ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, zjistíme, že v roce 2009 

převyšovaly cizí zdroje 3,5krát zdroje vlastní. Ačkoli v následujících letech došlo k poklesu 

oproti roku 2009, je zadluženost vlastního kapitálu stále extrémně vysoká a to zejména 

v letech kdy podnik vykazoval ztrátu, jak již bylo zdůvodněno výše. 

 Ukazatel úrokového krytí v prvních dvou hodnocených letech udává, že z čistého 

zisku navýšeného o nákladové úroky, by byl podnik schopen tyto úroky zaplatit 186krát 

v roce 2007 a 189krát v roce 2008.  Ze způsobu, jakým je tento ukazatel vyjadřován je 

zřejmé, že v letech, kdy firma nedosahuje zisku ale naopak ztráty, není schopna zaplatit tyto 

úroky a ukazatelé tedy nabývají záporných hodnot.  Ačkoli v roce 2010 byl v podniku opět 

generován zisk, jeho výše by stačila k pokrytí nákladových úroků pouze 2krát.  
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4.5. Výpočet jednotlivých druhů likvidity v letech 2007 – 2011 

 

Tabulka 4.9: Hodnoty ukazatelů likvidity pro jednotlivé roky 

Ukazatele likvidity (%) 2007 2008 2009 2010 2011 

Okamžitá likvidita  92,71 187,58 12,76 8,72 7,24 

Pohotová likvidita  173,72 218,68 77,71 38,45 43,85 

Běžná likvidita  189,93 248,53 183,86 52,67 101,61 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, koksovny, a.s. a vzorců z kapitoly 2. 

Krátkodobé závazky ve jmenovali znamenají, že jde o ty závazky, jenž by měl být 

podnik schopen zaplatit v kterémkoli okamžiku, jak napovídá také název ukazatele okamžitá 

likvidita. Odtud také pochází optimální hodnota ukazatele 90 - 100 %.  

Jak můžeme vidět, v roce 2007 dosahovaly všechny zjištěné likvidity průměrných 

bezpečných hodnot. Podnik byl téměř ze 100 % schopen pokrýt své krátkodobé závazky 

pouze z krátkodobých finančních aktiv. 

V roce 2008, ačkoli je likvidita vysoce nadprůměrná, svědčí o neefektivním 

hospodaření s finančními prostředky, neboť podnik má jak ve finančním majetku, tak 

v oběžném majetku uloženo až příliš mnoho prostředků, jenž by mohl efektivně zhodnocovat 

např. investováním. Výše zásob byla ovlivněna zejména sníženou poptávkou po produktech a 

to zejména ve 4. čtvrtletí tohoto roku. Společnost, která předpokládala nepříznivý vývoj 

hospodářské situace v roce 2009, pak udržovala vysoké hodnoty finančního majetku, aby 

měla dostatek disponibilních zdrojů ke krytí budoucí ztráty.  

V roce 2009 můžeme nalézt další extrém, jímž jsou velmi znepokojivé hodnoty 

ukazatelů okamžité a pohotové likvidity. Jak je uvedeno v tabulce, podnik by z disponibilních 

peněžních prostředků, pokryl pouze necelých 13 % svých splatných závazků. Je to způsobeno 

především příliš vysokou hodnotou zásob, z nichž převážnou část tvoří hotové výrobky. Toto 

přezásobení vzniklo v důsledku radikálního poklesu odbytu především v prvním pololetí 

daného roku.  Zároveň byly zvýšeny zásoby nakupovaného uhlí a to v návaznosti na 

očekávaný nedostatek uhlí v první polovině roku 2010. Vedle dalších příčin, jako záporný 

výsledek hospodaření, zvýšení zadluženosti a významný úbytek peněžních prostředků, byly 

tyto těmi příčinami, jenž nemalým způsobem přispěly ke značnému poklesu likvidity 

podniku. Krátkodobé závazky, které jsou významným činitelem tohoto ukazatele, se v roce 
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2009 oproti roku 2008 dokonce snížily. Tento úbytek v celkové hodnotě představoval 151.509 

tis. Kč, to je pokles o 12 %. Společnost ke krytí ztráty a financování svých aktivit použila 

půjčku od majitelské společnosti NWR N.V, čímž došlo ke zvýšení dlouhodobých závazků.  

 

Roku 2010 nastala pozitivní změna, co se týče odbytu. Zásoby koksu se díky zvýšení 

poptávky snížily o 803.529 tis. Kč. Také došlo k úbytku zásob materiálu, který představoval 

výdej skladovaného materiálu na opravu koksové baterie č. 8. Protichůdným faktorem tohoto 

roku bylo předzásobení se uhlím z USA, které k 31. prosinci téhož roku bylo ve výši 167.065 

tis. Kč tj. více než dvojnásobek zásoby v roce 2009, kdy činila 88.238 tis. Kč. K dalšímu 

poklesu ještě přispělo uzavření provozu Koksovny Jan Šverma koncem roku, které se 

projevilo změnou stavu nedokončené výroby z 10.938 tis. Kč v roce 2009 na 17.578 tis. Kč 

v roce následujícím. 

