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Anotace 

 

Anotace 

V předložené práci je zpracována finanční analýza společnosti Důl Kohinoor a.s., 

která je zakončena návrhy a doporučeními pro zlepšení finanční situace podniku a jejího 

postavení. V první části jsou vysvětleny základní pojmy dané problematiky a zároveň 

uvedeny metody, na základě kterých se bude provádět vyhodnocení. Dále je zde popsána 

společnost, které se finanční analýza týká. V druhé části práce jsou zpracovány s pomocí 

výročních zpráv výsledky jednotlivých metod a hodnocení. Na závěr práce je zařazeno 

doporučení budoucích kroků na zlepšení situace podniku a zároveň shrnuty informace o 

společnosti na základě aktuálních dostupných údajů. 

 

Klíčová slova: Finanční analýza, ukazatel, hodnocení, výkaz 

 

 

 

Summary 

A financial analysis of the company Důl Kohinoor a.s. is compiled in this thesis 

and it is followed by suggestions and recommendations for the improvement of financial 

situation of the company and its position. The first part explains the basic concepts of the 

issue and the methods based on which an evaluation will be done. There is also description 

of the analyzed company. In the second part there are results of different methods and 

evaluation which were processed using the annual reports. The end of this thesis includes 

recommendation for future improvements of the company situation and also summarizes 

information about the company based on currently available data. 

 

Keywords: Financial analysis, indicators, assessments, statements 



           

  

 

1 ÚVOD ................................................................................................................................................ 1 

2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ...................................................................................................... 2 

3 VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZY .......................................................................................................... 2 

3.1 ROZVAHA ................................................................................................................................................ 4 
3.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ............................................................................................................................... 5 
3.3 VÝKAZ CASH FLOW .................................................................................................................................... 7 
3.4 ABSOLUTNÍ UKAZATELÉ .............................................................................................................................. 8 
3.5 POMĚROVÉ UKAZATELE ............................................................................................................................ 10 

3.5.1 Ukazatelé likvidity .................................................................................................................... 10 
3.5.2 Ukazatelé rentability ................................................................................................................ 11 
3.5.3 Ukazatelé zadluženosti ............................................................................................................ 12 
3.5.4 Ukazatelé aktivity..................................................................................................................... 13 

3.6 SOUHRNNÉ INDEXY HODNOCENÍ ................................................................................................................ 15 
3.6.1 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy .................................................................. 16 
3.6.2 Index důvěryhodnosti IN .......................................................................................................... 18 
3.6.3 Altmanův index ........................................................................................................................ 20 
3.6.4 Tafflerův model ........................................................................................................................ 22 
3.6.5 Kralickův Quicktest ................................................................................................................... 22 

3.7 DU-PONTŮV ROZKLAD ............................................................................................................................. 23 

4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI ...................................................................................................26 

4.1 ANALÝZA ROZVAHY ................................................................................................................................. 27 
4.1.1 Vertikální analýza rozvahy ....................................................................................................... 27 
4.1.2 Horizontální analýza rozvahy ................................................................................................... 29 

4.2 ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A VÝKAZU CASH FLOW................................................................................. 31 
4.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty .............................................................................. 31 
4.2.2 Horizontální analýza výkazu cash flow .................................................................................... 32 

4.3 POMĚROVÁ ANALÝZA .............................................................................................................................. 33 
4.3.1 Ukazatelé likvidity .................................................................................................................... 33 
4.3.2 Ukazatelé rentability ................................................................................................................ 34 
4.3.3 Ukazatelé zadluženosti ............................................................................................................ 36 
4.3.4 Ukazatelé aktivity..................................................................................................................... 37 

4.4 SOUHRNNÉ INDEXY HODNOCENÍ ................................................................................................................ 38 
4.4.1 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy .................................................................. 39 
4.4.2 Index důvěryhodnosti IN .......................................................................................................... 39 
4.4.3 Altmanův index ........................................................................................................................ 40 
4.4.4 Tafflerův model ........................................................................................................................ 41 
4.4.5 Kralickův Quicktest ................................................................................................................... 42 

4.5 DU-PONTŮV ROZKLAD ............................................................................................................................. 43 

5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ ..................................................................................................................45 

6 ZÁVĚR...............................................................................................................................................49 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..................................................................................................................50 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................................................51 

SEZNAM TABULEK .....................................................................................................................................52 

SEZNAM GRAFŮ ........................................................................................................................................53 

SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................................................54 

 



           

  

Seznam použitých symbolů a zkratek 

atd.  a tak dále 

tj. to jest 

apod. a podobně 

tzv. tak zvané 

např. například 

resp. respektive 

a.s. akciová společnost 

ČR  Česká republika 

OA oběžná aktiva 

EBIT provozní hospodářský výsledek 

VK vlastní kapitál 

PHV provozní hospodářský výsledek 

FHV  finanční hospodářský výsledek 

MHV mimořádný hospodářský výsledek 

EAT zisk po zdanění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Bc. Zuzana Černá: Finanční analýza Dolu Kohinoor a.s. 

2014  1 

 

1 Úvod 

V dnešní době se neustále mění ekonomické prostředí a díky těmto změnám se mění 

i firmy, které jsou součástí tohoto prostředí. Firma, která chce být úspěšná, se při svém 

hospodaření bez rozboru finanční situace podniku již neobejde.  

Definice pojmu „finanční analýza“ má celou řadu způsobů. Finanční analýzy 

zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek.  

Finanční analýzy se připravují hlavně jako podklad pro kvalitní rozhodování o 

fungování podniku. Díky tomu je zřejmé, že existuje mezi účetnictvím a rozhodováním 

podniku velmi úzká spojitost. Z pohledu finanční analýzy účetnictví předkládá skoro 

přesné hodnoty peněžních údajů, které se vztahují pouze k danému okamžiku a dané údaje 

jsou v převážné části izolované.  

Podle dostupných pramenů se poprvé použily finanční analýzy ve Spojených státech 

amerických. Ze začátku se však jednalo pouze o teoretické práce, které s praktickou 

analýzou neměly nic společného.  Finanční analýzy jsou využívány po několik desetiletí a 

vyvíjely se přirozeně podle doby, ve které měly fungovat. Podstatným způsobem se 

struktura těchto analýz změnila v době, kdy se začaly využívat počítače. [2] 

 

Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji 

základním pojmům, teoretickým východiskům z problematiky finanční analýzy a 

představení konkrétní organizace. První část práce mi umožní získat dostatek informací a 

znalostí, které se využijí v praktické části.  V té je provedeno seznámení s  aktuálním 

stavem organizace. Poté bude provedena finanční analýza, podány možné návrhy a 

doporučení.  

Cílem diplomové práce je zanalyzovat finanční stav podniku a jeho vývoj. Následně 

podat případné návrhy na zlepšení, popřípadě co by podniku mohlo pomoci, aby nedošlo 

k jeho likvidaci. K tomuto mi dopomůže analýza rozvahy, analýza výkazu zisku a ztráty a 

výkazu cash flow, poměrová analýza, souhrnné indexy hodnocení a Du-Pontův rozklad.  
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2 Charakteristika společnosti  

Společnost Důl Kohinoor a.s. vznikla jako dceřiná společnost MUS, a.s. k     1. 2. 

2000, k takovémuto kroku bylo rozhodnuto díky ukončení těžby na dole Kohinoor 

z důvodu útlumu uhelného hornictví. K 1. 7. 2001 byl v souvislosti s uzavřením Smlouvy o 

prodeji části podniku mezi MUS, a.s. a Důl Kohinoor a.s. převeden do společnosti Důl 

Kohinoor a.s. majetek lokality Ležáky – úsek asanace. Do firmy byl zároveň začleněn důl 

Centrum k 1. 7. 2002. 

Hlavní činností společnosti je těžba hnědého uhlí na dole Centrum v Dolním Jiřetíně. 

Tento důl je poslední těžební lokalitou provozovanou k těžbě hnědého uhlí hlubinným 

způsobem. Dále se společnost zabývá i těžbou lignitu a výrobou hnědouhelných briket. 

