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1. Úvod 

 V současné době působí na úspěšnost podnikání mnoho různých faktorů. Jednak jde o 

interní faktory, mezi které patří například předmět podnikání, kvalita produktu a jeho cena, 

styl řízení a strategie rozhodování. A jednak na firmu působí na trhu v daném odvětví vlivy z 

vnějšího okolí. I kdyby byly výsledky společnosti ideální, nebude mít nikdy jistotu, že bude 

trvale úspěšná a její činnost bude zisková, protože v čase se mimo jiné mění požadavky 

zákazníků a důsledkem těchto změn může klesat poptávka.  

 Dalším důvodem nejistoty, zda bude výsledek hospodaření kladný, je riziko zvýšení 

cen energií a surovin, daní a dalších legislativních poplatků. Proto musí být firma připravena 

flexibilně zareagovat na změny na trhu, soustředit se na to, aby neklesala dosavadní úroveň 

kvality jejích produktů a snažit se snižovat náklady.  

 Zaměření se na výkonnost společnosti vyžaduje komplexní pohled na podnikatelskou 

činnost. Nestačí se zaměřit jen na marketing nebo logistiku. Je nutné podrobit základní 

finanční a účetní výkazy, jako jsou výkaz zisku a ztráty, cash flow a rozvaha, detailnímu 

rozboru, tedy finanční analýze. Předpokladem pro výpočet finanční analýzy je přístup k 

dostatku informací a znalostí interních informací firmy. Je velice důležité, aby se tato data 

kontrolovala v pravidelných intervalech a z delšího časového hlediska, aby nedošlo ke 

znepřehlednění finanční situace.  

 Výsledky finanční analýzy zajímají nejen manažery a vlastníky firem, ale i další 

subjekty, které se zajímají o finanční situaci firmy, například investory, státní orgány a také 

zaměstnance.  

 Finanční analýza je jedním ze základních ukazatelů využívaných k hodnocení 

výkonnosti společnosti, nevypovídá však o všem. Kromě finanční analýzy je nutné sledovat 

aktuální situaci na trhu, ale i předpovídat možné změny a budoucí vývoj ekonomických 

veličin. Je tedy důležité provádět i jiné analýzy, jako jsou například analýza makroprostředí a 

mikroprostředí, PEST analýza a porovnání pomocí metody benchmarking.  

 Cílem této bakalářské práce je zhodnotit úroveň výkonnosti akciové společnosti 

Dalkia Industry CZ, a.s. (dále jen Dalkia nebo DIN) na základě předem získaných znalostí 

nástrojů a metod a jejich aplikace na finanční výkazy uvedeného obchodního závodu a dále 

navrhnout doporučení pro zlepšení hospodářské situace v tomto závodě. 
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 První část práce bude zaměřena na teoretický popis a vysvětlení metod, analýz a 

vzorců použitých v aplikační části. Dále budou v této části popsány způsoby měření 

výkonnosti, zdroje a uživatelé informací finanční analýzy.  

 Ve druhé části bude představena společnost, její základní charakteristika, 

podnikatelská činnost, druh podnikání a bude provedena PEST analýza. 

 Třetí část bude věnována rozboru výkonnosti, tedy aplikaci teoretických znalostí do 

praxe. Budou vypočítány poměrové ukazatele, bude proveden pyramidový rozklad rentability 

vlastního kapitálu a budou sestaveny bankrotní a bonitní modely. A na závěr budou hodnoty 

ukazatelů společnosti porovnány s odvětvovými hodnotami.  

 Nakonec budou všechna získaná data vyhodnocena a podle nich sestaven plán 

doporučení k udržení stávajícího zdraví firmy nebo návrhů ke zlepšení ekonomické situace.  
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2. Teoretická východiska vybraných metod hodnocení 

výkonnosti podniku 

2.1. Měření výkonnosti 

 Výkonnost je způsob, jak nejefektivněji zhodnotit zdroje investované do 

podnikatelských aktivit. Pojem výkonnost vymezuje úroveň, kterou subjekt vykonává 

jakoukoliv práci.  Rozlišují se dvě dimenze výkonnosti, které vedou k dosažení cíle. V prvním 

případě se jedná o efektivnost - dělat správné věci a v druhém případě jde o účinnost - dělat 

věci správně (Wagner, 2009). 

 Měření výkonnosti firmy je nástroj sloužící k popisu a hodnocení podnikové 

výkonnosti. Pokud je ale použit špatným způsobem, může negativně ovlivnit průběh 

pozorované činnosti. Výkonnost obecně se dá hodnotit až po skončení celého procesu 

primárními kritérii, pokud však chceme hodnotit činnost v průběhu, musí být použita kritéria 

sekundární, což nám umožní průběžné srovnání a interpretaci (Wagner, 2009).  

  „V obecném slova smyslu znamená měření činnost, při které dochází k přiřazení 

hodnoty určité charakteristice zkoumaného objektu. Výsledkem této činnosti je tedy hodnota 

vztahující se k této charakteristice, která může být využita k popisu určité charakteristiky 

objektu, a to za předpokladu, že známe klíč k její interpretaci.” (Wagner, 2009, s. 35) 

2.1.1. Výběr vhodného měřítka 

 Výkonnost závisí na míře využití konkurenční výhody, kterou je ale složité 

dlouhodobě udržet. Existuje několik odlišných pohledů, podle čeho výkonnost společnosti 

hodnotit. Z pohledu vlastníka se hodnotí výkonnost podle splnění očekávání návratnosti 

vložených prostředků s ohledem na podstoupené riziko. Zákazník by ohodnotil firmu jako 

dostatečně výkonný tehdy, když budou uspokojeny jeho požadavky a zároveň bude spokojen 

s platebními podmínkami, dostupností, rychlostí dodání, kvalitou a doprovodnými službami 

produktu. Dodavatelé a banky využívají jako hodnotící kritérium informace poskytující 

jistotu, že bude společnost včas splácet své závazky. Zaměstnance při hodnocení výkonnosti 

zajímá výše mezd, zaměstnanecké výhody a jiné podmínky. V poslední řadě se o výkonnost 

společnosti zajímá stát, ten zajímá schopnost splácení daní (Pavelková, Knápková, 2009).  
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 V moderních konceptech řízení se upřednostňují vlastníci. A to z jednoduchého 

důvodu - vlastníci jsou subjekty, které přišly s konkrétním předmětem podnikání a vložily do 

něj zdroje, svůj čas a nesou riziko za uskutečnění podnikání.  

 Při měření výkonnosti společnosti neexistuje univerzální měřítko, které by splňovalo 

veškeré požadavky kladené na zjištění stavu finančního zdraví, a zároveň vyhovovalo 

potřebám všech subjektů zajímajících se o ukazatele analyzující výkonnost. Výběr měřítka je 

tedy proces, kdy se snažíme nalézt nejvhodnější měřítko v konkrétní situaci pro konkrétního 

žadatele o informaci, nikoliv hledat ideál.  

 Při stanovování měřítka, pomocí něhož budeme výkonnost měřit, je důležité určit 

několik základních okolností, jako například: důvod použití jednoznačně a srozumitelně 

formulovaného měřítka; interval provádění měření a osobu, která bude za získané informace 

za použití konkrétního měřítka zodpovědná.  

 Vhodným měřítkem výkonnosti společnosti se zdá být hodnota samotné společnosti, 

jelikož jako u jediné potřebujeme komplexní informace. Jako základní cíl podnikání u 

takovéhoto přístupu k řízení požadujeme pokud možno dlouhodobý růst hodnoty. Všechny 

možnosti se tomuto cíli přizpůsobují a podřizují. Aby bylo dosahování hodnoty dlouhodobé, 

musíme uspokojovat všechny subjekty spojené s naší podnikatelskou činností, tedy věřitele, 

zákazníky, zaměstnance aj. Zároveň je nutné nezapomínat na dodržování společenské 

odpovědnosti a na etiku (Pavelková, Knápková, 2009).  

 Již v roce 1925 znal tyto zásady Tomáš Baťa: „Pod obchodní poctivostí rozumíme, že 

všechny strany na obchodě zúčastněné musí být po provedení obchodu bohatší, než byly 

předtím. Poctivé vedení výroby nebo obchodu znamená tvoření hodnot.”(Stříteský, 2003, s. 

15).  

2.1.2. Syntetická měřítka 

 Jak již bylo řečeno, existuje celá řada hledisek, podle kterých můžeme měřítka dělit. 

Nyní budeme vycházet ze základního rozdělení podle vzájemného vztahu a úrovně 

podrobnosti. Podle tohoto hlediska se rozlišují měřítka na syntetická a analytická.  

 Oba typy měřítek spolu vzájemně souvisí, a proto se neoddělují. Syntetická měřítka 

jsou zaměřena na celkové shrnutí výkonnosti měřeného objektu a analytická se zabývají 

detailně jen určitou dílčí charakteristikou výkonnosti.  
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 Existují dva typy syntetických měřítek - projektivní a prediktivní. Měřítka syntetická 

projektivní odvozují budoucí hodnoty na základě současného vývoje výkonnosti. Tato 

měřítka jsou založena na výsledku hospodaření, a proto jsou nejznámější a nejvyužívanější. 

Mezi nejběžnější měřítka založená na výsledku hospodaření řadíme výsledek hospodaření v 

absolutním vyjádření, rentabilitu výnosů a nákladů, aktiv a kapitálu, a také ekonomický zisk 

nebo ztrátu.  

 Prediktivní syntetická měřítka vycházejí podle Wagnera (2009) z odhadu budoucího 

stavu a snaží se zahrnout všechny faktory, které působí na výkonnost, do jedné agregované 

hodnoty (syntetické), což snižuje požadavky na práci uživatele pro seznámení se s informací.  

Ale na druhou stranu z této informace jednoznačně nepoznáme příčinu změny hodnoty 

měřítka v čase. Patří zde ukazatele, jako jsou ekonomická a tržní přidaná hodnota (EVA a 

MVA), akcionářská přidaná hodnota (SVA) a rentabilita investic plynoucí z peněžních toků 

(CFROI).  

2.1.3. Analytická měřítka 

 Analýza znamená sice detailní rozbor informací, ale není vhodné, abychom uživatele 

zahltili množstvím podrobností. Takováto analýza by ho mohla naopak odradit a získal by 

dojem, že do té doby, dokud si neprostuduje všechny informace, nebude moct udělat žádné 

zásadní rozhodnutí. Definice analýzy zní takto: jde o rozklad komplexní situace na menší 

oblasti s cílem dokonalejšího porozumění (Wagner, 2009). 

 Na otázku, proč nestačí při měření syntetická měřítka, odpovídá Jaroslav Wagner 

(2009, s. 208) ve své knize takto: „Syntetická měřítka tvoří jakýsi vrchol pyramidy, který je 

přirozeně z celé pyramidy nejviditelnější, ale který (doslova i obrazně) nemůže stát bez jejích 

základů a těla.” 

 Samotná analýza se provádí dvojím způsobem. Prvním z nich je analýza příčin, které 

způsobily vývoj dané hodnoty neboli kauzální analýza. Pro určení, zda se jedná o kauzální 

analýzu, se ptáme „proč” se změna udála. Druhým typem je analýza struktury neboli 

analýza komponentní, která se zabývá rozborem dílčích částí měřené firmy, jejž ovlivnily 

hodnoty, jedná se o tzv. pyramidový rozklad vrcholového ukazatele na dílčí složky. Zde se 

ptáme „v čem” nebo „kde” došlo k vývoji. Mezi částmi ukazatele jsou buď aditivní vazby - 

sčítání a odčítání (náklady a výnosy ve výkazu zisku a ztráty), nebo multiplikativní - násobení 

a dělení (prodané množství a prodejní cena jednoho kusu při výpočtu tržeb z prodeje). Tyto 
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dva typy vztahů se mohou vyskytovat i zároveň, ale v tom případě se vyskytují na různých 

úrovních analýzy.  

 Nejznámějšími analytickými přístupy jsou pyramidový rozklad rentabilních ukazatelů, 

Balanced Scorecard (výkaz vyváženého skóre) a komponentní analýza výsledku hospodaření 

(Wagner, 2009).  

2.1.4. Měrné veličiny  

 Měření je cesta k získávání dat a výsledkem je jejich následná interpretace. U každého 

měřítka je základem stanovit si při jakémkoliv měření vhodné měrné veličiny a měrné 

jednotky. Jednotlivé měrné veličiny se mohou lišit svými vlastnostmi, jako jsou například 

způsob jejich zjišťování, stabilita hodnot, jednoznačnost, vypovídající schopnost a 

porovnávání vztahu mezi dvěma hodnotami.  

 A právě podle poslední uvedené vlastnosti se měrné veličiny rozdělují na kvalitativní a 

kvantitativní. U kvalitativních veličin nemůžeme určit vzájemný vztah mezi dvěma 

naměřenými hodnotami, kdežto u kvantitativních jsme schopni kvantifikovat tento vztah. 

Kvalitativní veličiny se dále dělí na dva typy a to veličiny nominální a ordinální. O hodnotách 

nominálních veličin víme pouze, zda jsou stejné, nebo ne. A ordinální jsou ty, u kterých také 

nevíme přesnou hodnotu, ale jsme schopni je alespoň seřadit.  