Graf 4.4: Vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity v letech 2007 - 2011 

Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2007 - 2011
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Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, Koksovny, a.s. a tabulky 4.7. 

V grafu je viditelné, jak prudce se změnila likvidita v letech 2009, 2010 a 2011, kdy 

z optimálních hodnot roku 2007 a 2008 klesla na velmi nízkou úroveň. Dá se považovat za 

pozitivní, že mezi lety 2010 a 2011 již příliš neklesla. Pohotová likvidita, jenž není ovlivněna 

výši zásob, dokonce mezi těmito lety vzrostla o 5 procentních bodů.  I přes tuto skutečnost, by 

společnost nepokryla ani polovinu svých splatných závazků.  
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Na průběhu křivky běžné likvidity v témže období je jasně viditelné, jak velký vliv 

mají zásoby na tuto likviditu. Přestože okamžitá i pohotová likvidita klesá, běžná likvidita se 

zvyšuje. V roce 2010, kdy se poptávka po produktech společnosti zvýšila, a došlo k úbytku 

zásob, byl podnik svými oběžnými aktivy schopen pokrýt pouhých 52,67 % krátkodobých 

závazků. Přestože v roce 2011 klesla poptávka tudíž i tržby a společnost vykázala záporný 

hospodářský výsledek, běžná likvidita činila 101,61 %. Projevila se zde vysoká výše zásob, 

kterýžto jev byl zdůvodněn již výše.  

4.6. Vertikální a horizontální rozbor 

 

Tabulka 4.10: Vertikální a horizontální analýza aktiv podniku 

Aktiva 

Podíl v % Index 

2007 2008 2009 2010 2011 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 0,322 -0,146 0,299 -0,021 

Pohledávky za upsaný ZK 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 - - - -1,000 

Dlouhodobý majetek 45,52 36,59 51,80 51,98 53,98 0,063 0,209 0,304 0,017 

Nehmotný majetek 0,03 0,13 0,08 0,59 1,69 7,392 -0,502 9,125 1,815 

Hmotný majetek 45,50 36,46 51,72 51,39 52,29 0,060 0,212 0,291 -0,004 

Oběžná aktiva 54,44 63,36 48,19 34,21 46,01 0,539 -0,350 -0,078 0,317 

Zásoby 4,65 7,61 27,82 9,24 26,15 1,165 2,123 -0,569 1,773 

Dlouhodobé pohledávky 0,01 0,01 4,34 2,96 3,03 -0,030 352,613 -0,112 0,000 

Krátkodobé pohledávky 23,20 7,92 12,68 16,35 13,55 -0,549 0,368 0,675 -0,188 

Krátkodobý finanční majetek 26,57 47,82 3,35 5,66 3,28 1,380 -0,940 1,199 -0,433 

Ostatní aktiva 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,472 -0,748 0,029 -0,261 

Zdroj: vlastní práce na základě výkazů OKK, koksovny, a.s. a vzorce 2.1. 

Z vertikální analýzy lze vyčíst, že je struktura aktiv podniku (až na drobné výkyvy) 

relativně vyvážená. Zhruba polovina celkových aktiv je tvořena dlouhodobým majetkem, 

zatímco druhou polovinu tvoří majetek oběžný. Rovněž lze říci, že společnost vlastní velmi 

málo nehmotného majetku, ačkoliv se v posledních dvou sledovaných letech procento jeho 

zastoupení výrazně zvyšovalo.  
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Pokles oběžných aktiv v roce 2009 byl zapříčiněn snížením krátkodobého finančního 

majetku z hodnoty 2,335.342 tis. Kč roku 2008 na 139.550 tis. Kč v roce 2009, tj. o 94 %. 

Příčinou poklesu bylo rozhodnutí o snížení základního kapitálu a to z důvodu potřeby 

navýšení disponibilních zdrojů společnosti k úhradě očekávané ztráty. Rovněž si nelze 

nevšimnout vysokého podílu zásob v roce 2009 a pak také 2011, kdy zásoby tvořily více než 

čtvrtinu celkových aktiv podniku a to 27,82 % (2009) a 26,15 % v roce 2011. 

Horizontální analýza 

2007 -2008: Došlo ke zvýšení celkových aktiv o 32 % a to zejména nehmotného 

majetku o 739 %, zásob o 116 % a krátkodobého finančního majetku o 138 %. Výrazně klesl 

objem pohledávek a to z hodnoty 856.840 tis. Kč na 386.664 tis. Kč což představuje úbytek 

téměř 55 %.  