Přepočtený průměrný stav zaměstnanců se stále snižuje z důvodu, že je podnik 

v likvidaci od 1. 12. 2012. Současný stav je 200 zaměstnanců. Statutární orgány 

společnosti se skládají z: 

- předsedy představenstva Ing. Pavla Ličky, 

- dvou členů představenstva Pavla Kounovského a Petra Kolmana. 

Rozhodující vliv na řízení společnosti Důl Kohinoor a.s. má mateřská společnost 

Czech Coal Services a.s., která je jediným vlastníkem všech akcií společnosti.  

 

3 Vymezení finanční analýzy 

Rozbor finanční situace podniku, popřípadě celého odvětví nebo i celého státu je 

chápan jako finanční analýza. Při rozboru jsou využívány účetní a statistické informace z 

vzdálenější nebo bezprostřední minulosti, ale také se využívají současné tendence a v 

některých případech i predikce. Finanční analýza nám poskytuje finanční informace při 

posuzování výkonnosti a perspektivy firmy. 

Finanční analýza podniku se rozděluje do dvou oblastí: 
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- externí finanční analýza, která vychází ze zveřejňovaných nebo jiným 

způsobem veřejně dostupných finančních, a to zejména účetních informací, 

- interní finanční analýza, která je brána jako hospodaření podniku; v případě 

této analýzy jsou analytikovi k dispozici veškeré údaje z informačního systému 

podniku. 

Obecně je cílem finanční analýzy poznat finanční zdraví firmy, identifikovat slabé 

stránky, které by mohly firmě v budoucnu působit menší či větší problémy, a naopak 

stanovit její silné stránky, o které by mohla v budoucnu opírat svou činnost. [2] 

Postup, kterým tohoto cíle můžeme dosáhnout, charakterizujeme jako: 

- určení příčin jejich zlepšení nebo zhoršení, 

- volba nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činnosti a usměrňování 

finančního hospodaření a finanční situace podniku, 

- zobrazení uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření 

podniku. 

Finančně zdravým podnikem lze nazvat takový podnik, který nemá problémy 

uhrazovat včas své splatné závazky. V daném stupni naléhavosti je finanční zdraví 

ovlivňováno likviditou podniku a rentabilitou podniku. 

Pro dobře provedenou finanční analýzu jsou podmínkou kvalitní vstupní informace, 

protože ze špatných podkladů nelze získat hodnotné výsledky ani sebelepší metodou nebo 

technikou analýzy. Za základní zdroje těchto informací považujeme jako nejdůležitější 

publikované účetní výkazy, výroční zprávy a prospekty cenných papírů. Průběžné 

výsledky a některé další veřejně dostupné zdroje informací nám poskytují roční zprávy. 

Je nutné znát přesně obsah účetních výkazů odpovídajících používané účetní 

metodice a zohlednit některé nedostatky informací, které pramení zejména ze snahy 

podniků přizpůsobovat velikost vykázaného hospodářského výsledku žádoucím stavům. 

V publikovaných údajích z účetní závěrky rovněž chybí údaje důležité pro výpočet 

ukazatelů finanční analýzy, například velikost placených úroků a daně z příjmů. 

Každý zdroj informací má pro svého uživatele jinou úroveň významnosti. Avšak 

informační zdroje z výročních zpráv mají dle empirických výzkumů provedených mezi 
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externími uživateli v zahraničí i v ČR významnou pozici, které často nahrazují chybějící 

možnost přímé komunikace s managementem společnosti. Největší význam z účetních 

výkazů, které jsou publikované ve výroční zprávě, je přisuzován výkazu zisku a ztrát než 

rozvaze. Je to z toho důvodu, že má jednoznačnou prioritu zisk z ekonomických ukazatelů. 

[2] 

3.1 Rozvaha 

Firma, která je v reprodukčním procesu, má vlastní určitý majetek a vázány určité 

prostředky. Instituce státu, který je v procesu realizace služeb, má svěřený určitý majetek 

státu a vázány určité prostředky státu.  

Majetek má určitou skladbu, která je určována a liší se podle předmětu činnosti. 

Jedna část má podobu dlouhodobého majetku, což jsou stálá aktiva, jejichž využitelnost je 

delší než jeden rok. Z tohoto důvodu dlouhodobě váže kapitál. Tento majetek postupně 

přináší svou hodnotu díky postupné reprodukci pomocí odpisů. 

Stálá aktiva představují: 

- dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, stroje atd.), 

- dlouhodobý nehmotný majetek (software, výsledky výzkumu atd.), 

- finanční investice (investiční cenné papíry). 

Druhá část majetku má podobu oběžných aktiv. Jedná se o majetek, který má 

životnost do jednoho roku a neodepisuje se. V reprodukčním procesu se však jednorázově 

spotřebovává a díky tomu představuje krátkodobě vázaný kapitál. 

Do oběžných aktiv patří: 

- finanční majetek (peněžní hotovost, vklady v bankách, ceniny atd.), 

- zásoby (zásoby materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů apod.), 

- pohledávky (dlouhodobé a krátkodobé). 

Levá strana účetního výkazu rozvahy poskytuje přehled majetku (aktiv), kde je 

k určitému datu zachycen stav majetku. V rozvaze je majetek seřazen podle likvidnosti. 

Likvidností se rozumí schopnost přeměnit aktiva na peníze. Řazení je od nejméně 

likvidního k nejvíce likvidnímu a je uveden v ceně, za niž byl pořízen. Tuto cenu 
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nazýváme brutto hodnota. Dále se uvádí i korekce této hodnoty, což jsou opravné položky 

a oprávky, které představující součet odpisů. Výslednou hodnotou je netto hodnota. 

Majetek je pořizován z určitých zdrojů, která nazýváme pasiva a dělí se mezi vlastní 

a cizí zdroje. Mezi vlastní patří: základní kapitál, kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, 

výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření účetního období. Druhou 

skupinou jsou cizí zdroje, k nimž se řadí: rezervy, závazky, bankovní úvěry a výpomoci. 

Dále závazky vůči odběratelům, zaměstnancům, institucím sociálního a zdravotního 

pojištění, finančním orgánům, společníkům, věřitelům představují cizí zdroje. Na pravé 

straně účetního výkazu rozvaha je obsažen přehled o zdrojích krytí majetku (pasivech). 

Stav je zde zachycen k určitému datu. Zdroje jsou také členěny podle lhůty splatnosti, tj. 

zdroje dlouhodobé (splatnost je delší než rok) a krátkodobé (se splatností do jednoho 

roku). Dlouhodobou povahu má část cizích zdrojů a vlastní kapitál. Do dlouhodobých 

zdrojů patří dlouhodobé závazky, dlouhodobé bankovní úvěry a rezervy. Dále rozlišujeme 

zdroje, za něž firma musí platit úroky, tzv. úplatné zdroje, a zdroje neúplatné, sem patří 

například závazky vůči zaměstnancům, vůči dodavatelům ve lhůtě splatnosti a tak dále. 

Na obou stranách rozvahy jsou obsažena ostatní aktiva a ostatní pasiva, která tvoří 

tzv. přechodné účty (umožňující časové rozlišení položek, jež se netýkají daného období), 

kurzové rozdíly (přepočet všech položek z cizí měny bránící promítání kurzových zisků 

do výsledku hospodaření) a dohadné účty (položky týkající se daného období, u nichž 

však není jistá jejich výše).  

Jelikož pasiva představují specifický pohled na majetek, proto platí, že pasiva se 

rovnají aktivům. [3] 

3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určitá období 

představuje výkaz zisku a ztráty. Nezachycuje pohyb příjmů a výdajů, ale výnosů a 

nákladů. Při finanční analýze podniku ve výkazu zisku a ztrát sledujeme strukturu výkazu, 

jeho dynamiku, popřípadě dynamiku jednotlivých položek. Výkaz je sestavován pravidelně 

v ročních či kratších intervalech. 
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Jak jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovlivňovaly nebo spíš ovlivňují 

výsledek hospodaření? Na tuto otázku hledáme odpověď obvykle v rámci analýzy výkazu 

zisku a ztráty. Informace které získáme, jsou významným podkladem pro hodnocení 

firemní ziskovosti. Při slovním hodnocení daných výsledků musíme mít na paměti to, že ne 

každý náklad je možné přímo přiřadit k výrobku a proto souměření nákladů a výnosů 

nebude tak jednoznačné. 