 Kvantitativních veličin existují také dva typy - intervalové, u jejichž dvou hodnot 

jsme schopni určit rozdíl - tedy o kolik se liší, a podílové, o nichž víme jejich vzájemný 

poměr - tedy kolikrát se liší (Wagner, 2009).  

 Výše popsané rozdělení měrných veličin při měření výkonnosti si přehledně shrneme 

na obrázku 2.1. 

Obrázek 2.1: Typologie měrných veličin pro měření výkonnosti 

Zdroj: Wagner (2009, s. 43) 
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2.2. Uživatelé informací o výkonnosti firmy 

 O informace týkající se finančního stavu firmy jeví zájem široké spektrum subjektů, 

které mají určitou spojitost s podnikatelskou činností dané firmy. Uživatelé informací finanční 

analýzy jsou tedy všichni, kteří se o tyto hodnoty zajímají.  

 Uživatele dělíme do několika skupin. Každá skupina má rozdílné požadavky na 

vykazovaná data a každá má své specifické zájmy spojené s určitým typem ekonomického 

rozhodování. Především je nutné rozlišit subjekty na externí a interní uživatele podle toho, jak 

jsou se společností spojeni a zda se podílejí na vypracování finanční analýzy.  

2.2.1. Externí a interní uživatelé 

 Uživatelé se mohou pohybovat ve vnějším okolí firmy (externí), anebo pracovat přímo 

v ní (interní). Externí uživatelé mají k dispozici pouze veřejně dostupné finanční a účetní 

výkazy, kdežto interní uživatelé mají kromě těchto zdrojů dále k využití vnitropodnikové 

účetnictví, finanční a manažerské účetnictví, statistiky a kalkulace, podnikový plán a další 

interní informace týkajících se řízení a struktury společnosti (Grȕnwald, Holečková, 2004).  

 Každý uživatel může mít odlišný důvod pro zájem o data vypovídající o výkonnosti 

konkrétní společnosti. Pro přehlednost si uživatele rozdělíme do sedmi základních skupin 

podle různých vztahů k firmě. Jsou jimi - manažeři, investoři, banky a ostatní věřitelé, 

odběratelé a dodavatelé, zaměstnanci, konkurence, stát a jeho orgány.  

 Manažeři používají informace z finančního účetnictví jak pro dlouhodobé 

rozhodování, tak pro operativní řízení. Informovanost jim napomáhá k výběru správného 

zdroje financí, zajištění optimálního majetku a jeho financování, k rozložení peněžních 

prostředků atd. Podnikový management může využívat data i během roku a nemusí čekat na 

zpracování účetní závěrky jako externí uživatelé, jež získávají přístup k informacím jednou 

ročně (veřejné obchodní společnosti zveřejňují své výkazy čtvrtletně).  

 Investoři a akcionáři poskytující společnosti kapitál se zajímají o její hospodářskou 

situaci hned ze dvou důvodů. První důvod je investiční zájem (potenciální investoři zjišťují 

finanční zdraví firmy, aby zhodnotili riziko a výnosnost plynoucí z uložení peněžních 

prostředků do společnosti). Druhým důvodem je kontrola - akcionáři, kteří již své zdroje 

propůjčili, si hlídají stabilitu a likviditu dané společnosti.  
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 Banky a ostatní věřitelé si před rozhodnutím, zda poskytnou firmě úvěr, shromáždí 

dostatek informací o bonitě dlužníka. Tato fakta slouží k sestavení podmínek úvěru tak, aby 

byl pro ně s ohledem na riziko výhodný. Dále pak kontrolují chování dlužníka i v průběhu 

splácení úvěru.  

 Odběratelé a dodavatelé jsou obchodními partnery spolupracující s firmou. 

Odběratelé jsou naši zákazníci, jejichž výroba může být závislá na našem dodání zboží, proto 

si hlídají, zda dokážeme dostát svým závazkům a neschyluje se k finančním potížím. 

Dodavatelé neboli obchodní věřitelé se soustřeďují na kontrolu tzv. pravidla solventnosti, 

kontrolují tedy, zda splácíme své závazky včas.  

 Konkurenti se snaží zjistit co největší množství interních informací pro detailní 

srovnání a získání konkurenční výhody v odvětví. Proto si určité nápady musí společnost 

střežit v tajnosti. Pokud však zatajování přežene, může se to pro něj stát nevýhodou (ztráta 

dobrého jména firmy). Manažeři společností by proto měli hlídat, aby se k externím 

uživatelům dostávaly správné informace včas.  

 Zaměstnanci mají logicky zájem na zvyšování hospodářského výsledku a na stabilitě 

firmy, ve které pracují, jinak by jim při potížích firmy hrozila ztráta zaměstnání nebo změna 

pracovních podmínek.  

 Stát a jeho orgány kontrolují situaci ve firmách mimo jiné kvůli plnění daňových 

povinností, čerpání poskytnutých dotací, zadávání státních zakázek, poskytování pracovních 

míst a pro obecný přehled nad podnikatelskou sférou. Finanční úřady mohou kontrolovat data 

namátkou, a to i častěji než jen jednou ročně.  

 2.3. Finanční analýza 

 Finanční analýza je významným nástrojem pro komplexní zhodnocení finanční situace 

společnosti. Hodnotí minulý a současný firemní vývoj hospodaření a poskytuje tak podklady 

pro kvalitní budoucí rozhodování.  Napomáhá včasnému odhalení provedených chyb při 

rozhodování o budoucím hospodaření firmy, a tím může zamezit fatálním důsledkům. Jde o 

nástroj diagnózy ekonomických systémů. Finanční analýza poskytuje zpětnou vazbu, a proto 

je nezbytnou součástí finančního řízení.  
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2.3.1. Účel finanční analýzy 

 Účelem finanční analýzy je především shromáždit a zpracovat informace vypovídající 

o finančním zdraví firmy a poskytovat tyto informace veřejně, tedy i externím uživatelům. 

Manažeři by se při dlouhodobém finančním řízení podniku bez těchto podkladů již v dnešním 

světě neobešli. Finanční analýza jim slouží také jako zdroj diagnózy ekonomických problémů.  

 Finančně zdravá společnost by měla dosahovat určité úrovně základních 

charakteristik: 

1. rentability neboli zhodnocení vloženého kapitálu vytvořením přiměřeného zisku,  

2. likvidity, což je schopnost v daném čase dostát svým závazkům   

3. přiměřené míry zadluženosti.  

Čím je rentabilita a likvidita vyšší, tím je finanční zdraví společnosti lepší (Růčková, 

2007).  

2.4. Zdroje informací pro finanční analýzu 

 Pro zpracování finanční analýzy a dosažení relevantních výsledků je potřeba zajistit si 

přístup ke kvalitním a komplexním informacím. Zdroje takovýchto informací je možné 

rozdělit do tří skupin - finanční informace, které vycházejí především z účetních výkazů, 

kvantifikované nefinanční informace - kam se řadí oficiální ekonomická a podniková 

statistika, podnikové plány, kalkulace a další podnikové výkazy týkající se například 

produkce, prodeje a zaměstnanosti, a nekvantifikované zdroje informací, což jsou například 

kontrolní zprávy auditorů a vedoucích pracovníků, připomínky manažerů a odborný tisk.  

 Hlavními zdroji informací pro zpracování finanční analýzy jsou finanční účetní 

výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow a příloha k účetní závěrce (Grȕnwald, 

Holečková, 2004).  

 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty musí splňovat strukturu stanovenou Ministerstvem 

financí a jsou povinnou součástí účetní závěrky v soustavě podvojného účetnictví, což může 

pro analytika znamenat určitou výhodu, protože výkazy mají stejnou strukturu, a tak se může 

rychle zorientovat (Růčková, 2010).  

2.4.1. Rozvaha 

 Rozvaha neboli bilance slouží k souhrnnému přehledu o stavu a složení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a o zdrojích jeho financování (pasiva).  
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 Tento účetní výkaz je sestavován vždy k určitému datu, jedná se proto o stavový 

výkaz. Označení bilance vychází z respektování tzv. bilančního pravidla, které říká, že součet 

aktiv se musí rovnat součtu pasiv (Bartková a spol., 2008).  

 

Aktiva 

 Aktiva představují pořízený majetek, jehož části se v rozvaze řadí podle likvidnosti 

(od nejméně likvidních položek majetku po méně likvidní). Dlouhodobý majetek se označuje 

jako stálá aktiva (SA) a krátkodobý oběžný majetek jako oběžná aktiva (OA). Rozlišovací 

kritérium je časové, a to jeden rok. Struktura aktiv obsahuje: 

A) Pohledávky za upsaný základní kapitál 

B) Dlouhodobý majetek  

 I. Dlouhodobý nehmotný majetek  

 II. Dlouhodobý hmotný majetek  

 III. Dlouhodobý finanční majetek  

C) Oběžná aktiva  

 I. Zásoby  

 II. Dlouhodobé pohledávky  

 III. Krátkodobé pohledávky  

 IV. Krátkodobý finanční majetek  

D) Časové rozlišení 

Pasiva 

 Strana pasiv vypovídá o finanční struktuře společnosti, tedy o zdrojích financování 

majetku, který se nachází na straně aktiv. Pasiva se nedělí podle hlediska času, ale z 

hlediska vlastnictví zdrojů financování, a to na vlastní a cizí (Růčková, 2010). Struktura 

pasiv vypadá v rozvaze následovně:  

A) Vlastní kapitál 

 I. Základní kapitál 

 II. Kapitálové fondy 
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 III. Výsledek hospodaření minulých let 

 IV. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

B) Cizí zdroje 

 I. Rezervy 

 II. Dlouhodobé závazky 

 III. Krátkodobé závazky 

 IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

C) Časové rozlišení 

2.4.2. Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka poskytuje přehled o výnosech, nákladech a 

rozvahové položce výsledku hospodaření za určité účetní období.  „V rámci analýzy výkazu 

zisku a ztráty obvykle hledáme odpověď na otázku, jak jednotlivé položky výkazu zisku a 

ztráty ovlivňují nebo spíš ovlivňovaly výsledek hospodaření.” jak prezentuje Růčková (2007, 

s. 32). VH je rozdíl mezi položkami výnosy a náklady. Výsledky hospodaření dělíme podle 

struktury výnosů a nákladů, které do něj zařazujeme.  

Obrázek 2.2: Členění výsledku hospodaření 

                                          

Zdroj: Růčková (2010, s. 32) 

 VZZ bývá sestaven v druhovém nebo účelovém členění. Druhové členění rozlišuje 

náklady podle povahy vynaložených nákladů (např. mzdové náklady, náklady na spotřebu 

materiálu aj.). Účelové členění sleduje, na jaký účel byly náklady vynaloženy (např. na 

výrobu a prodej výrobků, správu, zásobování atd.). Tento typ členění je vhodnější, protože 

může odhalit vysoké náklady na řízení. V podnicích jej však neradi používají, neboť česká 
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účetní legislativa požaduje při použití účelového členění přidat zároveň druhové členění 

výsledovky do přílohy (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).  

 

2.4.3. Příloha k účetní závěrce 

 Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Její význam spočívá především v doplnění 

důležitých informací, které nejsou obsažené v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztráty, nebo které 

nepatří do rozsahu jednotlivých položek v těchto výkazech. Bez přílohy by nebylo možné 

správně interpretovat obsah účetní závěrky.  

 Zákon o účetnictví (vyhláška č. 563/1991Sb.) vymezuje obsahovou náplň přílohy. 

Forma ani struktura není závazně předepsaná (Bartková a spol, 2008).  

 Nyní následuje popis povinných bloků přílohy k účetní závěrce: 

1. Všeobecné údaje a informace o účetní jednotce,  

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování a odpisování,  

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty,  

4. Přehled o změnách vlastního kapitálu,  

5. Přehled o peněžních tocích (Cash flow).  

 

Přehled o peněžních tocích - Cash flow 

 Tento výkaz informuje podnikatele o vzniku reálných peněžních příjmů a výdajů. 

Cash flow slouží především k posouzení platební schopnosti firmy.  

 Pro firmu je mnohem důležitější, aby měla volné peněžní prostředky, než aby 

vytvořila zisk. Protože když netvoří zisk, nemusí ji tahle skutečnost ještě nijak ohrozit na 

budoucím fungování, ale když nemá peníze na běžný provoz, nastává problém. Proto je 

sledování peněžního toku velmi významnou činností (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).  

 Mezi Rozvahou, VZZ a CF vzniká obsahový i časový nesoulad, což v praxi znamená, 

že vznikem výnosu ne vždy vzniká skutečný příjem hotovosti. Proto je nutné rozlišovat 

akruální typ účetnictví, na jehož zásadách jsou založeny právě rozvaha a výkaz zisků a ztrát. 

Cash flow kromě peněžních prostředků zahrnuje také peněžní ekvivalenty, což jsou 

obchodovatelné cenné papíry a termínované vklady do tří měsíců (Grȕnwald, Holečková, 

2004).  
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 Existují dvě metody sestavení výkazu Cash flow - přímá a nepřímá. Struktura Cash 

flow se skládá ze tří částí: 

1. Cash flow z provozní činnosti - jedná se o peněžní tok spojený se základní výdělečnou 

činností společnosti. Výsledná částka je určena rozdílem příjmů a výdajů z běžné 

činnosti (příjmy z prodeje výrobků, služeb a zboží; výdaje na koupi materiálu, 

surovin, zboží a mzdové výdaje).  