2008 – 2009: Aktiva celkem klesla o 14,6 %. Výrazný vliv na tuto skutečnost měl 

zejména pokles krátkodobého finančního majetku, jenž byl odůvodněn výše, současně i 

pokles nehmotného majetku o 50 %, tento byl zapříčiněn prodejem přebytečných emisních 

povolenek. Nejvýraznější změnou je zde nárůst dlouhodobých pohledávek, jenž se z původní 

hodnoty 512 tis. Kč zvýšily 353,6krát a to na hodnotu181.050 tis. Kč. Tuto hodnotu 

představují dlouhodobé zálohy ve výši 512 tis. Kč, odložené daňové pohledávky v hodnotě 

180.530 tis. Kč a kauce 8 tis. Kč. Vidíme, že zvýšení zásob činilo 212 %. 

2009 -2010: Celkový majetek vzrostl o necelých 30 %. Z tohoto nárůstu činilo asi      

30 % zvýšení dlouhodobého majetku a to především majetku nehmotného z hodnoty 3.157 

tis. Kč (2009) na 31.964 tis. Kč, tj. o 912 %. Příčinou je, že společnost v roce 2010 

nerealizovala prodej přebytečných emisních povolenek, jenž tvoří  na konci daného roku 

31.925 tis. Kč. Došlo k úbytku zásob o 56,9 % a to zejména v položce zásob výrobků, neboť 

se zvýšil odbyt koksu. Tento úbytek představoval 143.239 tun, což je v peněžním vyjádření 

803.529 tis. Kč. Zvýšení krátkodobého finančního majetku o 119 % způsobilo zvýšení 

základního kapitálu upsáním jednoho kusu kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 68.265 tis. 

Kč. V horizontální analýze pasiv se toto zvýšení projeví až v roce 2011, neboť nebylo k datu 

sestavení účetní závěrky zapsáno do obchodního rejstříku.  

2010 – 2011: Jediný rok kdy došlo ke vzniku pohledávky za upsaný základní kapitál je 

rok 2010, kdy došlo k upsání akcie, jejíž emisní kurz činil 748.000 tis. Kč. Tato pohledávka 

byla v roce 2011 splacena, což znázorňuje úbytek 100 %. Zvýšení dlouhodobého nehmotného 
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majetku bylo opět způsobeno přírůstkem emisních povolenek k vypouštění oxidu uhličitého. 

Stav emisních povolenek na konci roku byl 83.393 tis. Kč. Hlavní příčinou zvýšení oběžného 

majetku bylo zvýšení zásob o 177 % z důvodu předzásobení se koksem a sníženým odbytem 

koksu. 

Graf 4.5: Struktura celkových aktiv OKK, Koksovny, a.s. v roce 2007 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, Koksovny, a.s. a vertikální analýzy. 
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Tabulka 4.11: Vertikální a horizontální analýza pasiv podniku 

Pasiva 

Podíl v % Index 

2007 2008 2009 2010 2011 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 0,322 -0,146 0,299 -0,021 

Vlastní jmění 57,26 59,92 22,13 33,30 26,27 0,384 -0,684 0,955 -0,227 

Základní jmění 49,58 37,50 43,89 5,31 5,43 0,000 -0,880 0,000 0,311 

Fondy ze zisku 0,00 0,32 1,32 0,00 0,13 0,000 2,588 0,000 0,000 

Hospodářský výsledek 

minulých let 
-4,31 3,03 3,66 2,79 2,85 1,930 0,030 -0,009 0,000 

Hospodářský výsledek 

účetního období 
8,33 16,31 -29,98 2,49 -5,32 1,588 -2,570 1,108 -3,093 

Cizí zdroje 42,74 40,08 77,87 66,69 73,72 0,240 0,660 0,113 0,083 

Dlouhodobé závazky 1,54 0,02 42,48 0,00 27,74 -0,985 2113,605 -1,000 0,000 

Krátkodobé závazky 1,54 25,49 26,21 64,95 45,28 0,176 -0,122 2,220 -0,317 

Bankovní úvěry 0,00 5,46 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,000 0,000 0,000 

Ostatní pasiva 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,000 0,000 0,000 -0,061 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, Koksovny, a.s. a vzorců z kapitoly 2. 

Horizontální analýza 

2007 – 2008: V těchto letech došlo ke zvýšení celkových pasiv o 32 %. Na tomto 

zvýšení se podílel zejména výsledek hospodaření jak minulých let, jenž se zvýšil o 193 %, tak 

i běžného účetního období, u kterého byl nárůst o 158 %.  

2008-2009: Pasiva celkem klesly meziročně o 13 % a to jak v důsledku rozhodnutí o 

snížení základního kapitálu, u kterého byl zaznamenán úbytek o 88 %, tak v prvé řadě 

záporným výsledkem hospodaření, tj. ztrátou ve výši 1,250.565 tis. Kč, což činí rozdíl o      

257 % oproti roku 2008, kdy firma dosáhla zisku ve výši 796.351 tis. Kč.  Meziročně se 

zvýšila zadluženost o 66 %, což vedlo k tomu, že cizí kapitál tvořil v roce 2009 téměř 78 % 

celkových zdrojů podniku. Enormní zvýšení se nacházelo v položce dlouhodobých závazků, 

které z hodnoty 838 (2008) stouply na hodnotu 1,772.039 tis. Kč (2009). Tuto změnu 

způsobilo přijetí půjčky od mateřské společnosti New World Resources N.V. v totožné výši. 