Je možné nalézt několik stupňů výsledků hospodaření ve struktuře výkazu zisku a 

ztráty. Podle toho jaké náklady a výnosy do jejich struktury vstupují, tak se od sebe liší 

jednotlivé výsledky hospodaření. Výsledek hospodaření se dělí na výsledek hospodaření, 

provozní, z finančních operací, za běžnou činnost, mimořádný, za účetní období a před 

zdaněním. 

Struktura a obsah výsledku hospodaření souvisí s výkazem zisku a ztráty. 

Nejdůležitější je výsledek hospodaření z provozní činnosti, který je označován takto, 

protože odráží schopnost firmy ze své hlavní činnosti vytvářet kladný výsledek 

hospodaření. 

Důležitou položkou je přidaná hodnota, která je mezisoučtem a vypočteme ji tak, že 

sečteme výkony a obchodní marži a odečteme od výsledku výkonovou spotřebu. Podobně 

se můžeme zabývat výsledkem hospodaření z finanční činnosti a také mimořádným 

výsledkem hospodaření. 

Zatímco rozvaha zachycuje pasiva a aktiva k určitému dni, tak výkaz zisku a ztráty 

se vztahuje k určitému časovému intervalu a je přehledem o výsledkových operacích za 

tento interval. Toto je základní rozdíl mezi rozvahou a výkazu zisku a ztráty. Výkaz zisku 

a ztráty obsahuje tokové veličiny a jejich změny v čase nemusí být rovnoměrné. Nákladové 

a výnosové položky se neopírají o skutečné peněžní toky, což znamená, že výsledný čistý 

zisk neobsahuje skutečnou dosaženou hotovost získanou hospodařením v daném období. 

Toto je velkým problémem. Jako příkladem této situace mohou být výnosy z prodeje, které 

zahrnují okamžité uhrazení v hotovosti, fakturace a prodej odběratelům na úvěr, nebo to, 

že do tržeb není zahrnuto inkaso plateb z prodeje, který byl realizován na úvěr 

v předchozím období. 

Z těchto důvodů plyne nutnost sestavovat výkaz, kde jsou náklady a výnosy 

transformovány do peněžních toků. Na vztah, který je mezi provozním výsledkem 
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hospodaření a peněžním tokem z provozní činnosti je nutné přihlédnout při provádění 

podrobnější analýzy. [1] 

3.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow nám poskytuje podrobné údaje o výsledcích finančního řízení. 

Proto se v něm odráží podrobné výsledky provozní, finanční a investiční činnosti podniku. 

Údaje se uvádí přímo, neboť zájemci, kteří by chtěli dané informace, by je získali pouze 

podrobnou analýzou rozvahy, výsledovky a přílohy k účetním výkazům. 

Toky finančních prostředků se odráží ve výkazu změn ve finanční situaci za 

sledované roční období. Zohledňují se změny v položkách rozvahy a jejich příčiny. Výkaz 

nám vysvětluje, proč se údaje v rozvaze změnily, odkud plynou finanční prostředky 

podniku a na co byly použity za hodnocené účetní období. 

Z uvedeného výkazu lze zjistit hlavní informace, mezi které patří: 

- hlavní postupy řídících pracovníků a hlavní zásady podnikových politik 

v oblasti financování,  

- hlavní zdroje, z nichž byly finanční prostředky během období získány a podíl 

jednotlivých těchto zdrojů, 

- očekávané možnosti výplaty dividend v příštích období, 

- proporce užití finančních prostředků na příjmy vlastníků (dividendy), rozvoj 

provozní činnosti, na rozvoj podniku (investice) a na posílení finanční stability 

(splátky dlouhodobých závazků) 

- celkový trend ve finanční situaci podniku – tendence k jejímu upevňování nebo 

naopak zeslabování. 

Ve výkazu změn se obvykle prostředky získané nebo použité v provozní činnosti 

podniku ve finanční situaci uvádějí odděleně. 

Stejným způsobem se doporučuje sledovat odděleně tvorbu a užití peněžních 

prostředků i v investiční, popřípadě finanční oblasti. Použitelnost účetního výkazu se touto 

činností zlepšuje. 



          Bc. Zuzana Černá: Finanční analýza Dolu Kohinoor a.s. 

2014  8 

 

Porovnáním se změnou zůstatku peněžních prostředků se ověřuje správnost výpočtu 

celkového čistého cash flow. Celkový čistý cash flow, který se získá sečtením všech tří 

oblastí, by se měl rovnat změně stavu peněžních prostředků, ale pouze v případě správného 

výpočtu a neopomenutí žádné položky. 

Pro sestavení výkazu o cash flow jsou základními informačními zdroji výkaz zisku a 

ztrát za běžné období, rozvaha za běžné období a údaje o stavech na rozvahových účtech 

na počátku období, popřípadě rozvaha za předchozí období. 

Z příloh k účetním výkazům nebo přímo z účetnictví získáme další potřebné 

informace. 

Při sestavení výkazu o cash flow se obvykle doporučuje postupovat takto: 

- zjistit údaje z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy jednotlivé kladné i 

záporné vlivy na výši položek v členění na provozní, finanční a investiční 

činnosti, 

- takto zjištěné údaje o tvorbě a užití peněžních prostředků se uspořádají do 

výkazu o cash flow, 

- vypočítat rozdíl mezi konečným a počátečním stavem jednotlivých 

rozvahových položek. 

Výsledná částka je nazývána cash flow z provozní činnosti. Tato hodnota se poté 

upravuje o jednotlivé položky zdrojů a užití peněžních prostředků v investiční a finanční 

oblasti. [4] 

3.4 Absolutní ukazatelé 

Přímo z účetních výkazů vycházejí absolutní ukazatelé, které nám umožňují 

analyzovaná data porovnávat za daný účetní rok s rokem minulým. U daných údajů jsou 

zobrazeny, jak procentní (relativní), tak i absolutní změny. V analýze absolutních 

ukazatelů se zahrnuje horizontální analýza, kterou nazýváme analýza trendů a vertikální 

analýza neboli procentní rozbor komponent. 

Horizontální analýza (1) absolutních ukazatelů nám říká, jak se určitá položka 

změnila oproti předchozímu roku v účetním výkazu, nejenom z hlediska absolutní výše, ale 
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i tak v relativní (procentuální) výši. Když hovoříme o horizontální analýze, tak se 

porovnávají položky účetních výkazů mezi jednotlivými roky po řádcích.  

Pomocí vertikální (2) a horizontální analýzy srovnáváme účetní výkazy daného roku 

s výkazy z minulých let a poté je i možné porovnat několik firem různých velikostí. 

Technika rozboru bývá zpracována v jednotlivých letech od shora dolů, tím je míněn smysl 

pojmu „vertikální“. 

 

    
            

             
        (1)  

   
            

              
       (2)  

 

Procentní podíly jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech nás informují o 

tom, z jaké části do nich investovala svůj kapitál účetní jednotka. Tuto informaci zjistíme, 

podíváme-li se podrobněji na vertikální analýzu rozvahy. 

V případě pasiv nám podává vertikální analýza přehled o tom, z jakých zdrojů účetní 

jednotka svá aktiva financovala, to znamená, zdali využila vlastního nebo cizího kapitálu a 

v jaké míře byl kapitál využit. U cizího kapitálu je důležitá i časová návratnost těchto 

zdrojů. Ta nám říká, v jak hojné míře účetní jednotka užívala krátkodobý nebo dlouhodobý 

cizí kapitál.  