2. Cash flow z investiční činnosti - neboli z pořízení či prodeje dlouhodobého majetku a 

z poskytnutí půjček.  

3. Cash flow z finanční činnosti - jde o příjmy a výdaje ovlivňující výši vlastního 

kapitálu a závazků, tedy příjmy z vydávání akcií, podílů nebo dluhopisů a výdaje 

plynoucí ze splácení úvěrů včetně úroků a z vyplácení dividend.  

 Společnost Dalkia Industry CZ, a.s. si nepřeje zveřejňovat své výkazy CF, a 

proto budou v této práci využity informace získané pouze z VZZ a rozvahy.  

2.5. Metody finanční analýzy 

 Proces provedení finanční analýzy není doposud kodifikován, a tak neexistuje 

jednotná terminologie a postupy. Proto se používají různé analýzy. Při hodnocení 

ekonomických procesů existují dva základní přístupy - fundamentální a technická analýza. 

První z nich pracuje na základě souvislostí ekonomických a neekonomických procesů a 

využívá kvalitativní údaje pro sestavení odhadů. Na druhé straně technická analýza využívá 

matematické a statistické metody pro kvantitativní analýzu dat. Tyto dva přístupy se v praxi 

kombinují, protože interpretace výsledků technické analýzy by bez fundamentální byla velmi 

složitá. Taktéž finanční analýza probíhá pomocí sloučení této dvojice přístupů a zároveň ještě 

elementární analýzy (Kovanicová, Kovanic, 1995).  

Metody elementární analýzy 

 U finanční analýzy je velmi důležité rozlišení stavových a tokových veličin. Je 

důležité shromáždit dostatek dat, a vytvořit tak časovou řadu. Potřebujeme získat data za 

minimálně tři sledovaná období, abychom dostali dvě změny mezi obdobími. Čím větší je 

časová řada, tím méně nepřesností při analýze vzniká.  

 Elementární metody můžeme roztřídit do několika částí, které dohromady tvoří 

celistvý postup rozboru finančního hospodaření firmy. Rozdělení je poněkud složitější, a 

proto si jej uvedeme názorně na obrázku č. 2.2 (Růčková, 2010).  
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Obrázek 2.3: Elementární metody finanční analýzy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora na základě čerpání ze zdrojů Sedláček (2009, s. 10) a 

Růčková (2007, s. 44) 

 Protože některé podkapitoly jsou méně důležité pro naše zaměření, anebo jsme se již 

daným tématem v předchozím textu zabývali, popíšeme si dále jen některé metody 

elementární analýzy.  

2.5.1. Analýza stavových ukazatelů 

 Horizontální analýza je založena na porovnání změn položek stavových výkazů v 

čase (po řádcích v tabulce), tedy napříč jednotlivými roky. Musíme mít k dispozici data za 

minimálně dvě po sobě jdoucí období. Vypočítáváme absolutní změnu a relativní změnu za 

období (Grȕnwald, Holečková, 2004).  

Vzorec:          𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙1 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1                                        (2.1) 

                       %𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = (𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑥 100)/𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1                               (2.2) 

 Vertikální analýza poměřuje položky ke stanovené základně, kterou bývají většinou 

celková aktiva nebo pasiva pro rozbor rozvahy a výše celkových výnosů nebo nákladů pro 

VZZ. Výpočet se provádí na rozdíl od horizontální analýzy ve sloupci shora dolů v 
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jednotlivých letech. Účelem této analýzy je odhalit položky, které se nejvíce podílejí na 

tvorbě zisku a vzniku nákladů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).   

2.5.2. Analýza fondů 

 Analýza fondů finančních prostředků je metoda založená na rozdílu absolutních 

ukazatelů, (čímž získáme přímo rozdílové ukazatele.) Slovo fond nyní nemá význam jako v 

účetnictví, ale znamená rozdíl položky na straně aktiv a na straně pasiv. Nejčastějšími fondy 

jsou čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžní majetek neboli čisté 

peněžně pohledávkové finanční fondy (Grȕnwald, Holečková, 2004).  

2.5.3. Analýza rozdílových ukazatelů 

 Podstatou čistého pracovního kapitálu (ČPK) je krátkodobé financování společnosti 

a zajištění schopnosti splácet své závazky. Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného 

majetku, který je financován z dlouhodobého kapitálu. Jedná se o volnou část kapitálu, která 

není vázána na financování krátkodobých závazků.  

Obrázek 2.4: Znázornění čistého pracovního kapitálu 

                                              

Zdroj: Kislingerová (1999, s. 51) 

 Čistý pracovní kapitál je určen rozdílem krátkodobých závazků a pohotových 

peněžních prostředků zvýšených o částku krátkodobých pohledávek. Tento ukazatel má další 

dva stupně - druhý stupeň zahrnuje dohadné účty aktivní a pasivní, což jsou doposud 

nevyfakturované krátkodobé pohledávky a závazky, a třetí stupeň zohledňuje náklady a 

výnosy příštích období (Růčková, 2007).  
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2.5.4. Analýza poměrových ukazatelů 

 Tento typ ukazatelů vzniká položením absolutních ukazatelů do vzájemných poměrů.  

Ukazatele rentability  

 Rentabilita (neboli výnosnost) je měřítkem schopnosti společnosti vytvářet zisk, tedy 

zhodnocovat investovaný kapitál. Rentabilitu vyjadřujeme pomocí zlomku, kde v čitateli je 

vždy jedna z forem zisku a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu. Hodnota rentability by se 

měla v čase zvyšovat. Jedná se především o tyto čtyři základní ukazatele (Grȕnwald, 

Holečková, 2004):  

1. Rentabilita celkového kapitálu (ROA - return on assets) 

 Rentabilita celkového kapitálu měří, kolik Kč zisku vytvořila 1 Kč majetku. V čitateli 

vzorce je zisk před zdaněním a úroky ( EBIT, z anglického Earnings before interests and 

taxes), protože není nijak ovlivněn strukturou financování.  

Vzorec:          𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                                                                       (2.3) 

Zdroj: Grȕnwald, Holečková (2004, s. 32) 

2. Rentabilita vlastního kapitálu ( ROE - return on equity) 

 Rentabilita vlastního kapitálu měří výnosnost vlastního kapitálu, tedy kolik Kč zisku 

připadá na 1 Kč vlastního kapitálu. V čitateli je tentokrát čistý zisk po zdanění (EAT, z 

anglického Earnings after taxes). Čím je hodnota vyšší, tím je větší zájem o investování do 

takovéto společnosti, samozřejmě s ohledem na rizikovost.  

Vzorec:          𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
                                                                                      (2.4) 

Zdroj: Grȕnwald, Holečková (2004, s. 35) 

3. Rentabilita tržeb (ROS - return on sales) 

 Rentabilita tržeb, nebo také ziskové rozpětí, prezentuje, jakou část zisku je firma 

schopná vyprodukovat z 1 Kč tržeb. ROS můžeme poměřovat například vzhledem k provozní 

činnosti - tehdy do vzorce dosadíme provozní výsledek hospodaření (před zdaněním a úroky) 
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a tržby vzniklé z provozní činnosti. Když počítáme celkovou rentabilitu tržeb, použijeme čistý 

zisk a celkové tržby.  

Vzorec:          𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
                                                                                                   (2.5) 

Zdroj: Růčková (2007, s. 56) 

4. Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE - return on capital employed) 

 ROCE komplexně vyjadřuje efektivnost hospodaření firmy, nebo také míru 

zhodnocení celkových aktiv společnosti, které jsou kryty vlastními i cizími dlouhodobými 

zdroji (Růčková, 2007).  

Vzorec:          𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘+ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑉𝐾+𝑑𝑙𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                                                                      (2.6) 

Zdroj: Sedláček (2009, s.58)  

Ukazatele aktivity 

 Pomocí ukazatelů aktivity odhalujeme, jak rychle a účinně dokáže společnost využít 

investice a zkoumáme stupeň vázanosti kapitálu v jednotlivých formách majetku. Tyto údaje 

jsou udávány počtem obrátek nebo dobou obratu ve dnech. Hodnota počtu obrátek by měla 

být co největší a hodnota doby obratu co nejmenší. Ukazatelé tedy obecně slouží pro odhalení 

stupně aktivity jednotlivých složek majetku, což je možné odvodit i podle názvu těchto 

ukazatelů.   

  Nyní budou představeny nejpoužívanější z nich: 

1. Obrat celkových aktiv 

Vzorec:          𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                                      (2.7) 

Zdroj: Grȕnwald, Holečková (2004, s. 47) 

 Obrat celkových aktiv je měřítkem celkového využití majetku a spolu s rentabilitou 

tržeb je řadíme mezi nejdůležitější ukazatele efektivnosti. Vyjadřuje, kolikrát se za dané 

období přemění kapitál na peněžní prostředky.  
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2. Obrat zásob 

Vzorec:          𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
                                                                                   (2.8) 

Zdroj: Grȕnwald, Holečková (2004, s. 49) 

 Obrat zásob nám říká, kolikrát jsou zásoby za dané období přeměněny opět do formy 

oběžného majetku, tedy kolikrát se zásoby prodají a znovu nakoupí.  

3. Doba obratu zásob 

Vzorec:          𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360 nebo  

360

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑧á𝑠𝑜𝑏
                          (2.9) 

Zdroj: Knápková, Pavelková Šteker (2013, s. 104) 

 Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob neboli 

počet dní, které uplynou, než jsou zásoby spotřebovány nebo prodány. Obecně platí, že doba 

obratu zásob by měla být co nejnižší, ale musíme zohledňovat druh odvětví posuzované 

společnosti. Některé typy podnikání se bez objemných zásob neobejdou.  

4. Obrat pohledávek 

Vzorec:        𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑘𝑦
                                                                  (2.10) 

Zdroj: Grȕnwald, Holečková (2004, s. 50) 

 Obrat pohledávek měří, jak rychle se pohledávky přemění na peněžní prostředky. 

Jinými slovy vyjadřuje, kolikrát hodnota tržeb převyšuje hodnotu pohledávek.  

5. Doba obratu pohledávek 

Vzorec:        𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360 nebo 

360

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘
        (2.11) 

Zdroj: Knápková, Pavelková Šteker (2013, s. 105)  

 Doba obratu pohledávek udává čas, za který nám odběratelé zaplatí za prodané 

výrobky, zboží nebo za poskytnuté služby. Tomuto časovému údaji se také říká inkasní 

období.  
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6. Doba obratu závazků 

Vzorec:        𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘 𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360                                                     (2.12) 

Zdroj: Knápková, Pavelková Šteker (2013, s. 105) 

 Tento ukazatel ukazuje platební schopnost firmy vůči dodavatelům. Jde o dobu 

uhrazení závazků vůči dodavatelům od doby jejich vzniku.  

 Doba obratu pohledávek by měla být nižší než doba obratu závazků, aby nebyla 

narušena finanční rovnováha. Jde o tzv. pravidlo solventnosti.  

Ukazatele zadluženosti 

 Tyto ukazatele upozorňují na výši rizika, které společnosti hrozí při určitém poměru a 

struktuře vlastních a cizích zdrojů. Určitá výše zadlužení je pro firmu výhodná, protože cizí 

kapitál je levnější oproti vlastnímu. Je to způsobeno snížením daňového zatížení 

zapříčiněného úroky z cizích zdrojů. Doporučená míra zadlužení je 30 - 60 %. Cena kapitálu 

je závislá také na riziku a době splatnosti. Nejlevnější je tedy cizí krátkodobý kapitál a 

nejdražší pak vlastní kapitál, protože doba splatnosti je neomezená.  

 Analýzu zadluženosti společnosti provádíme pomocí čtyř základních ukazatelů: 

1. Celková zadluženost 

Vzorec:          𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                                       (2.13) 

Zdroj: Knápková, Pavelková Šteker (2013, s. 85) 

 Ukazatel celkové zadluženosti firmy ukazuje míru zadluženosti a s tím spojené riziko. 

Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší riziko věřitelé podstupují a tím vyšší cenu požadují za 

poskytnutý kapitál.  

2. Koeficient samofinancování 

Vzorec:          𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                        (2.14) 

Zdroj: Růčková (2007, s. 58) 
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 Význam tohoto koeficientu je vyjádření finanční nezávislosti podniku. Koeficient 

samofinancování je doplňujícím ukazatelem k celkové zadluženosti. Při součtu těchto dvou 

údajů bychom měli dostat hodnotu jedné.  

3. Finanční páka 

Vzorec:          𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
                                                                  (2.15) 

Zdroj: Růčková (2007, s. 58) 

 Jde o převrácenou hodnotu vyjadřující míru zadluženosti. Čím vyšší je hodnota, tím 

vyšší je zadluženost. 

4. Úrokové krytí 

Vzorec:          Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣 é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
                                                                (2.16) 

Zdroj: Knápková, Pavelková Šteker (2013, s. 87) 

 Úrokové krytí určuje, kolikrát je zisk vyšší než úroky, tedy zda vytvořený zisk 

pokrývá nákladové úroky podle požadavků. Kdyby zisk tyto náklady ani nepokryl, využití 

cizího kapitálu nepřineslo žádný užitek a přineslo ztrátu (Růčková, 2007).  