2009 – 2010: Celková pasiva vzrostla o 13 %. Tentokrát bylo příčinou zvýšení 

základního kapitálů a to o 95% hodnoty loňského roku. Došlo ke 110 % zvýšení 



40 

hospodářského výsledku běžného období, kterýžto z hodnoty -1,250.565 tis. Kč (2009) 

vzrostl na 134.926 tis. Kč (2010). O 222 % se zvýšily také krátkodobé závazky a to zejména 

vůči ovládajícím a řídícím osobám, neboť úvěr poskytnutý mateřskou společností NWR N.V. 

byl k rozvahovému dni, dle zůstatkové doby splatnosti, přeúčtován na krátkodobý závazek, 

což současně vysvětluje 100 % úbytek v položce dlouhodobé závazky.  

2010 – 2011: Snížení hospodářského výsledku o 309 %, tj. ztráta 282.433 tis. Kč, 

vedlo ke snížení vlastního jmění o 22,7 %. Zvýšily se dlouhodobé závazky a to z 0 Kč roku 

2010 na 1,472.400 tis. Kč v roce 2011, a to z důvodu podepsání smlouvy o prodloužení 

revolvingového úvěru od NWR N.V., jenž by měl být ukončen 31. prosince 2012.  

Graf 4.6: Struktura celkových pasiv společnosti OKK, Koksovny, a.s. v letech 2007 - 2011 
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Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, Koksovny, a.s. a vertikální analýzy pasiv. 

V grafu je názorně zobrazena struktura celkových pasiv. Je patrné, že cizí zdroje tvoří 

jejich podstatnou část. Zároveň vezmeme-li v úvahu, že cizí zdroje jsou v letech 2009, 2010 a 

2011 zvýšeny zejména půjčkou od NWR N.V., což je mateřská společnost a zároveň jediný 

akcionář společnosti OKK, Koksovny, a.s., nepředstavuje zadluženost podniku tak velké 

riziko. Společnost zároveň klade důraz na snižování rizika vzniku ohrožených nebo těžce 

dobytných pohledávek a sama řádně plní své závazky. 
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Altmanovo Z-skóre 

Tabulka 4.12: Hodnoty jednotlivých ukazatelů Altmanova Z-skóre 

Váhy Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 207 

0,717 0,46 0,34 0,48 0,63 0,54 

0,847 -0,02 0,05 -0,25 0,20 0,04 

3,107 -0,02 0,05 -0,34 0,21 0,11 

0,420 0,36 0,50 0,28 1,49 1,34 

0,998 0,97 1,40 0,68 1,83 1,83 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, Koksovny, a.s. a podle tabulky 2.1. 

Tabulka 4.13: Hodnoty ukazatelů Altmanova Z-skóre po vynásobení jednotlivými váhami 

Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 

0,33 0,25 0,35 0,45 0,39 

-0,02 0,04 -0,21 0,17 0,03 

-0,06 0,16 -1,04 0,66 0,34 

0,15 0,21 0,12 0,63 0,56 

0,96 1,40 0,67 1,83 3,86 

1,36 2,06 -0,12 3,74 5,18 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, Koksovny, a.s. a podle tabulky 2.1. 

 

V letech 2007, 2008, kdy se hodnoty pohybovaly nad bezpečnou hodnotou 2,9, byl 

podnik naprosto mimo hranici ohrožení bankrotem. Jak můžeme vidět v tabulce, jediný rok, 

kdy podniku potenciálně mohl hrozit do budoucna bankrot, byl rok 2009. Což jen potvrzuje, 

jak krizový tento rok byl, jak jsme viděli již v předchozích analýzách.  

Pouhý jeden rok, stačil společnosti na to, aby se dostala ze záporného skóre roku 2009 

(-0,12) na výsledek 2,06, který ji o pouhé 3 setiny procentního bodu, dělil od hranice bezpečí. 

Znamená to, že v roce 2010 patřila společnost do tzv. šedé zóny, v níž nelze určit, zda je 

ohrožena, či nikoliv. Vzhledem k vývoji od roku 2009 se však lze domnívat, že společnost je 

mimo ohrožení. Taktéž v roce 2011 náleží hodnota Z-skóre do pásma šedé zóny.  
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Kralicekův Quicktest 

Tabulka 4.14: Kralicekův Quicktest pro rok 2010 a rok 2011 

Ukazatel Hodnota 2010 Počet bodů Hodnota 2011 Počet bodů 

R1 0,333 4 0,263 3 

R2 10,311 2 455,531 0 

R3 0,051 1 -0,020 0 

R4 0,044 1 0,001 0 

Celkem                         2                          0,75 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, koksovny, a.s. a tabulky 2.2. 