Rozhodnutí týkajících se financování podniku jsou prováděna na základě srovnání 

výsledků vertikální analýzy s následujícími bilančními pravidly tak, aby bylo dosaženo 

dlouhodobé finanční stability. 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika nám říká, že vlastní zdroje by neměly být nižší než 

zdroje cizí. Je z toho zřejmé, že se zabývá vztahy pouze na straně pasiv.  

Zlaté bilanční pravidlo financování poukazuje na potřebu slaďovat časový horizont 

trvání majetkových účastí s časovým horizontem finančních zdrojů. 

Vztah dlouhodobého majetku a vlastního kapitálu sleduje zlaté pari pravidlo, které 

doporučuje, aby dlouhodobý majetek byl financován povětšině z vlastních zdrojů. Jelikož 

firma ke svému financování využívá i cizích zdrojů, tak se dané pravidlo dodržuje jen 

zřídka. 
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Pro udržení dlouhodobé rovnováhy by tempo růstu investic nemělo být vyšší než 

tempo růstu tržeb ani v krátkém časovém horizontu. Takto je definováno zlaté poměrové 

pravidlo. [3] 

3.5 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele patří mezi základní nástroje finanční analýzy a charakterizují 

nám pomocí jejich podílu vzájemný vztah dvou položek z účetních výkazů. Takto 

vypočtený poměrový ukazatel má určitou vypovídací schopnost pouze v případě, kdy 

existuje vzájemná souvislost mezi položkami uvedenými do poměru. Ukazatelé se vybírají 

podle cíle, kterého chceme analýzou poměrových ukazatelů dosáhnout. 

Poměrových ukazatelů existuje nekonečné množství, proto je účelně sdružujeme do 

skupin, které se vždy orientují na určitý aspekt finančního stavu podniku. 

3.5.1 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity měří schopnost účetní jednotky uhradit své finanční závazky 

v okamžiku jejich splatnosti. Účetní jednotka je brána jako solventní v případě, kdy má 

určitou část svých aktiv ve vysoce likvidní formě.  V takovém tvaru se jedná o aktiva, která 

jsou rychle přeměnitelná na peníze. 

Likvidita má opačný vztah k rentabilitě účetní jednotky. Obvykle nižší rentability se 

dosahuje u účetní jednotky s velkým podílem vysoce likvidního majetku. 

Celková likvidita (3) 

Celková likvidita nám udává, jak jsou krátkodobé závazky kryty oběžnými aktivy. 

Struktura a likvidnost jednotlivých aktiv nám určuje závislost na vypovídací schopnosti 

tohoto ukazatele. Má-li účetní jednotka extrémní množství zásob, spoustu obtížně 

vymahatelných pohledávek a pouze nízký stav peněžních prostředků, může vyšší hodnota 

tohoto ukazatele maskovat skutečné problémy, kde se účetní jednotka v souvislosti se svou 

platební neschopností nachází. 

 
 

                             

                  
  (3)  
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Pohotová likvidita (4) 

Eliminuje vliv zásob oběžných aktiv za ukazatele likvidity. 

 

   
           

                  
 (4)  

 

Okamžitá likvidita (5) 

Měří schopnost účetní jednotky hradit okamžitě splatné závazky. [3] 

 

   
                           

                  
 (5)  

3.5.2 Ukazatelé rentability 

Na poměřování zisku s výší zdrojů jsou určeny ukazatelé rentability. Používají se pro 

posouzení intenzity využívání, reprodukce a zhodnocení podniku. 

Pro konstrukci ukazatelů se používají údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát. Podle 

dosaženého zisku, který se dosazuje do čitatele, také podle vloženého kapitálu, který 

dosazujeme do jmenovatele zlomku v ukazateli, se jednotlivé ukazatelé rentability od sebe 

liší. 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return On Assets) 

Hrubou produkční sílu účetní jednotky měříme pomocí ROA (6). Tímto ukazatelem 

je dána i celková výdělečná schopnost dané jednotky. Hodnota ukazatele nám prozradí, 

kolik korun vynesla každá koruna investovaného kapitálu. Bez ohledu na to, zda jsou 

aktiva financována z vlastních či cizích zdrojů, nám poměřuje zisk s celkovými aktivy. 

 
    

        
 

(6)  
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) 

ROE (7) nám poskytuje informace o výnosnosti kapitálu, který do podniku vložili 

akcionáři. Pomocí tohoto ukazatele akcionáři zjišťují, zda jejich kapitál přináší dost vysoký 

výnos. 

 
          

  
 

(7)  

 

Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales) 

ROS (8) je pro poměřování čistého zisku společnosti s celkovými tržbami. Výsledek 

nám ukazuje, kolik korun zisku vynesla účetní jednotce jedna koruna tržeb. 

 

  
    

                                                                  
 (8)  

 

Nákladovost (9) 

Nákladovost se vypočítá jako poměr nákladů k tržbám. Ukazuje nám výši nákladů 

připadající na jednu korunu tržeb společnosti. [3] 

 

 
   

    

                                                               

  

(9)  

 

3.5.3 Ukazatelé zadluženosti 

Zadlužeností účetní jednotky máme na mysli míru financování svých aktiv a to buď 

z vlastních, nebo z cizích zdrojů. 

Při využití cizího kapitálu se účetní jednotka rozhoduje podle toho, jestli tato 

alternativa jí přinese větší výnos, než jsou náklady neboli úroky spojené s cizím kapitálem. 

Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) 

Celková zadluženost (10) nám prozrazuje, jakou procentuální výší jsou celková 

aktiva financována cizím kapitálem. Vlastnící preferují vyšší míru zadluženosti, zatímco 

věřitelé upřednostňují nižší hodnotu tohoto ukazatele a tedy nižší míru zadluženosti. 
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      (10)  

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (11) nám určuje, jaký je poměr mezi 

vlastním a cizím kapitálem. Výsledná hodnota doplňuje ukazatel celkové zadluženosti. 

 

  
           

               
      (11)  

 

Ukazatel samofinancování 

Ukazatel samofinancování (12) je opakem k celkové zadluženosti (jejich součet = 

100%). Udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Je 

vyjádřením finanční stability a samostatnosti firmy.  

 

   
               

              
 * 100 (12)  

 

Doba splácení dluhu  

Doba splácení dluhu (13) z Cash Flow nám vyjadřuje, za jak dlouho je firma schopna 

uhradit své závazky. Za příznivou hodnotu se považuje ukazatel do 3 let. [3] 

 

 

 
                                                    

                  
 

(13)  

 

3.5.4 Ukazatelé aktivity 

Efektivnost hospodaření účetní jednotky se svými aktivy je dána ukazatelem aktivity 

(má-li účetní jednotka málo aktiv, tím přichází o potenciální tržby, má-li jich více než je 

třeba, vznikají jí zbytečné náklady). Znázorňují se ve dvou formách a to buď jako 

ukazatelé doby obratu nebo jako ukazatelé počtu obrátek. Kolikrát se za stanovený časový 

interval obrátí určitý druh majetku, o tom vypovídá ukazatel počtu obrátek. Naopak 

ukazatel doby obratu sleduje dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán. 
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Obrat celkových aktiv (14) 

Slouží jako měřítko celkového využití majetku účetní jednotky. 

 

   
     

             
 (14)  

 

Doba obratu zásob (15) 

Oběžná aktiva se pojí ve formě zásob. Důležitý je počet dnů, po kterých jsou tato 

aktiva vázána. Tuto dobu nazýváme průměrnou. Je to čas, který uplyne mezi nákupem 

materiálu a prodejem výrobku. Nejvhodnější je postupné snižování hodnoty ukazatele 

v jednotlivých obdobích. 

   
          

     
 (15)  

 

Doba obratu závazků (16) 

Je to doba, která uplyne mezi nákupem zásob a platbou za nákup. Kvůli zajištění 

likvidity se účetní jednotka snaží, aby tato doba byla co nejkratší. Ukazuje platební 

morálku podniku vůči věřitelům.   