Ukazatele likvidity 

 Likvidita podniku charakterizuje schopnost uhradit včas své závazky. S tímto 

ukazatelem je úzce spjata solventnost podniku, což je schopnost podniku splatit své závazky 

vůči dodavatelům včas, v dané výši a na správném místě. Podmínkou solventnosti je likvidita 

- tedy, aby měl podnik část majetku ve formě pohotových peněžních prostředků. Podobným 

často zaměňovaným pojmem je likvidnost majetku, který představuje schopnost přeměnit se 

na peněžní prostředky (nejvíce likvidní jsou peněžní prostředky, pohledávky, pak zásoby a 

nejméně likvidní je dlouhodobý majetek).  

 Vzorce ukazatele likvidity mají obecně ve jmenovateli to, co je nutno zaplatit 

(krátkodobé cizí zdroje, které zahrnují krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a 

finanční výpomoci), a v čitateli položku, kterou je to možné uhradit. Ukazatele likvidity 

dělíme na tři stupně podle toho, kterou formu majetku do výpočtu zavádíme.   
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1. Peněžní likvidita (okamžitá) 

Vzorec:          𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛 č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
                                        (2.17) 

Zdroj: Pavelková, Knápková (2009, s. 32) 

 Jedná se o likviditu prvního stupně. Krátkodobý finanční majetek zahrnuje peníze v 

hotovosti, na běžných účtech a ceniny. Ukazatel okamžité likvidity informuje o tom, kolikrát 

může být uhrazen závazek tímto majetkem. Kritická hodnota, kdy je likvidita zajištěna, je 0,2. 

Nicméně odborníci doporučují hodnoty v rozmezí 0,9 - 1,1 (Růčková, 2007).  

2. Pohotová likvidita 

Vzorec:          𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑘𝑦+𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛 č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
   (2.18) 

Zdroj: Pavelková, Knápková (2009, s. 32) 

 Jde o likviditu druhého stupně, kdy se na uhrazení krátkodobých závazků podílí i 

krátkodobé pohledávky (celkově tedy oběžná aktiva bez zásob). Logicky zde bude hodnota 

vyšší - doporučené rozmezí je 1,0 - 1,5 (Pavelková, Knápková, 2009).  

3. Běžná likvidita 

Vzorec:       𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
                                                        (2.19) 

Zdroj: Pavelková, Knápková (2009, s. 31) 

 Běžná likvidita je likviditou třetího stupně, kdy se opět zajímáme o hodnotu, kolikrát 

je podnik schopen uhradit své závazky. Tentokrát už využijeme celkového oběžného majetku 

(včetně zásob). Optimální hodnota by se měla pohybovat v rozpětí 1,5 - 2,5.  

Ukazatel EVA 

 V důsledku nedostatků klasických poměrových ukazatelů je nutno provést v rámci 

finanční analýzy také výpočet pomocí ukazatele EVA, což je ekonomická přidaná hodnota (z 

anglického economic value added). Hlavním důvodem vzniku tohoto ukazatele bylo rozlišení 

ekonomického a účetního zisku. Na rozdíl od účetního zisku zahrnuje EVA do výpočtu i 

oportunitní náklady, jež představují ušlý zisk, který bychom získaly, kdybychom kapitál 

vložili do nejlepší investice (Růčková, 2010).   
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 EVA nabude kladné hodnoty pouze tehdy, když očekávaná výnosnost investice 

přesáhne svou hodnotou kapitálovou nákladovost.  

 Mařík, Maříková (2005) definovali vztah (2.20) ekonomické přidané hodnoty jako 

„čistý výnos z provozní činnosti podniku snížený o náklady kapitálu“. Ale vzhledem k 

náročnosti určení čistého zisku z operačních aktivit bude v této práci využit vztah (2.21) 

rentability vlastního kapitálu a nákladů na vlastní kapitál, který uvádí Knápková, Pavelková, 

Šteker (2013). Z interních zdrojů není známa výše re. A z důvodu složitosti sestavení 

stavebnicového modelu pro výpočet re budou použity hodnoty, které zveřejnilo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu pro celé odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu. 

 

Vzorec:          𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 −  𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐶                                                                    (2.20) 

  𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐸 − 𝑟𝑒) ∙ 𝑉𝐾                                                                             (2.21)                                      

  

2.5.5. Analýza pyramidových soustav ukazatelů  

 Ekonomický proces je složitý, proto používáme k finanční analýze velký počet 

ukazatelů. Každý ukazatel však hodnotí jen jedno kritérium, a proto využíváme soustavy 

poměrových ukazatelů, které pomáhají zpřehlednit vztahy mezi jednotlivými ukazateli.  Mezi 

nejpoužívanější soustavy ukazatelů patří pyramidové soustavy, kde se vrcholový syntetický 

ukazatel rozkládá na jednotlivé analytické ukazatele, mezi nimiž existují přesně dané relace. 

Vazeb mezi ukazateli existují dva typy - aditivní (součet, rozdíl) a multiplikativní (součin, 

podíl). 

 Nejznámějším pyramidovou soustavou ukazatelů je DuPontův rozklad, který 

rozkládá rentabilitu vlastního kapitálu.  

Vzorec:          𝑅𝑂𝐸 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
=

𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
×

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
×

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
                                (2.22) 

                      𝑅𝑂𝐴 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
=

𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
×

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                                                     (2.23) 

 Pomocí rozkladu je jednodušší si uvědomit, na kterou položku se zaměřit, když 

chceme změnit určitý ukazatel. Pavelková a Knápková (2009) popisují dopady na vrcholový 
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ukazatel při změně jediného údaje. Rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, že 

první dva činitele jsou dohromady ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (ROA). 

Třetí činitel je finanční páka. Finanční páka ukazuje, že pokud se zvýší cizí kapitál, může se 

zvýšit hodnota ROE. Dále je ale zřejmé, že zvýšení cizího kapitálu se promítne také do 

prvních dvou činitelů rozkladu, a to snížením. A proto pokud chceme docílit zvýšení ROE, 

musí být zvýšení zadluženosti natolik efektivní, aby byl přínos větší než nákladové úroky 

dluhu.  

 

2.6. Účelově vybrané modely 

 Mezi účelově vybrané modely řadíme dva typy – bankrotní a bonitní. Pro oba typy je 

společná níže popsaná charakteristika, liší se jen účelem, pro který jsou sestavovány. Modely 

stanoví jednu číselnou hodnotu podle zvoleného účelu, na jejímž základě hodnotí finanční 

zdraví firmy.  

2.6.1. Bankrotní modely 

 Bankrotní modely informují o tom, zda společnost v blízké době zbankrotuje. Ta totiž 

vykazuje určitou dobu před bankrotem symptomy, jako jsou problémy s běžnou likviditou, 

s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou celkového vloženého kapitálu, jak uvádí ve 

své knize Růčková (2007). Pro účely zhodnocení konkrétní společnosti bude v této bakalářské 

práci představen Altmanův model a model IN Index důvěryhodnosti.  

Altmanův model 

 Altmanův model je určen pomocí součtu hodnot pěti poměrových ukazatelů, které jsou 

opatřeny různými vahami. Největší váha je přiřazena rentabilitě celkového kapitálu. Uvedené 

hodnoty platí pro společnost, která není veřejně obchodovatelná na burze, což platí právě pro 

zvolenou společnost DIN (Růčková, 2007).  

Vzorec: 𝑍 = 0,717 𝑋1 + 0,847 𝑋2 + 3,107 𝑋3 + 0,420 𝑋4 + 0,998𝑋5                  (2.24) 

X1 = čistý pracovní kapitál/ aktiva 

X2 = nerozdělený zisk/aktiva 

X3 = EBIT/aktiva 

X4 = účetní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje 
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X5 = tržby/aktiva 

Zdroj: Sedláček (2009, s. 110) 

Tabulka č. 2-1: Interpretace výsledku 

Z > 2,9 Uspokojivá situace 

1,2 < Z ≤ 2,9 Neutrální šedá zóna 

Z ≤ 1,2 Možnost bankrotu 

Zdroj: Růčková (2007, s. 73) 

 

Model IN05 

 Tento model je aktualizací modelu IN01, který vznikl spojením modelu IN95 a IN99. 

IN95 byl zaměřen na hledisko věřitele a IN99 na vlastníka. Modely IN01 a IN05 již 

zohledňují obě hlediska. Což je velmi významné, protože nesmíme zapomínat na skutečnost, 

že i když je společnost schopna plnit své závazky, nemusí to ještě znamenat, že naplňuje 

očekávání vlastníků.  

 Cílem sestavení modelu IN05 je zhodnotit finanční zdraví firmy v českém prostředí. 

Model IN05, stejně jako Altmanův model, používá k vyjádření rovnice různé váhy 

poměrových ukazatelů. S tím rozdílem, že váhy jsou určeny průměrem hodnot každého z 

ukazatelů v odvětví, což znamená, že model zohledňuje specifika jednotlivých odvětví. 

Vzorec:          𝐼𝑁05 = 0,13𝐴 + 0,04𝐵 + 3,97𝐶 + 0,21𝐷 + 0,09𝐸                                  (2.25) 

A = aktiva/cizí kapitál 

B = EBIT/nákladové úroky 

C = EBIT/celková aktiva 

D = celkové výnosy/celková aktiva 

E = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 

Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker (2013, s. 133) 

Tabulka č. 2-2: Interpretace výsledného indexu 

IN > 1,6 Uspokojivá finanční situace 

0,9 < IN ≤ 1,6 „Šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

IN ≤ 0,9 Ohrožení vážnými finančními problémy 

Zdroj: Sedláček (2009, s. 112) 
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2.6.2. Bonitní modely 

 Bonitní modely určují bonitu firmy na základě bodového hodnocení. Cílem je 

vypočítat takovou charakteristiku, která bude srovnatelná s údaji informujícími o bonitě 

jiných firem. Pro účely výpočtu v praktické části byl vybrán Kralickův Quicktest. 

Kralickův Quicktest 

 Tento model se skládá ze soustavy čtyř rovnic, na jejichž základě analyzujeme situaci 

společnosti. Každá z rovnic je reprezentantem jedné ze čtyř základních oblastí analýzy 

poměrových ukazatelů (stabilita, rentabilita, likvidita a výsledek hospodaření).  První dvě 

rovnice se zabývají stanovením úrovně stability firmy a další dvě jsou zaměřeny na hodnocení 

výnosové činnosti firmy (Růčková, 2007).  

 Z důvodu absence přehledu o peněžních tocích byla vyhledána alternativa vzorců. 

Hrdý a Horová (2009) uvádí vztah mezi provozním cash flow, ziskem před zdaněním a 

odpisy. A tyto údaje lze získat z výkazu zisku a ztráty. 

Vzorec: 

 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 + 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦                                     (2.26) 

 𝑅1: 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                             (2.27) 

            𝑅2: 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 𝑧 𝐶𝐹 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜 𝑗𝑒  − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛 č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑍𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚+𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦
             (2.28) 

            𝑅3: 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                         (2.29) 

            𝑅4: 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑣 % 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑍𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚+𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
                                          (2.30) 

Zdroj: Hrdý, Horová (2009) 

 Bonita se určí tak, že k získaným výsledkům se přiřadí bodová hodnota podle tabulky 

č. 2-3, kterou uvádí ve své knize Sedláček (2009, s. 107). Následným výpočtem aritmetického 

průměru jednotlivých známek se získá výsledná známka hodnotící celkovou situaci 

společnosti. Někdy se počítá i průměrná známka zvlášť pro finanční stabilitu (součet R1 a 

R2 dělený 2) a zvlášť pro výnosovou situaci (součet R3 a R4 dělený 2).  
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Tabulka č. 2-3: Bodové hodnoty pro stanovení bonity 

Ukazatel Výborný  

(1) 

Velmi dobrý 

(2) 

Dobrý  

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohrožen insolvencí 

(5) 

Koeficient 

samofinancování 

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

Doba splácení 

dluhu z CF 

< 3 roky 3 - 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Rentabilita 

celkového kapitálu 

> 0,15 0,12 - 0,15 0,08 - 0,12 0,0 - 0,08 < 0 

Cash flow v%tržeb > 0,1 0,08 - 0,1 0,05 - 0,08 0,0 - 0,05 < 0 

Zdroj: Sedláček (2009) 

2.7. PEST analýza 

 Pro strategické rozhodování je velmi zásadní sledovat změny v okolí firmy. Zkoumání 

faktorů významně působících na výkonnost společnosti provádíme pomocí analýzy 

makroprostředí. Makroprostředí zahrnuje politické faktory, ekonomické, sociálně-kulturní 

a technologické. Podle těchto 4 typů faktorů byla také nazvána PEST analýza. Každá oblast 

obsahuje řadu faktorů, jejichž existenci nemají malé a střední firmy šanci ovlivnit. Jediné co 

mohou, je předpovídat budoucí vývoj změn a citlivě reagovat na změny, které již proběhly.  

Obrázek 2.5: Okolí podniku 

 

Zdroj: Sedláčková, Buchta (2006, s. 13) 

2.7.1. Politické faktory 

 Legislativa státu může znamenat pro společnost vznik významných příležitostí, ale i 

ohrožení. Hlavní oblasti, které řadíme mezi politické faktory působící na efektivnost 

společnosti, jsou politická stabilita, členství v EU, daňové a protimonopolní zákony, regulace 
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importu a exportu, cenová politika, ochrana životního prostředí a lidí (ochrana zaměstnanců, 

spotřebitelů a podnikatelských subjektů).  