 

V roce 2010 kdy se podnik dostával z krizové situace po roce 2009, vyšla celková 

hodnota 2. Tato hodnota není definována. Vzhledem k předchozím analýzám je však patrné, 

že vzhledem k situaci roku 2009 se v roce 2010 podnik zlepšil a dal by se tedy hodnotit, jako 

dobrý.  

V roce 2011 byla výsledkem hodnota 0,75, což je méně než 1 a podnik je tak zařazen 

do skupiny: špatný podnik. Tento výsledek není nijak překvapující, vzhledem k analýzám 

provedeným již dříve.  

Situace roku 2010 a 2011 vzbudila můj zájem v otázce, jakého výsledku by bylo 

dosaženo v roce 2008, kdy byla ekonomická situace podniku celkově nejlepší za sledovaná 

období. Z tohoto důvodu, jsem se rozhodla provést Kralicekův Quicktest ještě i pro tento rok. 

Tabulka 4.15: Kralicekův Quicktest pro rok 2008 

Ukazatel Hodnota 2008 Počet bodů 

R1 0,599 4 

R2 -0,272 4 

R3 0,213 4 

R4 0,142 4 

Celkem                           4 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, koksovny, a.s. a tabulky 2.2. 

 Se 4 body se společnost řadí ke skupině velmi dobrý podnik. 



43 

5. Návrhy a doporučení vyplývající z aplikační části: 

 

 Pro společnost je nezbytné sledovat vývoj celkové ekonomické situace. 

 Důležitým nástrojem, jenž pomáhá firmám zajistit dlouhodobou existenci je 

controlling. Musí být zavedeno systematické plánování, účinná kontrola a průběžné 

řízení jednotlivých procesů. 

 Na základě skutečných údajů sestavovat finanční plány a kontrolovat zda došlo 

k jejich splnění či nikoliv.  

 Odchylky posuzovat jako podklad pro rozhodování při řízení celého podniku, ale i 

jednotlivých odpovědnostních oblastí.  

 Věnovat pozornost hierarchii cílů, neboť nejdůležitějšími dvěmi cíly každého podniku 

jsou rentabilita a likvidita.  

 Snažit se zvyšovat rentabilitu tržeb.  

 Snažit se zvyšovat obratovost majetku a to zejména těch nejméně likvidních složek 

jako jsou zásoby a pohledávky. 

 Prostřednictvím finanční analýzy zjišťovat pozitivní a negativní trendy firmy 

(minulého a budoucího vývoje), zajišťovat zpětnou vazbu o naplňování strategických 

cílů, odhalit příčiny negativního či pozitivního vývoje, stanovit aktivity pro podporu 

pozitivního vývoje a omezení negativních výsledků.  

 Finanční analýzu by měla zpracovávat každá úroveň řízení, neboť zná svůj provoz 

nejlépe a dokáže nejrychleji odhalit příčiny problémů a stanovit nezbytné kroky 

k jejich odstranění. 

 Při výpočtu ukazatelů dbát na spolehlivost a srovnatelnost dat. 

 Využívat výsledků finanční analýzy při rozhodování o strategii finančního řízení.  

 Uplatňovat aktivní přístup k finančnímu řízení a plánování, nevycházet pouze 

z analýzy minulého období. Firma by si měla stanovit čeho chce dosáhnout, co pro to 
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musí udělat, tj. stanovit úkoly a nakonec vyhodnotit reálnost cílů a provádět jejich 

korekce. 
35

  

 V době hospodářského poklesu vycházet z přesných analýz hospodářské situace a 

neřídit se pouze pomocí odhadů.
36

 

 Důležitá je flexibilita a pohotovost. Rozhodné jednání. 

 Zvyšovat provozní efektivitu, tj. omezit výdaje, které nepřispívají k rozvoji či udržení 

podnikání. 

 V době krize se snažit o minimalizaci dluhů a pohledávek a zajistit si tak co nejvíce 

peněz na účtech. 

 Udržet zdroje růstu a konkurenceschopnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 SŮVOVÁ, Helena a kolektiv. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Praha: Bankovní 

institut, a. s., 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0. 

 
36

 PricewaterhouseCoopers [online] © 2009-2013 PricewaterhouseCoopers [vid. 2013-04-16] dostupné z: 

http://www.pwc.com/cz/cs/desatero-pro-krizi/jak-na-to.jhtml 

http://www.pwc.com/cz/cs/desatero-pro-krizi/jak-na-to.jhtml
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6. Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce byla zejména analýza finančního zdraví podniku OKK 

Koksovny, a. s. Hlavním úkolem bylo vyhodnotit finanční situaci v letech 2007-2011.  

Hodnocení jsem prováděla za pomocí ukazatelů finanční analýzy a jejich pyramidových 

rozkladů, horizontální a vertikální analýzy, bankrotních a bonitních modelů. 

Na základě výpočtů, jež byly prováděny, zejména za pomoci účetních výkazů společnosti 

jsem prováděla srovnání a hodnocení jednotlivých let. S pomocí dalších interních zdrojů 

společnosti jako např. účetních závěrek a výročních zpráv, jsem se snažila odhalit faktory, 

které ovlivnily výsledky hospodaření podniku ať již pozitivně, či negativně.  