 

  
                      

     
  (16)  

 

Doba obratu pohledávek (17) 

Vyjadřuje dobu ode dne vystavení faktury odběratelům až po příjem peněžních 

prostředků. Určuje nám tedy, za jak dlouho jsou pohledávky v průměru spláceny. Zájmy 

účetní jednotky jsou, aby doba inkasa byla co nejkratší. [3] 

 

   
                         

     
 (17)  
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3.6 Souhrnné indexy hodnocení 

Finanční analýza nám vyhodnocuje finanční zdraví firmy a to buď z pohledu finanční 

minulosti, anebo z pohledu předpovídání budoucnosti. Analyzováním těchto částí je 

možnost zjistit, zda je firma schopna přežít či nikoliv. Pomocí jednoho čísla nám souhrnné 

indexy hodnocení vyjadřují kompletní charakteristiku celkové finančně-ekonomické 

situace a výkonnosti podniku. Vypovídací schopnost mají nižší, ale jsou vhodné pro rychlé 

a globální srovnání několika podniků. Také slouží jako orientační podklad pro další 

hodnocení. 

Čím více máme ukazatelů, tím můžeme získat detailnější zobrazení situace ve firmě. 

Je zapotřebí si při zvolení počtu ukazatelů dávat pozor na ztížení orientace, protože to 

může vést analytiky ke zkreslení pohledu na firmu. Nicméně podstatou struktury soustavy 

poměrových ukazatelů je sestavení jednoduchého modelu, který znázorňuje vzájemné 

vazby mezi dílčími ukazateli vyššího řádu. Model je pak tvořen souhrnem ukazatelů, které 

lze postupně rozkládat na další ukazatele. Model, případně funkční model, má tři základní 

úlohy: 

- ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku, 

- ujasnit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření firmy, 

- poskytnout základy pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích cílů. 

Soustavy ukazatelů a jejich techniky vytváření je možné rozdělit do dvou základních 

skupin: 

- Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, u nichž existuje matematická 

provázanost. Tyto soustavy se vykládají pomocí pyramidových soustav, jejichž 

základem je stále detailnější rozklad ukazatele, představujícího vrchol 

pyramidy. Tyto rozklady se převážně demonstrují v grafické podobě, protože 

v tomto vyjádření je rozklad přehlednější a umožňuje daleko lépe sledovat 

strukturu změny jiných částí ukazatelů zahrnutých do pyramidy v případě, že se 

změní v pyramidě jediná položka.  

- Účelově vybrané skupiny ukazatelů, u nichž je cílem kvalitně stanovit finanční 

situaci firmy, popřípadě předurčit její další vývoj na základě jednočíselné 

charakteristiky: 
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 bankrotní modely, nám určují, zda podnik do určité doby spadne 

do úpadku. Do této skupiny patří například: 

 Altmanovo Z-skóre, 

 model In- Index důvěryhodnosti, 

 Tafflerův model, 

 Bonitní modely se snaží bodovou klasifikací stanovit bonitu 

oceňovaného podniku a zařadit firmu z finančního hlediska při 

mezifiremním srovnání. Do této skupiny patří například: 

 Kralickův Quicktest, 

 soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy, 

 Modifikovaný Quicktest, 

 Tamariho model. [2] 

3.6.1 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

Bez ohledu na velikost podniku využijeme analýzu, která je dána soustavou 

ukazatelů podle Rudolfa Douchy. Umožňuje nám fungování podniku ověřit velmi 

jednoduchým způsobem rychlého testu. Díky vytvoření soustavy v podmínkách České 

republiky je možné říci, že bude poskytovat spolehlivé informace bez zkreslení jiným 

ekonomickým prostředím. 

V nejsložitějších analýzách jsou přidány základní ukazatele cash flow a v 

jednodušších variantách analýz se vychází pouze z analýzy rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty. Bilanční analýza je rozvedena do dvou úrovní a těmi jsou: bilanční analýza I a 

bilanční analýza II. 

Bilanční analýza I 

Jde o soustavu čtyř základních ukazatelů (ukazatel stability, likvidity, aktivity a 

rentability) a jeden ukazatel celkový. Tuto analýzu není možné využít při zásadních 

rozhodnutích a na srovnání různě velikých podniků. Jedná se pouze o orientační pohled na 

situaci podniku. 
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Celkový ukazatel je stejný, jak pro Bilanční analýzu I i II a je možné jej vymezit jako 

dosažený vážený průměr hodnot u celkových ukazatelů jednotlivých skupin. Přičemž 

dosahuje-li hodnot nad 1, je systém považován za dobrý, hodnoty mezi 0,5 a 1 jsou 

považovány za únosné a hodnoty pod 0,5 jsou považovány za špatné. 

Za povšimnutí stojí fakt, že největší váha je přirozeně přiřazena ukazatelům 

rentability a likvidity, nejmenší váha je přiřazena ukazateli aktivity.  

Tabulka 1: Výpočet celkového ukazatele Bilanční analýzy I 

Celkový ukazatel Bilanční analýza I 

S= vlastní jmění / stálá aktiva 

A= celkové výkony / (2* celková pasiva) 

R= (8* výsledek hospodaření)/vlastní jmění  

L= (finanční majetek+pohledávky)/2,17* krátkodobý cizí kapitál 

C= (2*S+4*L+A+5*R)/12 - Celkový ukazatel Douchovy analýzy I 
Zdroj: [5] 

Bilanční analýza II 

Tato soustava ukazatelů nám hodnotí podnik čtyřmi základními směry, každá oblast 

obsahuje tři až pět ukazatelů, jež jsou sestavovány tak, že jejich zvyšující se výsledek 

znamená zlepšující se stav podniku. Tato analýza se používá tam, kde je nutné mít rychlé 

informace a zároveň, aby byly i seriózní.  

Posuzuje se finanční zdraví firmy z jediné hodnoty, která je vypočítaná pomocí 

celkového ukazatele a stejně jako v předchozím případě, i zde je hodnocení stejné, tedy 

hodnoty nad 1 jsou považovány za dobré, hodnoty mezi 0,5 až 1 jsou výsledky v šedé 

zóně, u kterých není možno jednoznačně určit možný vývoj firmy z hlediska financí, a 

hodnoty pod 0,5 signalizují problémy v hospodaření firmy. Nejhorší situace nastává v 

době, v níž firma vykazuje záporné hodnoty. Podle sestavení ukazatelů a také podle toho, 

že největší váha je přikládána rentabilitě, je potom zjevné, že firma není schopna 

zhodnocovat svěřené finanční prostředky. Podnik, který je v této situaci, je zpravidla 

odsouzen k zániku, jelikož je pro něj obtížné získávat další zdroje financování. [2] 
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Tabulka 2: Výpočet ukazatelů Bilanční analýzy II. 

Bilanční analýza II. 

 Ukazatel stability 

S1= vlastní jmění / stálá aktiva 

S2= 2 * (vlastní jmění / stálá aktiva) 

S3= vlastní jmění / cizí zdroje 

S4= celková aktiva/ (krátkodobé závazky*5) 

S5= celková aktiva/ (zásoba*15) 

S= (2 * S1 + S2 + S3 + S4 + 2*S5) / 7 

 Ukazatel likvidity 

L1= 2 finanční majetek / krátkodobé cizí zdroje 

L2= (finanční majetek + pohledávky)/ (krátkodobé cizí zdroje / 2,17) 

L3= (oběžná aktiva / krátkodobé cizí zdroje) / 2,5 

L4= provozní hospodářský výsledek / (celková pasiva * 3,33) 

L= (5L1 + 8L2 + 2L3 + L4) / 16 

 Ukazatel aktivity 

A1= (tržby/2) / celková pasiva 

A2= (tržby/4) / vlastní jmění 

A3= 4*přidaná hodnota / tržby 

A= (A1 + A2 + A3) / 3 

 Ukazatel rentability 

R1= 10EAT / přidaná hodnota 

R2= 8EAT / vlastní jmění 

R3= 20EAT / celková pasiva 

R4= 40EAT / tržby 

R5= 1,33 EBIT / (PHV + FHV + MHV) 

R= (3R1 + 7R2 + 4R3 + 2R4 + R5) / 17 

 Celkový ukazatel Douchovy analýzy II 

C= (2S+4L+A+5R) / 12 
Zdroj: [5] 

3.6.2 Index důvěryhodnosti IN 

Index důvěryhodnosti IN je původním českým pokusem Inky a Ivana 

Neumaierových najít postup, který by umožnil odhad posouzení finančního rizika českých 

podniků z pohledu světových ratingových agentur. Tyto agentury své postupy hodnocení 
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celkem pochopitelně přísně utajují, navíc při svých hodnoceních vycházejí 

z mezinárodních účetních standardů.  