2.7.2. Ekonomické faktory 

 Stav ekonomiky a vývoj makroekonomických trendů může významně ovlivnit 

rozhodování firmy. Hlavními ekonomickými faktory jsou míra ekonomického růstu, úroková 

míra, míra inflace, daňová politika státu a měnový kurz. V této oblasti na sebe úrovně 

jednotlivých měr velmi působí - míra ekonomického růstu ovlivňuje výši spotřeby; úroková 

míra působí na cenu kapitálu, a tím ovlivňuje investiční aktivitu firmy, a míra inflace může 

omezit ekonomický rozvoj důsledkem snížení intenzity investiční činnosti (Kislingerová, 

1999).  

2.7.3. Sociální faktory 

 Tento typ vlivu pramení ze změny postojů lidí, životního stylu a demografického 

vývoje populace. Hospodaření firmy může ovlivnit věk, pohlaví, náboženství, vzdělání aj. 

Sociální působení může pocházet jednak ze strany spotřebitele, ale i ze strany zaměstnance. 

Firmy pak mohou například upravovat řízení s ohledem na přístup k práci a volnému času. 

Důležitou složkou sociálně-kulturních vlivů je odpovědnost firem a s ní související etické 

zásady.  

2.7.4. Technologické faktory 

 Firma by měla průběžně sledovat technologickou úroveň vybavenosti konkurentů, aby 

se nedostala do situace, kdy jsou stroje a postupy práce, které používá, zastaralé. Klíčem k 

úspěchu může být správný odhad budoucího vývoje technologických změn. Příčinou inovační 

činnosti nemusí být aktivita firmy, ale příkaz státu například chránit životní prostředí 

(Sedláčková Buchta, 2006).  

 

2.8. Benchmarking 

2.8.1. Definice pojmu benchmarking 

 Benchmarking pochází z anglického benchmark, což je porovnávací znak, neboli 

měřítko, podle kterého hodnotíme výkonnost společnosti. Metoda benchmarking je poměrně 

nově používaný postup, při kterém měříme jednotlivé výkony, nebo i celkovou výkonnost 
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firem, a následně tyto údaje srovnáváme. Srovnávání probíhá se společností, která v daném 

odvětví dosahuje nejlepších výsledků.  

 Cílem benchmarkingu je dosáhnout lepší situace prostřednictvím měření výkonnosti, 

získávání a porovnávání informací od konkurence, následného odhalení příčin lepších 

výsledků u konkurence a zavedení inovace, po níž dojde k zásadnímu zlepšení, nebo také ke 

zvýšení produktivity.  

 Podle výsledků výzkumu Bain and Companyʹs Management Tools and Trends z roku 

2009 je benchmarking v současné době nejúčinnější přístup ke snižování nákladů (Nenadál, 

Vykydal, Halfarová, 2011). 

2.8.2. Typy benchmarkingu 

 Typy benchmarkingu rozlišujeme tři a to na základě předmětu zkoumání: 

1. Výkonový je zaměřen na přímé porovnávání a měření výkonových parametrů různých 

procesů. Napomáhá podniku poznat svou relativní výkonnost vzhledem k procesům 

vykonávaných v jiných firmách.  

2. Funkcionální porovnává funkce především v oblasti služeb a neziskových organizacích. 

Zkoumá rozdíly způsobené různými principy řízení a rozhodování v konkrétních 

odděleních společnosti.  

3. Procesní se zabývá měřením konkrétních procesů, které přeměňují vstupy na výstupy.  

2.8.3. Druhy benchmarkingu 

 V praxi se setkáváme s dvěma druhy benchmarkingu - interní a externí. V obou 

druzích se používají všechny typy, které byly představeny v předešlé části. První druh se 

zabývá porovnáváním činností - označuje se také jako mikro-benchmarking a druhý typ je 

zaměřen na srovnávání celkových výsledků činností - nebo také makro-benchmarking 

(Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011).  
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3. Charakteristika konkrétního podniku 

 Pro účely této bakalářské práce byla zvolena společnost Dalkia Industry CZ, a.s. 

(zkratka DIN), která je od června 2010 členem skupiny Dalkia, což je jedna z 

nejvýznamnějších energetických skupin v České republice.  

3.1. Identifikační údaje společnosti  

Název společnosti:  Dalkia Industry CZ, a.s. 

Sídlo společnosti:  Ostrava, Mariánské Hory, Zelená 2061/88a, PSČ 709 74 

Právní forma:   akciová společnost 

Identifikační číslo:  278 26 554 

Datum vzniku:  19. prosince 2007 

Základní kapitál:  1 560 000 000 Kč 

Akcie:    15 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité  

    hodnotě 100 000 Kč 

    600 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

    hodnotě 100 000 Kč  

 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl B, vložka 3722.  

 

3.2. Charakteristika společnosti Dalkia Industry CZ, a.s. 

 Dalkia Industry CZ distribuuje elektrickou energii, vyrábí a dodává teplo, teplou vodu 

a stlačený vzduch pro těžbu uhlí v dolech patřících největší těžební společnosti v České 

republice OKD a.s. Zároveň je největším dodavatelem stlačovaného vzduchu pro potřeby 

průmyslu. Dalkia je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v 

České republice, jejímž prostřednictvím zajišťuje distribuci elektřiny pro velkou část 

Ostravska a významné průmyslové firmy v regionu.  

 Kromě toho byla Dalkia dodavatelem tepla pro 21 tisíc domácností na severní Moravě 

a pro další klienty ze soukromého i veřejného sektoru. Ke dni 1. 9. 2011 byly aktivity spojené 

s distribucí tepla pro obyvatelstvo převedeny na mateřskou společnost Dalkia Česká 

republika, a.s. za účelem zvýšení synergického efektu.  
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 Dalkia má dvě dceřiné společnosti, ve kterých vlastní 100% vlastnický podíl - Dalkia 

Commodities CZ, s.r.o., která je jedním z nejvýznamnějších obchodníků s elektřinou na 

českém trhu, a Dalkia Powerline SP. z o.o., která nakupuje a distribuuje elektrickou energii v 

Polsku.  

 Jediným akcionářem společnosti DIN je od 21. 6. 2010 Dalkia Česká republika, a.s. V 

předchozím období jím byla společnost New World Resources N.V. se sídlem v Amsterdamu, 

Nizozemské království a společnost nesla název NWR Energy.  

 Organizační struktura je klasická liniová štábní a jedná se o velký podnik, protože DIN 

zaměstnávala v roce 2012 téměř 300 zaměstnanců.  

3.3. Pest analýza společnosti Dalkia  

 Téměř jediným zákazníkem společnosti Dalkia je OKD, a.s. (ostatní zákazníci jsou v 

porovnání velikostí poptávek nevýznamní). Tyto dvě společnosti mezi sebou mají závazný 

smluvní vztah, který určuje pevné pouto, co se týče obchodních činností, proto je Dalkia v 

této oblasti monopolem. Z této situace vyplývá, že v mnoha skutečnostech bude rozbor 

vnějšího okolí společnosti výjimečný. 

3.3.1. Politické faktory 

  Na podnikatelskou činnost DIN působí mnoho legislativních a politických faktorů, 

ostatně tak jako na každý podnikatelský subjekt. Dalkia vlastní všechna potřebná povolení a 

rozhodnutí pro svou činnost jak v oblasti obecné legislativy - nakládání s odpady, emise 

skleníkových plynů, provozní řády zdrojů, havarijní plány, aj., tak oprávnění nutná pro 

provoz v souladu se speciálními předpisy dle Horního zákona - revize a zkoušky technických 

zařízení zdvihadel, tlakových zařízení, oprávnění k montáži, opravám a zkouškám 

elektrických zařízení, apod. Změny Horního zákona, které proběhly ve sledovaném období, 

jsou obsahem přílohy č. 14.  

 Tato společnost podléhá dozoru Státní báňské správy a při své činnosti musí 

respektovat jak obecně závaznou, tak báňskou legislativu.  

 Na Dalkii dále působí samozřejmě i obecná rozhodnutí vlády - daňové zákony (daně 

spotřební, daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, aj.) a také rozhodnutí o udělení dotací EU.  
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3.3.2. Ekonomické faktory 

 Dle informací zveřejněných Českým statistickým úřadem (viz tabulka č. 3.1) byl vývoj 

míry inflace až do roku 2012 rostoucí. Důsledkem zvyšující se míry inflace byl růst cen 

energií (především ropy), potravin a zvyšování daní.  V roce 2013 inflace poklesla a příčinou 

tohoto vývoje bylo snížení ceny zemního plynu, což Dalkii příznivě ovlivnilo. Nicméně tyto 

důsledky se projevily mimo sledované období.  

Tabulka č. 3-1: Vývoj inflace 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Míra inflace v % 1,5 1,9 3,3 1,4 

Zdroj: Český statistický úřad. Inflace 

 Vývoj měnového kurzu tuto společnost žádným významným způsobem neovlivňuje. 

Obchoduje sice s polskou dceřinou společností Dalkia Powerline Sp. z o.o., avšak nákupy 

probíhají v české měně. Regulace cen energií spadají pod Evropský regulační úřad, který 

Dalkii nařizuje rozmezí možných cen. Dalkia nakupuje utility za ceny určené trhem - tzn. že 

se výroba musí vejít do předem určeného intervalu nákladů, aby bylo dosaženo požadovaného 

zisku.  

3.3.3. Sociální faktory 

 Sociální faktory se v tomto případě určují velice těžko, jelikož už Dalkia nedodává 

teplo do domácností. Ale dalo by se říct, že prostřednictvím zvyklostí obyvatelstva je 

ovlivněna hospodářská situace OKD, a.s., a tím obyvatelstvo působí nepřímo na výši tržeb 

společnosti Dalkia. V souvislosti s ne zrovna příznivou ekonomickou situací se snížila 

poptávka po černém uhlí, což způsobilo zhoršení hospodářské situace OKD a to pochopitelně 

zapříčinilo snížení poptávky OKD po energetických utilitách (elektrická energie, teplo, teplá 

voda a stlačený vzduch) dodávajících Dalkií. Kvůli této příčiny dokonce muselo dojít ke 

snižování stavu zaměstnanců za sledované období téměř o čtvrtinu z celkového počtu.  

 Ze skutečnosti, že je Dalkia ve svém odvětví monopolem vyplývá, že na ni přímo 

nepůsobí sociální faktory, ale spíše naopak - tedy DIN jakýmsi způsobem ovlivňuje chování 

společnosti. Mimo jiné dává možnost zaměstnancům zkvalitnění životního stylu. Díky 

zaměření se na ochranu životního prostředí a zpřísnění BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci) buduje Dalkia zdravější prostředí nejen pro zaměstnance. Jedním z konkrétních 

programů, prostřednictvím kterých probíhá zlepšení pracovního prostředí, je projekt 
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„Bezúrazový provoz”. Společnost vychovává své zaměstnance, aby stejně jako Dalkia dbali 

na ekologii a etickou odpovědnost za své konání.  

3.3.4. Technologické faktory 

  Technologické faktory, které působí na Dalkii vyplývají jednak z legislativních 

předpisů na bezpečnost a kvalitu výroby a služeb, a jednak z plánu na minimalizaci nákladů a 

úrazů.  

 Dalkia obohatila svoji stávající podnikatelskou činnost o dodávku chladu a dusíku do 

OKD, a.s., a tak musela začít využívat další specializovaná zařízení. V březnu 2012 byla 

uvedena do provozu nová turbína, generátor o výkonu 5 MW a zařízení trvale monitorující 

kvalitu distribuované elektřiny. Jelikož Dalkia měla v plánu minimalizovat nebezpečí hrozící 

při práci dělníků a minimalizaci nákladů, tak musela mnohá zařízení projít rozsáhlou 

rekonstrukcí. Díky těmto skutečnostem si Dalkia udržuje moderní vybavení.  

 V neposlední řadě je třeba zmínit zavedení Integrovaného systému řízení dle 

mezinárodních norem ISO, který obsahuje certifikační audit v oblasti životního prostředí ČSN 

EN ISO 14 001. 
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4. Aplikace vybraných metod hodnocení výkonnosti 

daného podniku 

4.1. Finanční analýza 

 Finanční analýza společnosti Dalkia Industry CZ, a.s. je zaměřena na období od roku 

2010 do roku 2012. Bude provedena prostřednictvím horizontální a vertikální analýzy 

účetních výkazů. Pomocí těchto analýz bude sledován vývoj dílčích položek rozvahy a VZZ a 

následně budou hledány příčiny těchto změn. Dále budou rozebrány poměrové ukazatele 

včetně pracovního kapitálu, což by mělo zajistit základní představu o finanční situaci 

společnosti. V dalších částech rozboru výkonnosti bude proveden rozklad rentability vlastního 

kapitálu včetně jednotlivých vlivů na jeho výši, bankrotní a bonitní modely a také bude 

vypočítán ukazatel EVA. V poslední části praktického rozboru budou poměřeny hodnoty 

společnosti Dalkia k hodnotám v odvětví zveřejněných Ministerstvem průmyslu a obchodu 

ČR.  