Zjistila jsem, že společnost je relativně stabilní, i přes vysokou zadluženost v posledních 

letech. Pro společnost je výhodou možnost čerpání půjček od mateřské společnosti, neboť 

čerpání tak vysokých půjček od banky, by mohlo společnost velmi ohrozit.  

Další výhodou společnosti je, že koks, jenž mimo jiné vyrábí, bude vždy zapotřebí 

v dalších průmyslových odvětvích např. jako důležitá součást při procesu výroby železa, litiny 

a izolačních materiálů, jako palivo pro vytápění či jako surovina při některých chemických 

výrobách.
37

 Je tudíž nepředstavitelné, že by poptávka po produktech této společnosti zcela 

vymizela. Společnost má tedy i do budoucna velký potenciál. Každý rok dosahuje společnost 

tržeb v řádech miliard korun.  

Mezi faktory, které by se daly pro společnost považovat za pozitivní, patří i skutečnost, že 

ložiska ropy a zemního plynu ubývají a pozornost se znovu obrací k uhlí a tedy i ke koksu. 

Jde tedy o velmi perspektivní obor. Dalším přínosem je opora společnosti v silných 

investorech. Bohužel společnost patří k těm společnostem, jež byly silně zasaženy 

celosvětovou finanční a ekonomickou krizí a to od konce roku 2008 až doposud.  

Výše nákladů jenž ovlivňují hospodářský výsledek podniku nezahrnují pouze náklady 

spojené přímo s výrobou ale také náklady investičního programu COP 2010 (modernizace 

výrobních zařízení), náklady na opravy rozhodujících výrobních kapacit, jenž by měly přinést 

zvýšení efektivity práce, úsporu nákladů a zvýšení kapacit pro výrobu nejkvalitnějších druhů 

                                                           
37

 OKK, Koksovny, a.s. [online]. © 2009-2013 [vid. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.koksovny.cz/cs/vyrabime-koks/co-je-koks-a-jak-vznika/ 

http://www.koksovny.cz/cs/vyrabime-koks/co-je-koks-a-jak-vznika
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koksu. Tyto náklady by měly vést k bezpečnému a ekologicky přijatelnému provozování 

koksoven. Nutno ještě dodat, že ani v jednom ze sledovaných období nedošlo k zastavení 

těchto programů a to ani v letech, kdy firma předpokládala budoucí ztrátu.  
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Seznam zkratek 

 

a. s. – akciová společnost 

ap. – a podobně 

apod. – a podobně 
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mil. - milión 
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ROA – Rentabilita aktiv 
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ROI – Rentabilita celkového kapitálu 

ROS – Rentabilita tržeb 

Tab. – tabulka  

tis. – tisíc 

tzn. – to znamená 
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www – Word Wide Web 

ZK – základní kapitál 
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Příloha 1: Uživatelé finanční analýzy 

Tabulka 2.1:  UŽIVATELÉ A JEJICH ZPŮSOB VYUŽITÍ FINANČNÍ ANALÝZY 

Uživatelé Cíle a hlediska užití finanční analýzy 

Management 
Informace pro finanční řízení podniku (rozhodování o struktuře a výši 
majetku a zdrojů krytí, o alokaci peněžních prostředků, o rozdělování zisku, 
o přijímání podnikatelského záměru a finančního plánu, o ocenění podniku). 

Vlastníci (akcionáři, 
společníci) 

Informace o uložení prostředků a způsobu řízení podniku, zájem o 
rentabilitu (výnosnost), stabilitu, likviditu, dividendy, perspektivu podniku. 
Využití těchto informací pro oceňování podniku (pro případ prodeje, 
likvidaci, fúze, akvizice apod.). 

Banky 

Informace pro rozhodování o poskytnutí (resp. prodloužení) úvěrů a záruk 
za úvěry a o schopnosti splácet úvěr. Zájem o ocenění podniku, pokud by 
nebyl schopen dostát úvěrovým závazkům (např. formou likvidační 
hodnoty). V některých případech vazba úvěrových podmínek na konkrétní 
finanční ukazatele (např. na dlouhodobou solventnost). 

Obchodní věřitelé 
Informace pro výběr odběratelů, zájem zejména o likviditu a solventnost 
(schopnost uhradit dané závazky), u dlouhodobých partnerů pak o 
dlouhodobou solventnost a stabilitu. 

Držitelé úvěrových 
cenných papírů 
(obligací, zástavních 
listů ap.) 

Zájem o likviditu a finanční stabilitu v horizontu splatnosti dluhu. 

Odběratelé 
Informace pro výběr dodavatele, důraz na stabilitu, schopnost dostát 
obchodním závazkům. 

Státní orgány 
Informační podklady pro státní statistiku, daňovou kontrolu, privatizační 
záměry, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, sledování vládních 
politik, rozdělování finanční výpomoci státu apod. 