Index IN je schopen, dle názoru autorů, zahrnout zvláštnosti současné ekonomické 

situace v ČR a využít vstupů z českých účetních výkazů.  

Rovnice indexu IN (18) zní: 

 

 
   

 

  
    

    

 
    

    

 
    

 

 
    

  

      
    

   

 
 

  

(18)  

 

A = aktiva, 

CZ = cizí zdroje, 

EBIT = hospodářský výsledek před zdaněním a úroky, 

U = nákladové úroky, 

T = výnosy, 

OA = oběžná aktiva, 

KZ = krátkodobé závazky, 

KBU = krátkodobé bankovní úvěry, 

ZPL = závazky po lhůtě splatnosti. 

 Je zapotřebí, aby do rovnice byly dosazovány hodnoty ukazatelů v desetinných 

číslech. Z rozvahy u stavových veličin je vyhovující používat průměrné hodnoty. 

Symboly V1 až V6 v rovnici zobrazují váhy podobně jako v Altmanově modelu. 

Hlavním rozdílem od Altmanova modelu jsou odchylky velikosti těchto vah pro jednotlivá 

odvětví ekonomiky, s výjimkou koeficientů V2 a V5, které jsou pro všechna odvětví 

stejné.  

Jako podíl významnosti ukazatele ke kriteriální hodnotě ukazatele jsou konstruovány 

váhy modelů. Smysl jednotlivých ukazatelů autoři stanovili pomocí srovnávacích analýz, 

tj. empiricky obdobně jako v případě Altmanova modelu, avšak tentokrát byl použit soubor 

více než 1000 českých podniků. 
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Kritéria hodnocení indexu IN: 

- hodnota indexu mezi 1 a 2 představuje podnik s potenciálními finančními 

problémy, 

- hodnota indexu menší než 1 indikuje podnik finančně neduživý, 

- hodnota indexu větší než 2 znamená podnik s dobrým finančním zdravím. 

Dle autorů je index IN na rozdíl od Altmanova modelu vhodný pro roční hodnocení 

finančního zdraví. [1]     

3.6.3 Altmanův index 

Charakteristickým příkladem souhrnného indexu je Altmanův model nebo také 

Altmanův index finančního zdraví podniku. Vychází z indexů celkového hodnocení, 

popřípadě z propočtu globálních indexů. Zvláštní oblíbenost tohoto modelu v podmínkách 

České republiky vychází jistě z jednoduchosti výpočtu. Výsledek je dán jako součet hodnot 

pěti častých poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha, avšak největší váhu má 

rentabilita celkového kapitálu. 

Účelem původního Altmanova modelu bylo zjistit, jak by bylo jednoduše možné 

odlišit firmy bankrotující od těch, u nichž je očekávaný bankrot minimální. K  předpovědi 

podnikatelského rizika použil Altman diskriminační metodu, což je přímá statistická 

metoda zakládající se na třídění pozorovaných objektů do dvou nebo víc pozorovaných 

skupin podle určitých souhrnných znaků. Na základě této metody stanovil váhu 

jednotlivých poměrových ukazatelů, jež jsou obsaženy jako proměnné do tohoto modelu. 

Z důvodu změn ekonomické situace v jednotlivých firmách a zemích se musel i tento 

model v průběhu své existence adaptovat. 

Společnosti, které veřejně neobchodují na burze, je možné vyjádřit rovnicí 

Altmanova modelu: 
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Hodnoty pod 1,2 napovídají docela velké finanční problémy, popřípadě i možnost 

bankrotu. Jsou-li výsledky v rozmezí 1,2-2,9, mluvíme o šedé zóně, znamená to, že firmu 

nelze viditelně označit za úspěšnou, ale zároveň ji nemůžeme klasifikovat jako firmu 

s problémy. Je-li hodnota výsledného indexu vyšší než 2,9, týká se firmy, jejíž finanční 

situace je uspokojivá.  

Altmanův model, který je použit v klasickém tvaru a v podmínkách České republiky 

je brán jako výpočet koeficientu, jehož schopnost odpovídá možnosti bankrotu, avšak tato 

verze je velice pochybná. Mezi techniky jednoduché finanční analýzy řadíme Altmanův 

model. Altmanův model lze pokládat za možnost vyvíjet běžně používané poměrové 

finanční analýzy a pořád je ještě považován za nejlepší a nejefektivnější prostředek ke 

zjištění nepřiměřených úvěrových rizik, když pomineme-li funkci prognózy finanční tísně 

společnosti. Jako dodatek finanční poměrové analýzy je Altmanův model velice vhodný. 

Avšak je možné ho využít pouze u firem střední velikosti, jelikož větší podniky v našich 

podmínkách bankrotují málokdy a menší nedávají dostatek informací k provedení takovéto 

analýzy. 

V případě využití v našich podmínkách, pak je lepší zvolit formu pro rozvojové trhy, 

kde není brán takový důraz na kapitálový trh. [2]     
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3.6.4 Tafflerův model 

Tafflerův model znázorňuje určitou možnost Altmanova modelu, vytvořenou pro 

analýzu britských společností v autentické podobě profesorem Tafflerem v roce 1977 a 

následně pak doplněnou a vylepšenou. 

Taffler svůj model staví na ukazatelích, které zobrazují klíčové popisy platební 

schopnosti společnosti, jakými jsou ziskovost, přiměřenost pracovního kapitálu, finanční 

riziko a likvidita. Podle jeho názoru pro různá odvětví jsou nutné rozdílné kombinace 

poměrových ukazatelů a koeficientů, i přesto že základní zásady jsou stejné. 

Pro britské společnosti kótované na burze cenných papírů je podoba Tafflerova 

modelu následující: 

                                  (25)   

 
      

                  

                  
 (26)  

    
             

               
 (27)  

    
                  

              
 

(28)  

    
                                   

                       
 

(29)  

 

Ukazatel x1 měří ziskovost, ukazatel x2 pozici pracovního kapitálu, ukazatel x3 

finanční riziko a ukazatel x4 likviditu. 

Pokud má posuzovaný podnik kladný součet ZT > 0, pak je platebně výkonný a je 

nejisté, že by se v průběhu jednoho roku dosáhl úpadku. Pakliže je index ZT < 0, tak se 

podnik nalézá v rizikové oblasti a má svůj finanční profil obdobný podnikům, které již 

dříve dosáhli úpadku; to ukazuje vysokou jistotu finančních potíží. [1]     

3.6.5 Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest se skládá obdobně jako Douchova analýza ze soustavy čtyř 

rovnic, jejichž podstatou je pak hodnocení situace v podniku. První dvě rovnice klasifikují 

finanční stabilitu firmy, druhé dvě oceňují výnosovou situaci firmy: 
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Výsledkům, které vypočítáme, přiřadíme bodovou hodnotu podle tabulky č. 3.  

Tabulka 3: Algoritmus Kralickova Quicktestu 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

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

R2 < 3 3 – 5 5 – 12 12 – 30 > 30 

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

R4 < 0 0 – 0,05 0,05-0,08 0,08 - 1 > 0,1 

Zdroj: [1]     

 

Klasifikace firmy se skládá ze tří kroků. Napřed ohodnotíme finanční stabilitu 

(hodnocení finanční stability – součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2), poté 

ohodnotíme výnosovou situaci (hodnocení výnosové situace – součet bodové R3 a R4 

dělený 2) a v posledním kroku ohodnotíme situaci jako celek (hodnocení celkové situace 

– součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace dělený 2). 