 Výpočty vycházejí ze základních účetních výkazů v plném rozsahu, jež byly čerpány z 

výročních zpráv společnosti. Tyto výkazy jsou ve zkráceném rozsahu součástí příloh č. 1.  

4.1.1. Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální analýza rozvahy 

 Celková aktiva společnosti v roce 2011 vzrostla o 6,59 % a v následujícím roce klesla 

o 10,76 %. Obě tyto změny, které lze sledovat v grafu č. 4.1, byly zapříčiněny vývojem 

oběžného majetku, konkrétně vývojem krátkodobých pohledávek, jejichž pohyb byl způsoben 

změnou účtu ovládaná nebo ovládající osoba. Na celkové výši změny aktiv se podílela tato 

příčina 56,70 % v roce 2011 a 61,58 % v roce 2012. Důvodem vzniku této změny bylo 

přenechání smluvních vztahů o dodávání tepla do domácností mateřské společnosti Dalkia 

Česká republika, a.s. 

 Z vývoje zásob je možné usuzovat, že v roce 2011 zapříčinil jejich markantní nárůst o 

18 619,35 % nákup dalších zásob, a došlo tedy ke snížení stavu na bankovních účtech. V roce 

2012 došlo ke snížení zásob o 68,12 %, což představuje 3 953 tis. Kč z celkové částky 5 772 

tis Kč. Obrovskou výši změny zásob v roce 2011 způsobil fakt, že společnost v předešlém 

roce disponovala zásobami v hodnotě pouze 31 tis. Kč. Tyto změny ve skutečnosti nemají 
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příliš vypovídající schopnost, protože standardně společnost zásoby vůbec neúčtuje. Tento 

údaj vznikl vlivem různých způsobů účtování. V roce 2010 totiž proběhla změna jediného 

akcionáře a z původního NWR Energy se stala Dalkia Industry CZ, a.s. Zároveň s touto 

skutečností proběhla spousta dalších změn, mimo jiné i v účtování.  

Graf č. 4.1: Horizontální analýza aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 

 Výsledek hospodaření běžného účetního období v roce 2011 výrazně vzrostl                

o 330,24 %, což je na grafu č. 4.2 rozhodně vidět. Nicméně meziroční růst se v roce 2012 

změnil na zápornou hodnotu a výsledek hospodaření b.ú.o. se snížil o téměř 250 000 tis. Kč, 
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zlepšovala průměrně o 26,60 %. Společnost si zavedla rezervy v letech 2010 a 2011 z důvodu 

personálních změn při změně akcionáře. Konkrétní hodnoty dalších ukazatelů pro 

horizontální analýzu za sledované období jsou obsahem tabulek č. 1 a 2 přílohy č. 2.  
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Graf č. 4.2: Horizontální analýza pasiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Hlavním zdrojem příjmů společnosti Dalkia jsou tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb. Tento typ tržeb ve sledovaném období meziročně klesal, a to o 7,04 % a 13,48 %, což 

představuje pro společnost celkem téměř 460 milionovou ztrátu. Tuto skutečnost způsobilo 

přenechání činnosti dodávání tepla do domácností Dalkii Česká republika, a.s. Vývoj tržeb 

z prodeje v tis. Kč ukazuje graf č. 4.3.  

Graf č. 4.3: Vývoj tržeb z prodeje

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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Ani tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu však nejsou zanedbatelné, ale 

v porovnání s miliardovými částkami, které Dalkia získala ve sledovaném období za prodej 

vlastních výrobků a služeb, v analýze nehrají až tak velkou roli a navíc tyto příjmy neplynou 

z provozní činnosti společnosti. Tržby za prodej zboží byly ojediněle jen za rok 2011 a to ve 

výši přes 36 mil. Kč. Meziroční změny tržeb jsou zobrazeny v grafu č. 4.4.  

Graf č. 4.4: Horizontální analýza tržeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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situace nastala jen kvůli rozdílu účtových osnov, takže ve skutečnosti není nijak významná. A 

proto tento typ nákladů nebude ani v grafu vyobrazen.  

Graf č. 4.5: Vývoj nákladů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 

 Další významnou položkou je zisk. Přehled vývoje provozního a finančního zisku 

popisuje graf č. 4.6. Provozní zisk meziročně rostl. Z důvodu obrovské změny výše 

finančního zisku v meziročním období 2010/2011 byl zvolen graf, na kterém jsou vyobrazeny 

absolutní hodnoty výše zisku v jednotlivých letech.  

Graf č. 4.6: Vývoj zisku

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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Největší část čistého zisku tvoří právě provozní zisk. Představuje průměrně 59,93 % 

celkového zisku před zdaněním. Z tohoto důvodu bude dále vyobrazen graf č. 4.7, který 

popisuje změny, které se týkají provozního zisku. Kdyby byl totiž použit graf zaměřený na 

změnu čistého zisku, byla by popsána vysoká kladná hodnota změny za období 2010/2011 a 

v následujícím období by mohlo dojít k mystifikaci hlubokým propadem o 41,10 %, který by 

byl způsoben změnou finančního zisku, avšak ne snížením provozního zisku.  

Graf č. 4.7: Horizontální analýza provozního zisku

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 

Přehledy všech dat pro horizontální analýzu včetně vývoje čistého zisku za jednotlivá 

období jsou obsahem tabulek č. 3 a 4 přílohy č. 2.  
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Graf č. 4.8: Vertikální analýza aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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100,00 % finančního majetku na zvláštní bankovní účet. Takže skutečnost, že DIN nevlastní 

peněžní prostředky neznamená, že je ve špatné finanční situaci.  

Graf č. 4.9: Vertikální analýza pasiv

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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Graf č. 4.10: Podíl tržeb na celkových výnosech

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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Graf č. 4.11: Vertikální analýza provozních nákladů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 

 V grafu č. 4.12 jsou hodnoty celkových tržeb a celkových nákladů za 

jednotlivé roky. Rozdíl dvojice hodnot vyjadřují výši zisku společnosti. Graf vypovídá o 

nízkém nákladovém zatížení provozní činnost společnosti Dalkia. Nízké zatížení zajišťuje 

vysoký zisk.  

Graf č. 4.12: Přehled celkových tržeb a nákladů

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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4.2. Analýza poměrových ukazatelů 

 Cílem analýzy poměrových ukazatelů je vytvořit představu o finanční situaci 

společnosti prostřednictvím poměřování určitých položek z účetních výkazů. Poměrové 

ukazatele se dělí na 5 podoblastí, z níž budou pro tuto bakalářskou práci použity ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Ukazatele kapitálového trhu nebudou využity, 

protože Dalkia není veřejně obchodovatelná na burze. Ve spojitosti s ukazateli likvidity bude 

provedena ještě analýza čistého pracovního kapitálu. Veškeré výpočty jsou v příloze č. 4 a 5.  

4.2.1. Ukazatele rentability 

 Tento typ ukazatelů vypovídá o schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál, 

čímž se vytváří zisk. Výsledky rentabilit jsou obsahem tabulky č. 1 přílohy č. 4. Jednotlivé 

hodnoty rentabilit jsou vyobrazeny také na grafu č. 4.13 nebo také v tabulce č. 4.1, která je 

zde uvedená pro větší přehlednost. 

Graf č. 4.13: Vývoj ukazatelů rentability

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 

  Pro výpočet ukazatele rentability celkových aktiv byl použit zisk před zdaněním a 

úroky. Vysvětlení výběru této položky je následující - celková pasiva obsahují jak cizí, tak 

vlastní kapitál a do výpočtu by proto bylo nutné zahrnout i úroky, které představují náklady 

cizích zdrojů a samozřejmě i daně. Doporučovaná hodnota ROA je v rozmezí minimálně 5-10 
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vyšplhala na 17, 54 % a v roce 2012 ROA opět klesla, a to na hodnotu 11,18 %. Vývoj ROA 

kopíroval vývoj zisku, a také aktiva měla velmi podobný vývoj v čase.  

 Pro výpočet rentability vlastního kapitálu byl použit zisk čistý, tedy po zdanění a 

úroky. ROE má obdobný vývoj jako rentabilita celkových aktiv. Je to logické, protože vývoj 

EAT je odvozený od vývoje EBIT snížením o úroky+daně, a také celková aktiva a vlastní 

kapitál se měnili podobně. Ukazatel ROE byl v roce 2010 na úrovni 5,89 %, v roce 2011 

výrazně vzrost o 15,28 % oproti hodnotě předchozího roku a v roce 2012 došlo k poklesu na 

13,50 %.  

 Rentabilita tržeb vyjadřuje procentní část tržeb, kterou společnost dokáže proměnit 

na zisk. Pro výpočet byl opět použit EBIT. Hodnoty ve sledovaném období měnily svou výši 

opět podobným způsobem - vysoký nárůst a poté pokles na hodnotu vyšší než byla v 

původním období.  

 Rentabilita celkového investovaného kapitálu vykazuje také nerovnoměrný vývoj 

podobný předchozím pohybům ukazatelů. V roce 2010 nabýval ukazatel ROCE úrovně     

6,23 %, poté vyšplhal na 19,98 % a pak se snížil na 12,44%. Ke zvýšení v roce 2011 došlo 

díky snížení dlouhodobých závazků a zároveň díky již zmiňovanému zvýšení EBIT.  

 Analýza poměrových ukazatelů ukázala, že se tyto ukazatele vyvíjí nestabilně. 

Důvodem bude pravděpodobně přenechání dodávek tepla do domácností mateřské 

společnosti, tedy následným snížením tržeb. Mimo jiné tyto výsledky ovlivňuje i způsob 

financování majetku ve společnosti Dalkia, protože využívají převážně vlastní kapitál, což 

sice zajišťuje vyšší finanční samostatnost, nicméně při snižování zisku dochází ke snižování 

peněžních prostředků, a tím pádem klesá výnosnost investovaného kapitálu.  

Tabulka č. 4-1: Ukazatele rentability 

% 2010 2011 2012 

ROA 5,22 17,54 11,18 

ROE 5,89 21,17 13,50 

ROS 7,64 28,93 19,33 

ROCE 6,23 19,98 12,44 
Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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4.2.2. Ukazatele aktivity 

Tabulka č. 4-2: Ukazatele aktivity 

krát 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 0,68 0,61 0,58 

počet dní 2010 2011 2012 

Doba obratu pohledávek 82,19 107,79 65,85 

Doba obratu závazků 79,75 62,81 53,43 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 

 Ukazatele aktivity obecně vyjadřují, jak rychle a účinně společnost využívá kapitál. V 

tabulce č. 4.2 jsou získané výsledky týkající se aktiv, pohledávek a závazků. Dalším 

oblíbeným ukazatelem aktivity je například obrat a doba obratu zásob, nicméně, jak již bylo 

řečeno, Dalkia standardně zásoby ve svých výkazech neeviduje, takže budou rozebrány jen 

tyto tři oblasti.  

 Obrat celkových aktiv se v čase mění jen velmi málo (má klesající průběh). Vliv na 

výslednou hodnotu mají jak celková aktiva, tak snižující se tržby v celém období. V roce 

2011 se totiž aktiva zvýšila a tržby snížily, proto výsledná hodnota obratu celkových aktiv 

byla větší než v minulém roce. V roce 2012 už došlo i ke snížení celkových aktiv, a proto se 

celková aktiva stihnou za rok přeměnit jen o 58,00 %, aby se přeměnila celková aktiva právě 

jedenkrát, potřebovala by 620,69 dní. Počet obrátek formy majetku by měl být co nejvyšší, 

proto je tento vývoj spíše negativní. 

Graf č. 4.14: Vývoj doby obratu pohledávek a závazků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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 Doba obratu pohledávek, ve druhé části tabulky č. 4.2, se v roce 2011 zhoršila a v 

roce 2012 zlepšila, dokonce se dostala na nižší hodnotu než v roce 2010. Zmíněné hodnoty 

vyjadřují dobu, za kterou se položka přemění na peněžní prostředky. Doba obratu pohledávek 

by měla být podle pravidla solventnosti nižší než doba obratu závazků. Jak je vidět na grafu 

č. 4.14, ani v jednom případě však není pravidlo solventnosti splněno, což je velmi riskantní. 

Nejhorší hodnota doby obratu pohledávek přesáhla dobu tří měsíců, což znamená, že po tuto 

dobu nejsou společnosti pohledávky zaplaceny. V roce 2010 a 2012 se hodnoty doby obratu 

pohledávek a doby obratu závazků pohybují blízko sebe s výjimkou roku 2011, kdy jsou od 

sebe úrovně výsledků poměrně vzdálené, což může způsobit finanční nerovnováhu. Přesto 

jsou výsledky doby obratu závazků pozitivní - společnost je schopna splácet své závazky 

včas. Maximální doba úhrady závazků nepřekročila 80 dní.  

4.2.3. Ukazatele zadluženosti 

 Analýza zadluženosti je zaměřena na čtyři ukazatele - celková zadluženost, koeficient 

samofinancování, finanční páka a úrokové krytí. U posledního ukazatele chybí výpočet v roce 

2012, protože nákladové úroky zde byly nulové. V tabulce č. 4.3 lze nahlédnout na konkrétní 

hodnoty všech čtyř ukazatelů.  