Konkurence 
Zájem o porovnání výsledků s vlastními (rentabilita, tržby, solventnost, 
zásoby a doba jejich obratu apod.). 

Zaměstnanci 
Zájem o finanční a celkovou stabilitu podniku z hlediska stability 
zaměstnání, mzdové a sociální perspektivy. 

Obchodníci s cennými 
papíry, potenciální 
investoři 

Zájem o celkové finanční výsledky podniku, informace pro rozhodování o 
obchodech s cennými papíry a volbu skladby portfolia. 

Ostatní uživatelé, 
veřejnost obecně 

Spektrum nejrůznějších zájmů (rozvoj regionu, vliv činnosti podniku na 
životní prostředí, sledování celkových ekonomických trendů, vývoj 
zaměstnanosti apod.). 

Zdroj: SŮVOVÁ, Helena a kolektiv. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Praha: Bankovní 

institut, a.s., 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0.
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Příloha 2: Rozvaha společnosti OKK, Koksovny, a.s. roku 2007 – 2011 

AKTIVA 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem 3 692 933 4 883 434 4 171 786 5 420 440 5 308 189 

Pohledávky za upsaný základní kapitál       748 000   

Dlouhodobý majetek 1 681 146 1 787 077 2 160 798 2 817 429 2 865 367 

Dlouhodobý nehmotný majetek 756 6 344 3 157 31 964 89 969 

Software 609 393 182 39   

Ocenitelná práva         936 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 147 5 951 2 975 31 925 83 393 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek         5 640 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 680 390 1 780 733 2 157 641 2 785 465 2 775 398 

Pozemky 218 772 234 173 233 181 232 972 232 970 

Stavby 661 682 644 737 542 345 573 104 620 900 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 723 363 644 036 325 247 1 975 819 1 862 306 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 291 291 291 291 291 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 75 696 167 322 1 036 577 3 279 58 931 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 586 90 174 20 000     

Oběžná aktiva 2 010 307 3 094 178 2 010 438 1 854 445 2 442 404 

Zásoby 171 658 371 660 1 160 703 500 725 1 388 320 

Materiál 120 905 194 372 273 627 240 817 432 311 

Nedokončená výroba a polotovary 14 880 20 075 10 938 17 578 18 209 

Výrobky 35 873 157 213 876 138 242 130 937 800 

Poskytnuté zálohy na zásoby       200   

Dlouhodobé pohledávky 528 512 181 050 160 702 160 702 

Pohledávky z obchodních vztahů     8 8 8 
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Dlouhodobé poskytnuté zálohy 528 512 512 512 512 

Odložená daňová pohledávka     180 530 160 182 160 182 

Krátkodobé pohledávky 856 840 386 664 529 135 886 098 719 276 

Pohledávky z obchodních vztahů 852 166 276 797 401 041 846 529 670 851 

Pohledávky za společníky,čl. družstva a 

za účastníky sdružení       945 2 

Stát - daňové pohledávky 1 100 71 432 88 178 780 30 330 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 38 23 173 10 563 13 648 7 850 

Dohadné účty aktivní 3 326 15 007 29 150 24 154 9 547 

Jiné pohledávky 210 255 203 42 696 

Krátkodobý finanční majetek 981 281 2 335 342 139 550 306 920 174 106 

Peníze 435 437 335 351 355 

Účty v bankách 980 846 2 334 905 139 215 306 569 173 751 

Časové rozlišení 1 480 2 179 550 566 418 

Náklady příštích období 650 582 550 566 418 

Příjmy příštích období 830 1 597       

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, Koksovny, a.s. 
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PASIVA 2007 2008 2009 2010 2011 

Pasiva celkem 3 692 933 4 883 434 4 171 786 5 420 440 5 308 189 

Vlastní kapitál 2 114 544 2 925 957 923 343 1 804 969 1 394 356 

Základní kapitál 1 831 125 1 831 125 1 831 125 288 000 288 000 

Základní kapitál 1 831 125 1 831 125 219 735 219 735 288 000 

Změny základního kapitálu     1 611 390 68 265   

Kapitálové fondy 135 009 135 009 135 010 1 230 774 1 230 774 

Emisní ážio       679 735 679 735 

Ostatní kapitálové fondy 135 009 135 009 135 010 551 039 551 039 

Rez. fondy, ned. fond a ost. fondy ze 

zisku   15 386 55 204   6 746 

Zákonný rezervní fond /nedělitelný fond   15 386 55 204   6 746 

Výsledek hospodaření min.let -159 313 148 086 152 569 151 269 151 269 

Neuhrazená ztráta min. let -159 313         

Nerozdělený zisk minulých let   148 086 152 569 151 269 151 269 

Výsledek hospodaření  běžného 

účetního období 307 723 796 351 -1 250 565 134 926 -282 433 

Cizí zdroje 1 578 389 1 957 477 3 248 443 3 614 699 3 913 108 

Rezervy 463 209 444 904 382 923 94 061 37 061 

Rezervy podle zvláštního právního 

předpisu 412 367 202 450 48 800 14 854   

Ostatní rezervy 50 842 242 454 334 123 79 207 37 061 

Dlouhodobé závazky 56 760 838 1 772 039   1 472 400 

Závazky-ovládající a řídící osoba     1 772 039   1 472 400 

Dohadné účty pasivní 841 838       

Odložený daňový závazek 55 919         

Krátkodobé závazky 1 058 420 1 244 990 1 093 481 3 520 638 2 403 647 
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Závazky z obchodních vztahů 890 460 828 082 988 725 788 584 678 956 