Vysvětlení bodové klasifikace se pak porovnává předchozím soustavám. V tomto 

modelu se hodnoty vyšší jak 3 vyskytují u firem, které mají problémy s finančním 

hospodařením firmy. Hodnoty v intervalu 1 – 3 nazýváme šedou zónou a hodnoty nižší než 

1 mají podniky, které jsou bonitní. [1]     

3.7 Du-Pontův rozklad 

Aditivní nebo multiplikativní metodou se rozkládá vrcholový ukazatel u pyramidové 

soustavy ukazatelů. Záměrem pyramidových soustav je na jedné straně objasnit vzájemné 

vazby jednotlivých ukazatelů a na druhé straně analyzovat složité vnitřní provázaností 

v rámci pyramidy. Jakýkoliv zásah do jednoho ukazatele se pak projeví v celé vazbě. 
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Pyramidový rozklad se poprvé aplikoval v chemické společnosti Du Pont de 

Nomeurs a dodnes zůstává nejpoužívanějším pyramidovým rozložením. Rozklad, nazýván 

Du-Pont, je zaměřen na rozložení rentability vlastního kapitálu a na definování 

jednotlivých položek vstupujících do tohoto ukazatele. 

 

 
Obrázek 1: Du-Pontův pyramidový rozklad ukazatelů 

Zdroj: [1]     

 

Du-Pontův rozklad na pravé straně ukazuje multiplikátor kapitálu akcionářů. 

Z důvodu existence daného ukazatele je jasné, že v případě využití většího rozsahu cizího 

kapitálu, můžeme za určitých podmínek získat vyšší hodnotu rentability vlastního kapitálu. 

Kladný vliv zadluženosti se ukáže pouze v případě, bude-li firma v rámci své tvorby 

získávat takový zisk, aby vynahradil vyšší nákladové úroky. 

Z obrázku č. 1 je evidentní, že můžeme vrcholový ukazatel dále členit.  Ani 

v takovéto formě však ještě rozklad není hotov. Dále členíme čistý zisk na rozdíl tržeb a 

celkových nákladů, do kterých řadíme například úroky, odpisy, ostatní náklady, ale také 

daň ze zisku. Stejným způsobem se člení ještě celková aktiva, o nichž už víme, že se 

skládají ze stálých aktiv, oběžných aktiv a ostatních aktiv. 

Stejným způsobem pracujeme s rozkladem stability celkového vloženého kapitálu, 

tedy ROA. Tento rozklad je také obsažen v Du-Pont rozkladu, a není tedy potřebné ji 

+
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znovu upravovat. Většinou se však předkládá rozklad rentability vlastního kapitálu bez 

uvedení rentability celkového vloženého kapitálu jako součin tří ukazatelů: rentability 

tržeb, obratu celkových aktiv a finanční páky. Pro rozklad vrcholového ukazatele na dílčí 

ukazatele je příkladů v praxi mnoho. Dá se však říci, že vzhledem k tomu, že jedním ze 

stěžejních cílů firem je dosahování zisku, pak hlubší analýza ukazatelů rentability právě 

pomocí pyramidových ukazatelů, na nichž je nejvíce patrný vliv změn, je pro většinu 

cílových skupin finanční analýzy nejzajímavější. [1]    

Logaritmická metoda 

 V mé práci je funkce změny syntetického ukazatele v pyramidovém rozkladu popsána 

multiplikativní vazbou. To znamená, že na syntetický ukazatel působí nejen každý dílčí 

analytický ukazatel zvlášť, ale určitá část změny je vyvolána působením všech dílčích 

ukazatelů společně. Při vyčíslení vlivu analytických ukazatelů je proto nutné použít 

speciálních metod a v mém případě byla zvolena logaritmická. Byla vybrána, jelikož mezi 

dílčími ukazateli existují multiplikační vazby a navíc ukazatel nemá zápornou hodnotu, tj. 

když čitatel i jmenovatel mají různá znaménka nebo má-li ukazatel nulovou hodnotu. 

Nechť je dána následující multiplikativní vazba: 
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Zdroj: [6]    

 

4 Finanční analýza společnosti  

V rámci praktické části provedu aplikaci jednotlivých metod finanční analýzy. Budu 

ji provádět na společnosti Důl Kohinoor a.s. v letech 2004-2008. Tato společnost se zabývá 

hornickou činností dle zákona č. 61/1988 Sb.; činností prováděnou hornickým způsobem 

dle zákona č. 61/1988 Sb.; silniční motorovou dopravou nákladní; pronájmem nemovitostí, 

bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných služeb než základních; pronájmem 

movitých věcí a půjčování sportovních potřeb a koupě zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje a jeho prodej. Jedná se o firmu, která již delší dobu na trhu funguje a doposud 

nevykazovala žádné významnější problémy. Zároveň můžu říci, že se jedná o společnost 

větší velikosti s dosavadní regionální působností. K dispozici mám všechny tři výkazy 

(rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz o peněžních tocích) za léta 2004, 2005, 2006, 2007 

a 2008. 

V rámci komplexní analýzy je provedena vertikální analýza a horizontální analýza u 

všech účetních výkazů, které mám k dispozici, dále analýza poměrovými ukazateli a 

analýza souhrnnými indexy hodnocení a analýzu Du-Pontova rozkladu. Zároveň se 
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pokusím o převedení nejpodstatnějších informací převést do grafické podoby pro 

jednodušší orientaci. 

4.1 Analýza rozvahy 

Rozvahu použiji pro získání věrného obrazu ve třech oblastech – o majetkové situaci 

podniku, o zdrojích financování a o finanční situaci podniku. Pro analýzu využiji analýzu 

stavových ukazatelů, která v sobě zahrnuje analýzu trendu (horizontální analýza) a také 

procentní rozbor (vertikální analýza). Pro zhodnocení je zapotřebí znát strukturu rozvahy 

(příloha č. 1). 

4.1.1 Vertikální analýza rozvahy 

Provedená vertikální analýza aktiv firmy Důl Kohinoor a.s. vypovídá o majetkové 

struktuře, která odpovídá typu podniku příslušného oboru podnikání. U těchto typu 

společností je preferováno, když je majetková struktura přikloněna k oběžným aktivům, 

protože je důležité mít odbyt a vytvářet tak rezervy pro likvidaci dolů a rekultivace. Dle 

grafu č. 1 je zřejmé, že oběžná aktiva stoupají a jsou ve vysokých hodnotách oproti stálým 

aktivům, což je možné hodnotit jako pozitivní, neboť tento stav signalizuje úspěšné 

nakládání se svěřenými prostředky.  Podstatnou složkou ze stálých aktiv je dlouhodobý 

hmotný majetek. Z daných hodnot je možné říci, že rozložení finančních prostředků je 

úměrné těžební činnosti podniku, protože je jich nejvíce vázáno v pozemcích. Společnost 

vůbec neinvestuje do zmodernizování strojů, neboť se předpokládá, že po vydobytí všech 

prostorů ukončí činnost. Tuto položku je možné vysvětlit dvojím způsobem, na jedné 

straně ušetření finančních prostředků v rámci investic a vytváření potřebných rezerv, nebo 

negativní jev, což jsou zvýšené náklady na údržbu a opravy strojů potřebných k těžbě. 
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Graf 1: Vertikální analýza aktiv v rozvaze společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

Podíl oběžných aktiv v čase stoupá a je zřejmé, že podíl jednotlivých položek se 

mění v čase na celkové majetkové struktuře. Z grafu č. 2 je zřejmé, že největší podíl je 

zaznamenán u finančního majetku, avšak v roce 2008 došlo ke značnému poklesu a 

mírnému vyrovnání s ostatními oběžnými aktivy.  Vysoká hodnota u oběžných aktiv, nám 

dává najevo, že společnost je velice likviditní a neměla by mít žádný problém při hrazení 

svých závazků. 