Tabulka č. 4-3: Ukazatele zadluženosti 

% 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 29,30 20,13 17,39 

Koeficient samofinancování 69,72 78,33 81,06 

Finanční páka 143,43 127,67 123,36 

Úrokové krytí 4212,95 18316,42 - 
Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 

 Cizí kapitál ve sledovaném období klesá, a tak se i celková zadluženost v čase 

snižuje. Tyto hodnoty jsou nízké, proto věřitelé nepožadují zbytečně vysoké náklady za jejich 

zdroje, neriskují totiž tolik, jako kdyby byla společnost zadlužená více. Společnost však 

zbytečně používá dražší druh kapitálu, čímž snižuje výnosnost. Pro společnost v této situaci 

by bylo vhodnější začít více využívat i cizí zdroje. Doporučená hodnota pro celkovou 

zadluženost je 30 - 60 %, čehož dosahuje Dalkia téměř jen v prvním sledovaném roce a ještě 

navíc se jen blíží spodní hranici tohoto intervalu. Pro přehlednost jsou hodnoty celkové 

zadluženosti a koeficientu samofinancování vyobrazeny také na grafu č. 4.15.  



52 

 

Graf č. 4.15: Ukazatele zadluženosti

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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 Tento druh poměrových ukazatelů bude analyzován pomocí tří stupňů likvidity - 

peněžní, pohotové a běžné. Fakt, že Dalkia využívá tzv. cashpooling dost zkresluje výsledky 

peněžní likvidity. Přestože je společnost ve zdravé finanční situaci, hodnoty prvního stupně 

likvidity jsou alarmující. Díky zaokrouhlení čísel na dvě desetinná místa se v prvním stupni 

likvidity výsledky ani neprojevily (což je vidět v tabulce č. 4.4). Pohotová likvidita se oproti 

peněžní zlepšila díky zahrnutí krátkodobých pohledávek do výpočtu. Vývoj tohoto ukazatele 

kopíruje průběh krátkodobých pohledávek - nejprve roste a pak klesá na hodnotu, která je 

vyšší, než byla v roce 2010. Běžná likvidita je v roce 2010 totožná s hodnotou pohotové 

likvidity, v dalším roce roste a pak opět klesá (stejným způsobem jako likvidita pohotová). 

Pro přesnější představu je zde uveden graf č. 4. 16. Z uvedených hodnot v tabulce č. 4.4 

vyplývá, že jakmile se na uhrazení krátkodobých závazků podílí i krátkodobé pohledávky (ne 

jenom finanční majetek), tak jsou ve všech letech sledovaného období hodnoty uspokojující. 

Dokonce v roce 2011 přesahují doporučenou hodnotu, která je v rozmezí 1,0 - 1,5, což je 

velmi pozitivní.  

Graf č. 4.16: Ukazatele likvidity

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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4.2.5. Čistý pracovní kapitál 

 Výše ČPK představuje finanční rezervu, kterou lze čerpat v horších obdobích. 

Výpočet a konkrétní hodnoty jsou obsahem přílohy č. 5. 

Graf č. 4.17: Čistý pracovní kapitál

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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Tabulka č. 4-5: Výsledky vlivů na ROE 

  2010/2011 2011/2012 

Vliv ROA 0,14 -0,08 

Vliv daň. Zatížení 0,02 0,01 

Vliv finanční páky -0,02 -0,01 

Vliv ziskové marže 0,18 -0,05 

Vliv obratu aktiv -0,02 -0,01 
Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 

 ROE se meziročně zvýšilo o 15,27 % a poté snížilo o 7,67 %, na což měla největší 

vliv rentabilita aktiv. Tento ukazatel byl mezi lety 2010 a 2011 pozitivní, v roce 2012 

klesnul do záporných hodnot, a tudíž má na ROE negativní vliv. V porovnání s ostatními 

hodnotami vlivů je tato výše hodnoty významnější. Vliv daňového zatížení na ROE v čase 

mírně upadá, přesto působí pozitivně. Vliv finanční páky je v celém sledovaném období 

mírně negativní. ROA se změnilo o 12,32 % pozitivně a následně kleslo o 6,36 %, ale zůstalo 

stále v pozitivních hodnotách. Jak na nárůstu, tak na poklesu se podílel především vliv 

ziskové marže, který působí na změnu ROA 0,18, což představuje 18,00% působení na 

ukazatel. V roce 2012 klesá zisková marže z 27,34 % na 18,92 % a způsobuje tak negativní 

vliv v hodnotě 8,42 %. Příčinou tohoto průběhu je výrazný přírůstek čistého zisku v roce 2011 

o 430,24 % (v absolutní hodnotě se jedná o plus 465 294 tis. Kč). A tento mimořádný vzrůst 

byl zapříčiněn výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem, což opět souvisí s převedením činnosti do mateřské společnosti Dalkia 

Česká republika, a.s. Vliv obratu aktiv je, stejně jako vliv finanční páky, mírně negativní.  

4.4. Bankrotní a bonitní modely 

Tabulka č. 4-6: Výsledky bankrotních a bonitních modelů 

Bankrotní modely 

Altmanův model 1,85 2,86 2,91 

Interpretace výsledků šedá zóna šedá zóna uspokojivé 

Model IN05 2,58 8,97 1,45 

Interpretace výsledků uspokojivé uspokojivé šedá zóna 

Bonitní model 

Kralickův Quicktest 1,75 1,00 1,25 

Interpretace výsledků Velmi dobré Výborné Výborné 
Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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 Analýza celkové situace společnosti byla provedena prostřednictvím vybraných 

bankrotních a bonitních modelů. Jejich detailní výpočty jsou uvedeny v příloze č. 7. 

Interpretace bodového hodnocení jednotlivých modelů jsou součástí teoretického výkladu na 

stranách 28-30.  

4.4.1. Altmanův model 

 Výsledky Altmanova modelu ukazují, že společnost Dalkia je v této oblasti spíše 

průměrná. Hodnota v roce 2010 je nejhorší a pohybuje se v intervalu tzv. šedé zóny, která 

představuje situaci, kdy není společnost ani ohrožena bankrotem, ani není bonitní. V 

následujících letech se situace společnosti zlepšila. Hodnoty za rok 2011 se vyšplhaly na 

hranici šedé zóny a v roce 2012 dosáhla Dalkia hodnocení bonitní společnosti.  

4.4.2. Model IN05 

 Model IN05 potvrdil nepravidelný vývoj situace DIN. V prvním roce je společnost 

bonitní, v druhém vysoce bonitní, kdy přesahuje hranici bonity, která je 1,6, o 7,37 bodů. 

Tento mimořádný přírůstek byl způsoben mimořádným zvýšením EBIT, jehož příčinu již byla 

v předchozím textu vysvětlena. A ve třetím roce klesla hodnota indexu pod hranici bonity a 

společnost byla zařazena do oblasti šedé zóny.  

4.4.3. Kralickův Quicktest 

Tabulka č. 4-7:Podoblasti modelu Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest 

Finanční stabilita 1,00 1,00 1,00 

Výnosová situace 2,50 1,00 2,00 

Výsledná známka 1,75 1,00 1,25 

Interpretace výsledků Velmi dobré Výborné Výborné 
Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 

 Bonitní model Kralickův rychlý test dopadl nejlépe. Je vhodné připomenout, že škála 

hodnocení je pětimístná. Společnost dosáhla v roce 2010 na druhé nejlepší místo a v 

následujících letech dokonce na nejlepší místo.  Společnost lze hodnotit i za jednotlivé 

oblasti. První oblastí je finanční stabilita, kde není společnosti co vytknout, protože dosahuje 

všemi hodnotami nejlepších výsledků. Druhá oblast se zaměřuje na výnosovou situaci, kde v 

roce 2010 nedosahovala rentabilita celkového kapitálu dostatečných hodnot, protože je EBIT 

v tomto roce příliš nízký. V roce 2011 není díky mimořádně zvýšenému zisku s tou hodnotou 
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žádný problém a v roce 2012 společnost sklidila v této oblasti opět horší známku, 

zapříčiněnou znovu poklesem zisku.  

4.5. Ekonomická přidaná hodnota 

 Pro výpočet ukazatele EVA byla použita data zveřejněná Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR. Z tohoto zdroje byly čerpány náklady na vlastní kapitál re z důvodu absence 

tohoto údaje v účetních výkazech. Vývoj ekonomické přidané hodnoty je zobrazen na grafu č. 

4.18 a potřebné výpočty jsou v příloze č. 8.   

Graf č. 4.18: Ekonomická přidaná hodnota

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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kapitole o zadluženosti společnosti. Tento výpočet jen prokazuje, že společnost by měla více 

zapojit do financování cizí zdroje, protože náklady na vlastní kapitál jsou v tomto případě 

vyšší než jeho výnosnost. V následujících letech již tento problém nenastal, protože rentabilita 
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4.6. Benchmarking  

 Společnost Dalkia Industry CZ, a.s. je ve svém oboru díky závazných smluv                

s OKD, a.s. monopolem. V důsledku této situace nebude DIN porovnávána s hodnotami 

srovnatelných společností v odvětví.  Srovnávání bude provedeno s hodnotami celého odvětví 

výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu zveřejněnými 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Srovnávány budou ukazatele, které jsou stěžejní pro 

porovnání hospodářské situace společnosti Dalkia. Výpočty jsou uvedeny v tabulkách č. 2., 3. 

a 4. v příloze č. 9.  

 První oblast benchmarkingu bude zaměřena na provozní ukazatele. Výsledky 

rentability vlastního kapitálu má DIN vyšší než podniky v odvětví jen v roce 2011. V roce 

2010 je ROE o 8,97 % nižší než odvětvové, v roce 2011 je vyšší o 3,39 % a v roce 2012 se 

hodnota ROE odvětví vyšplhala na úroveň, která je o 18,26 % vyšší než vykazuje DIN. Vývoj 

se nedá přesněji vysvětlit, protože průběh EAT i vlastního kapitálu je nerovnoměrný. Proto je 

zde uveden graf č. 4.19, na kterém je vykreslen přehledný průběh hodnot rentability vlastního 

kapitálu v čase.  

Graf č. 4.19: Vývoj ROE

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 

 Obecně by se dalo říct, že ROE, ROA i ROS mají podobný vývoj - v roce 2010 je 

výše všech tří ukazatelů nižší než u odvětví a v letech 2011-2012 je vyšší, což znamená, že je 

v této oblasti lepší Dalkia. V oblasti obratu aktiv je DIN v celém sledovaném období horší a 

u obratu pohledávek a závazků vykazuje DIN ve všech letech lepších výsledků. Pro výpočet 

5,89%

21,17%

13,50%14,86%
17,77%

31,75%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2010 2011 2012

Dalkia

Odvětví



59 

 

obratu pohledávek byly použity celkové pohledávky místo krátkodobých, protože MPO 

nezveřejňovalo tento údaj. Úroveň celkové zadluženosti má Dalkia nižší ve všech letech, což 

se dalo očekávat. Jak již dříve bylo řečeno, tato výše stojí společnost zbytečné náklady na 

vlastní kapitál. 

 Ekonomická přidaná hodnota byla vypočítána pomocí průměrné výše vlastního 

kapitálu, protože by jinak získané údaje nebyly srovnatelné. V roce 2010 a 2011 se měření 

MPO zúčastnilo 72 a 73 společností a v roce 2012 92 společností, tato skutečnost také 

potvrzuje předchozí výrok. Výše re je pro obě srovnávané hodnoty totožná, protože byla 

čerpána z údajů zveřejněných MPO. V roce 2010 vykazovala Dalkia zápornou hodnotu 

ukazatele EVA, protože, jak již bylo řečeno, výnosnost VK nepokryla náklady na něj. V roce 

2011 měla společnost DIN i odvětví podobnou úroveň ekonomické přidané hodnoty. V roce 

2012 hodnoty u odvětví vysoce převyšují výsledky Dalkie. Tato vysoká hodnota vznikla kvůli 

vysokému nárůstu EAT v odvětví, jenž zapříčinil zvýšení ROE. Konkrétní hodnoty ukazatele 

EVA odvětví a společnosti Dalkia lze vidět na grafu č. 4.20.  

Graf č. 4.20: Vývoj EVA pro srovnání Dalkie s odvětvím

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 
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Oblast likvidity má absolutně nepravidelný průběh, a tak budou pro srozumitelnost 

zobrazeny výsledky v grafu č. 4.21.  

Graf č. 4.21: Porovnávání ukazatelů likvidity

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora práce 

 Když by byly rozdány body za jednotlivé oblasti za lepší hodnoty, ukázalo by se, že 

celkově vykazuje lepší výsledky odvětví. Konkrétně by se jednalo o skóre 14:19 Dalkia vs. 

odvětví. Shrnutí jednotlivých oblastí by vypadalo následovně. Provozní oblast zahrnující 

ukazatele ROE, ROA a ROS ukázala, že lepších výsledků dosahuje Dalkia. V oblasti 

obsahující ukazatele obratu aktiv, pohledávek a závazků taktéž dopadla lépe Dalkia. V 

hodnotách celkové zadluženosti a ukazatele EVA je však lepší odvětví. Taktéž v oblasti 

hodnotící likvidity obstály hodnoty celého odvětví lépe. 
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5. Návrhy a doporučení 

 Všechna data byla čerpána z účetních výkazů společnosti Dalkia Industry CZ, a.s., 

případně z oficiálních stránek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Data byla sledována v 

letech 2010-2012.  