Závazky – ovládající a řídící osoba       2 460 000 1 559 800 

Závazky k zaměstnancům 64 493 82 978 48 601 130 749 29 975 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdr. 

pojištění 12 761 24 484 17 022 17 768 13 810 

Stát – daňové závazky a dotace 66 562 278 091 4 972 82 773 89 028 

Krátkodobé přijaté zálohy   5 042 3 361   6 667 

Dohadné účty pasivní 23 620 25 890 30 742 34 486 18 854 

Jiné závazky 524 423 58 6 278 6 557 

Bankovní úvěry a výpomoci   266 745       

Krátkodobé bankovní úvěry   266 745       

Časové rozlišení       772 725 

Výdaje příštích období       3   

Výnosy příštích období       769 725 

Zdroj: Vlastní práce na základě výkazů OKK, Koksovny, a.s. 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti OKK, Koksovny, a.s. v za rok 2007-2011 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Výkony 6 994 790 9 588 174 3 830 249 7 196 588 6 409 229 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 6 757 309 8 944 731 2 730 133 7 587 871 5 114 591 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -32 335 198 856 805 064 -794 964 831 976 

Aktivace 269 816 444 587 295 052 403 681 462 662 

výkonová spotřeba 5 772 915 7 719 011 4 132 996 6 450 073 5 749 122 

Spotřeba materiálu a energie 5 408 162 7 213 992 3 617 124 5 879 364 5 365 864 

Služby 364 753 505 019 515 872 570 709 383 258 

Přidaná hodnota 1 221 875 1 869 163 -302 747 746 515 660 107 

Osobní náklady 552 678 623 291 610 893 639 721 432 280 

Mzdové náklady 390 513 455 177 460 008 492 508 319 216 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 4 498 1 320 1 514 454 406 

Náklady na SZ a ZP 139 772 148 846 132 753 130 602 100 456 

Sociální náklady 17 895 17 948 16 618 16 157 12 202 

Daně a poplatky 4 385 2 890 5 857 6 576 6 698 

Odpisy DNM a DHM 406 115 354 637 496 206 165 520 290 641 

Tržby z prodeje DM a materiálu 15 929 15 942 88 521 4 410 11 183 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 7 809 7 987 84 835   3 975 

Tržby z prodeje materiálu 8 120 7 955 3 686 4 410 7 208 

Zůst. cena prodaného DM a materiálu 8 720 6 031 63 426 483 499 

Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku  7 293 6 031 63 368 385 499 

Prodaný materiál 1 427   58 98   

Zm. st. rezerv a opr. pol. v prov. obl. a 

komplex nákl. přístích období -124 810 37 839 14 877 -369 978 38 605 

Ostatní provozní výnosy 22 477 146 575 78 930 57 971 55 039 

Ostatní provozní náklady 43 928 176 082 103 881 99 633 80 659 

Provozní výsledek hospodaření 369 265 830 910 -1 430 436 266 941 -123 053 

Výnosové úroky 17 435 52 405 7 723 408 393 
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Nákladové úroky 1 656 4 234 38 984 121 671 174 542 

Ostatní finanční výnosy 18 371 192 557 149 042 26 384 32 282 

Ostatní finanční náklady 3 407 39 225 118 177 16 710 18 696 

Finanční výsledek hospodaření 30 743 201 503 -396 -111 589 -160 563 

Daň z příjmů za běžnou činnost 89 739 238 065 -180 597 20 347   

splatná 60 819 293 984 -67     

odložená 28 920 -55 919 -180 530 20 347   

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 310 269 794 348 -1 250 235 135 005 -283 616 

Mimořádné výnosy 2 003 2 700   133 1 183 

Mimořádné náklady 4 549 697 330 212   

Mimořádný výsledek hospodaření -2 546 2 003 -330 -79 1 183 

Výsledek hospodaření za účetní období 307 723 796 351 -1 250 565 134 926 -282 433 

Výsledek hospodaření před zdaněním 397 462 1 034 416 -1 431 162 155 273 -282 433 

Zdroj: Vlatní práce na základě výkazů společnosti OKK, Koksovny, a.s. 
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Příloha 4: Organizační struktura společnosti OKK, Koksovny, a.s. (dvouúrovňová) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: New world resources Plc [online]. © 2011-2013 [vid. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.newworldresources.eu/cs/udrzitelnost/prilohy/organizacni-struktury-dcerinych-firem/ 
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