 Z hlediska majetkové struktury je pro Dalkii nejvýznamnější položkou dlouhodobý 

majetek, jenž zaujímá největší podíl na aktivech - konkrétně v průměru 65,91 %. Tato 

skutečnost je způsobena hojnou investiční činností a představuje schopnost efektivně 

hospodařit, protože společnost nenakládá zbytečně prostředky na pronájem či leasing.  

 Za druhou nejdůležitější položku by se dala označit oběžná aktiva, která tvoří více než 

16,00% podíl na celkových aktivech. Výši oběžných aktiv tvoří průměrně z 91,04 % 

krátkodobé pohledávky, které se vyvíjely nerovnoměrně v závislosti na změnách pohledávek 

z obchodních vztahů. Další důležitou informací je skutečnost, že DIN standardně neeviduje 

stav zásob. Rozkol, který vznikl v rozvaze na účtu zásoby, byl způsoben rozdílným účtováním 

před převedením společnosti do vlastnictví nového akcionáře.  

 Z hlediska finanční struktury by neměly být opomenuty tyto skutečnosti. Společnost 

Dalkia Industry CZ, a.s. téměř nedisponuje krátkodobým finančním majetkem (s výjimkou 

roku 2010), protože je součástí tzv. cashpoolingového systému ve skupině Dalkia a téměř 

veškeré peněžní prostředky odvádí do mateřské společnosti Dalkia Česká republika, a.s., což 

ovšem neznamená, že má Dalkia problém s likviditou. V celém sledovaném období DIN 

nečerpá ani žádné bankovní úvěry a výpomoci.  

 Cizí zdroje tvoří průměrně 22,27% podíl na celkových pasivech, což vypovídá o velmi 

nízké míře zadluženosti. Dvěma nejvýznamnějšími složkami cizích zdrojů jsou krátkodobé a 

dlouhodobé závazky. Krátkodobé závazky se podílejí průměrně 51,40 % na celkové výši 

cizích zdrojů a dlouhodobé závazky v průměru 48,46 %.  Rezervy, které byly odloženy v 

letech 2010 a 2011, vznikly z důvodu předpokládaných nákladů na personální změny při 

změně akcionáře.  

 Poté co byla shrnuta podstatná fakta, přijde na řadu návrh doporučení na základě 

získaných výsledných hodnot v jednotlivých analýzách.  

 Ukazatele rentability se všechny ve sledovaném období vyvíjely obdobně. 

Nevykazovaly však nijak významné hodnoty. Na počátku sledovaného období byly hodnoty 
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nižší, dokonce nedosahovaly ani mezní hranice doporučených hodnot, pak poměrně výrazně 

vzrostly a následně došlo k jejich poklesu, ale zůstaly na úrovni vyšší než v prvním roce. V 

těchto letech již byla úroveň těchto ukazatelů uspokojující, takže není třeba zde navrhovat 

žádná opatření. Jediný nedostatek nastal ve vývoji ROE v roce 2012 a ten bude rozebrán v 

následujícím odstavci.  

 Rozklad rentability vlastního kapitálu odhalil, že na změny výše ukazatele ROE se 

nejvíce podílí zisková marže, jejíž vývoj ovlivňoval klesající trend tržeb v celém sledovaném 

období o téměř 20,00 % a nepravidelný průběh čistého zisku. Ten prodělal nejprve výrazný 

nárůst více než o 430,00 %, který zapříčinily mimořádné výnosy z podílů v ovládaných 

osobách a následný propad o 41,10 %. Stejně jak bylo popsáno v odstavci uvedeném výše - 

hodnota i po poklesu zůstala vyšší, než jaká byla v prvním roce. Výše čistého zisku (když je 

opomenut pokles po započítání mimořádných výnosů) má vzrůstající trend, a proto by bylo 

pro společnost vhodné zaměřit se na oblast tržeb. Tržby klesly vlivem snižování poptávky 

OKD, a.s. Dalkia je však stabilní společnosti, která má mnoho energetických utilit, jenž může 

nabídnout. Důležitou činností, kterou by se nyní měla DIN zabývat, je hledání nových 

odběratelů na trhu, když OKD, a.s. již neodebírá původní množství výkonů. Dalším vlivem na 

poklesu tržeb byl outsourcing dodávek tepla do domácností mateřské společnosti. Toto 

rozhodnutí bylo uskutečněno za účelem synergického efektu, takže žádná opatření nebudou 

navrhována, neboť se nejedná o problémovou situaci.  

 Provozní činnost společnosti Dalkia je nízko nákladově zatížená, což zajišťuje vysokou 

tvorbu zisku, proto není společnosti pro oblast zajištění zisku moc co doporučit. Navíc 

společnost již delší dobu projevuje snahu o minimalizaci nákladů. Toto snažení sklidilo úspěch a 

náklady se ve sledovaném období podařilo průběžně snižovat. Jednalo se především o náklady na 

spotřebu energie. Další snížení tohoto typu nákladů by mohla společnost zajistit zapojením 

nových účinnějších a hospodárnějších technologií do provozu. Z interních zdrojů bylo dále 

zjištěno, že DIN vynakládá zbytečně vysoké prostředky na outsourcing účetních operací, které si 

dříve zajišťovala sama. Proto by bylo vhodné začít opět vykonávat tuto činnost uvnitř společnosti 

a minimalizovat tak náklady na administrativu.  

 Ukazatele aktivity ukázaly, že jak doba obratu pohledávek, tak doba obratu závazků v 

čase klesala, což je pozitivní. Společnost je bonitní vůči svým dodavatelům. Negativní 

realitou však je nedodržení pravidla solventnosti ani v jednom ze sledovaných let. Z čehož 

vyplývá, že Dalkia musela uhradit své závazky ze svých zdrojů a následně jí teprve odběratelé 

zaplatili za poskytnuté služby. Výše závazků byla naštěstí oproti pohledávkám nižší, a tak 
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příliš společnost nezatížila. Doporučení je donutit odběratele, kteří mají delší dobu splácení, 

aby hradili své závazky dříve. V krajním případě tyto odběratele odstranit, pokud se ovšem 

nejedná o OKD, a.s. (což je největší zákazník DIN).  

 Celková zadluženost se v průběhu sledovaného období zmenšovala, což samozřejmě 

způsobil pokles cizího kapitálu. Tyto hodnoty jsou lákavé pro věřitele, nicméně společnost s 

tak nízkou mírou zadlužení snižuje zbytečným nákladovým zatížením výnosnost 

investovaného kapitálu. Pro společnost v této situaci by bylo vhodnější začít více využívat i 

cizí zdroje. Doporučená hodnota pro celkovou zadluženost je 30 - 60 %, čehož nedosahovala 

Dalkia ani v jednom roce sledovaného období. Průměrná hodnota celkové zadluženosti této 

společnosti byla 22, 27 %. Nejprve by DIN měla provést průzkum potenciálních věřitelů na 

trhu a následně zapojit do financování cizí zdroje v mnohem větší míře než tomu bylo 

doposud. Vzhledem k výši čistého pracovního kapitálu lze říci, že společnost uplatňuje při 

financování konzervativní přístup.  

 Ukazatele likvidity potvrdily, že Dalkia má jen průměrnou platební schopnost.  

Hodnoty pohotové a běžné likvidity sice dopadly lépe než průměrné hodnoty v celém 

odvětví, ale hodnoty peněžní likvidity jsou alarmující. Tyto výsledky však výrazně zkresluje 

skutečnost, že Dalkia používá tzv. cashpooling, což již bylo dříve vysvětleno. Takže 

skutečnost, že DIN nevlastní peněžní prostředky, neznamená, že je ve špatné finanční situaci 

a navíc jsou tyto peněžní prostředky efektivně využívány a neleží nevyužité.  

 Predikční modely ukázaly, že v nejbližších letech společnosti nehrozí bankrot a že je 

dlouhodobě bonitní, což potvrzuje také výsledek uvedený v odstavci o ukazatelích aktivity. V 

oblasti Altmanova modelu a modelu IN05 však společnost nevykazovala nejlepších hodnot. 

Úroveň těchto indexů, které se pohybovaly na hranici šedé zóny, však společnost vykazovala 

jen na začátku období a následně se v této oblasti zlepšovala. 

 Když byla společnost porovnávána na základě výsledků jednotlivých analýz s 

hodnotami odvětví, ukázalo se, že Dalkia je v tomto odvětví průměrná. Nejlépe dopadla v 

oblasti rentability a aktivity, což jen potvrzuje finanční samostatnost společnosti. Nejhorších 

výsledků dosáhla v okruhu ekonomické přidané hodnoty a celkové zadluženosti, což spolu 

velmi úzce souvisí. Když se společnost více zadluží zapojením cizích zdrojů do financování, 

zajistí tak díky úspoře vysokých nákladů na vlastní kapitál větší výnosnost, a tím se také 

podaří zvýšit ekonomickou přidanou hodnotu.   
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6. Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat současnou hospodářskou situaci 

společnosti Dalkia Industry CZ, a.s. a na základě zjištěných nedostatků sestavit návrhy na 

opatření, která by měla vést k zajištění lepších výsledků. Hlavním nástrojem, který byl pro 

účel této práce použit, je finanční analýza zahrnující analýzu poměrových ukazatelů, rozklad 

ukazatele ROE, posouzení výše čistého pracovního kapitálu a výpočet ekonomické přidané 

hodnoty. Dalšími významnými metodami, pomocí nichž byla společnost posuzována, jsou 

predikční modely, PEST analýza a benchmarking.   

 Na základě výsledků jednotlivých analýz byla odhalena slabá místa v hospodaření 

společnosti a v poslední kapitole této práce bylo navrženo několik možných opatření pro 

zlepšení současné ekonomické situace.  

 Dalkia Industry CZ, a.s. je poměrně mladá společnost, ale vzhledem k dlouholetému 

fungování na trhu energetických služeb mateřské společnosti Dalkia Česká republika, a.s. a 

velikosti samotné DIN jde o stabilní společnost, která dodržuje základní principy politiky 

udržitelného rozvoje. Mezi něž patří shoda s legislativou, neustálé zlepšování všech procesů v 

rámci integrovaného systému, zvyšování odborné způsobilosti a motivace zaměstnanců a 

komunikace se zaměstnanci a všemi zainteresovanými stranami.  

 Stejně jako řadu dalších organizací postihla Dalkii v letech 2008-2009 globální 

hospodářská krize. Kromě dopadů této krize čelí nyní Dalkia krizi plynoucí z nestabilní 

situace v OKD, a.s. Vlivem nestabilní hospodářské situace v Ostravsko-Karvinských dolech 

dochází k markantnímu snižování poptávky. V důsledku těchto skutečností musela Dalkia 

propustit v průběhu sledovaného období 23,49 % zaměstnanců. Další důsledky současné krize 

nebylo možno posoudit, protože doposud nebyly zveřejněny účetní výkazy za rok 2013.  

 Finanční analýza hodnocené společnosti ukázala, že Dalkia čelila problémům, se 

kterými se zdárně vypořádala i přes ztížené podmínky způsobené změnou akcionáře. Přestože 

snižovala Dalkia počet zaměstnanců, zůstali jí pracovníci loajální, což je velmi významný 

nefinanční ukazatel hodnocení.  

 Navzdory tomu, že současná krize s OKD je stále nedořešená, Dalkia obstojně řeší 

nejistotu neustálým zdokonalováním bezpečnostních podmínek a zaváděním inovací, aby si 

byla schopna zajistit odběr energetických utilit využitím případně jiných příležitostí na trhu.  
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Seznam zkratek 

a.j.  A jiné 

a.s.  Akciová společnost 

atd.  A tak dále 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

b.ú.o.  Běžné účetní období 

C  Celkový investovaný kapitál  

CF  Cash Flow 

CFROI Cash Flow Return On Investment (Rentabilita investic založená na peněžních 

  tocích) 

č.  Číslo 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

DIN  Dalkia Industry CZ, a.s. 

EAT  Earnings After Taxes (čistý zisk po zdanění) 

EBIT  Earnings Before Interests and Taxes (Zisk před zdaněním a úroky) 

EU   Evropská unie 

EVA  Economic Value Added (Ekonomická přidaná hodnota) 

IN  Index důvěryhodnosti 

Kč  Koruna česká 

mil.  Milion 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MVA  Market Value Added (Tržní přidaná hodnota) 

MW  Megawatt 

např.  Například 

NOPAT Net Operating Profit After Taxes (Čistý zisk z operační činnosti) 

OA  Oběžná aktiva 

re  Náklady na vlastní kapitál 

ROA  Return On Assets (Rentabilita celkového kapitálu) 

ROCE  Return On Capital Employed (Rentabilita celkového investovaného kapitálu) 
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ROE  Return On Equity (Rentabilita vlastního kapitálu) 

ROS  Return On Sales (Rentabilita tržeb) 

s.  Strana 

SA  Stálá aktiva 

Sb.  Sbírky 

SVA  Shareholder Value Added (Hodnota přidaná akcionáři) 

t  Sazba daně z příjmů 

tzn.  To znamená 

tzv.  Tak zvaný 

VH  Výsledek hospodaření 

VK  Vlastní kapitál 

VZZ  Výkaz zisku a ztráty 

WACC Weighted Average Cost of Capital (Vážené průměrné náklady) 

Z  Altmanův index 
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