 

Graf 2: Podíl jednotlivých položek oběžných aktiv na aktivech celkových společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 
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Z hlediska vertikální analýzy ze strany pasiv (graf č. 3) je zřejmé, že firma v roce 

2008 odpovídá typu podniku příslušného oboru. Jelikož platí, že výrobní firmy mají 

z hlediska finanční struktury sklony využívat vlastní zdroje financování. Toto může mít 

negativní vliv na oblast rentability, neboť financování vlastními zdroji je nákladnější. Proto 

se dále v rámci analýzy zaměřím na rentabilitu vlastního kapitálu a rentabilitu celkového 

kapitálu, kde se využití vlastního kapitálu ukáže. 

 

Graf 3:Vertikální analýza pasiv v rozvaze společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

V prvních třech letech měla převahu aktiva cizí, avšak v roce 2007 se už hodnoty 

skoro rovnají a v roce 2008 již došlo ke zvýšení vlastního kapitálu nad cizím. Důvod je ten, 

že v daném roce zároveň došlo ke snížení finančního majetku a to razantním způsobem. 

Částečně byly zrušeny rezervy, z nichž pak byly vyplaceny dividendy akcionářům.  

4.1.2 Horizontální analýza rozvahy 

Z hlediska horizontální analýzy (graf č. 4) je zřejmé, že mezi lety nejsou významné 

rozdíly. V případě posledního roku 2008 došlo k výraznému vzestupu dlouhodobých aktiv. 

Z čeho můžeme usoudit, že firma začala investovat v nákupu dlouhodobého hmotného 

majetku. Vážný pokles finančního majetku v roce 2008 se projeví na likviditě okamžité, 

kde se dají předpokládat výrazné problémy. 
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Graf 4: Horizontální analýza vybraných aktiv společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

U položky zásob (tabulka č. 4) došlo k opětovnému zvýšení, což značí, že firma váže 

finanční prostředky neefektivním způsobem. Zároveň pohledávky jsou na vzestupné výši a 

díky tomu je možné říci, že společnosti se buď zhoršila platební morálka anebo došlo 

k přílivu odběratelů.  

 

Tabulka 4: Hodnoty oběžných aktiv společnosti Důl Kohinoor a.s. (v tis. Kč) 

         

   

2004 2005 2006 2007 2008 

 

 
Zásoby 14 199 11 975 9 307 3 618 17 096 

 

 
Pohledávky 12 124 13 052 16 736 13 707 32 656 

 

 
 Finanční majetek 85 286 103 882 116 239 160 709 59 963 

 

         Zdroj: Výroční zprávy společnosti Důl kohinoor a.s. 

 

Firma zajistila v kategorii vlastních zdrojů (tabulka č. 5) financování růst, což je pro 

společnost pozitivní jev. Zároveň v oblasti cizích zdrojů financování došlo k výraznému 

poklesu rezerv. Toto je způsobeno tím, že v daném a následujícím období se firma již 

zabývá rekultivacemi pozemků, které jsou finančně náročné a jsou na to právě vytvořeny 

dané rezervy. Z hlediska postupného ukončování těžby je tento jev přijatelný. Oproti cizím 

zdrojům, které klesají, naopak vzrostl vlastní kapitál, který poukazuje na dobré 

hospodaření společnosti. Zvyšování této položky může působit pozitivně, jako ukazatel 
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finanční jistoty. Ale je zapotřebí zároveň, pak sledovat i ukazatel zadluženosti, který 

porovnává vlastní a cizí kapitál. 

 

Tabulka 5: Horizontální analýza vybraných pasiv společnosti Důl Kohinoor a.s. (v %) 

 
Horizontální analýza  

  2005 2006 2007 2008 

vlastní kapitál 17,43 14,34 57,66 6,61 

cizí zdroje -0,06 -0,49 -2,13 -53,06 

celková pasiva 4,82 4,15 18,40 -25,78 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

4.2 Analýza výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow 

Analýzy výkazu zisku a ztráty mi sdělí informace o jednotlivých položkách, které 

ovlivňovali výsledek hospodaření. Toto je důležitý podklad pro zhodnocení firemní 

ziskovosti. Dále přehled o peněžních tocích mi podá informaci o tom, kolik bylo vytvořeno 

peněžních prostředků a k jakým účelům byl použit. Výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow 

společnosti je prezentován v přílohách č. 2 a č. 3 této diplomové práce. U těchto výkazů 

provedu pouze horizontální analýzu, protože vertikální analýza má význam u interní 

analýzy jako upřesnění. 

4.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Společnost udržuje své náklady (tabulka č. 6) na stejné úrovni, ale zároveň si udržuje 

i výnosy. Dá se tedy říci o firmě, že je stabilní.  Vzhledem k tomu, že nejsou výrazně 

rozdílné osobní náklady v jednotlivých letech, znamená to, že firma nepropouští 

zaměstnance a udržuje stejný počet pracovníků i přes ekonomické krize.  
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Tabulka 6: Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát společnosti Důl Kohinoor a.s. 

(absolutní v tis. Kč)

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

Tržby za prodej zboží jsou také poměrně vyrovnané. Proto je možné, že je zde snaha 

o udržení trendu a stabilizaci počtu prodaného uhlí.  

V roce 2008 byly nejvyšší náklady na spotřebu materiálu a energie. Ale ke zvýšení 

tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb tato situace nevedla. Z toho je možné usoudit, 

že i kdyby společnost více investovala do výroby, tak by nedošlo ke zvětšení výnosu, což 

je pro všechny firmy na trhu pozitivní. Ba naopak došlo ke snížení tržeb za prodej 

vlastních výrobků a z toho, lze usoudit, že by byly pro firmu vhodné investice do nových 

strojů. V roce 2007 došlo k výraznému zvýšení tržeb za prodej dlouhodobého majetku. 

V tomto období společnost vykazovala nejvyšší provozní výsledek před zdaněním. Z toho 

je zřejmé, že firma zvýšila výkonnost v jiné oblasti podnikání. 

4.2.2 Horizontální analýza výkazu cash flow 

Z důvodu rychlého vývoje u firemního hospodaření je pro zhodnocení informací 

poskytnutých z výkazu cash flow potřebné, aby byl výkaz k dispozici častěji než jedenkrát 

do roka. Na základě grafu č. 5 je možno říci, že společnost má po celou dobu sledování 

nízké hodnoty u investiční činnosti. V roce 2008 nastává zvrat, kdy se podnik rozhodl 

investovat do překlizu těžební technologie do nového dobývacího prostoru. Díky těmto 

investicím a přerušení těžby firma má záporné hodnoty i v oblasti cash flow z finanční 

absolutní  v % absolutní  v % absolutní  v % absolutní v %

20 87,0 -3 -7,0 0 0,0 -2 -5,0

-14 979 -5,7 -4 638 -1,9 8 597 3,6 -52 797 -21,2

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -14 979 -5,7 -4 638 -1,9 8 597 3,6 -65 387 -26,2

-4 861 -6,4 -3 427 -4,8 -1 280 -1,9 16 732 25,4

205 0,4 -421 -0,9 -3 880 -8,2 18 605 42,7

-4 066 -14,6 -4 006 -16,8 2 600 13,1 -1 873 -8,4

+ Přidaná hodnota -10 117 -5,5 -1 215 -0,7 9 886 5,7 -69 544 -37,9

-1 000 -0,6 2 548 1,7 1 685 1,1 -10 833 -6,9

277 0,3 2 957 2,8 1 718 1,6 -6 014 -5,4

-3 174 -23,4 -1 341 -12,9 -4 308 -47,5 -4 424 -93,0

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

-4 973 -87,9 136 19,9 10 496 1283,1 -10 823 -95,7

-6 399 -52,3 -1 503 -25,8 26 044 602,2 -11 446 -37,7

375 47,2 1 267 108,3 -1 701 -69,8 -4 039 -548,8

-6 024 -46,3 -235 -3,4 24 320 359,6 -15 463 -49,7

10 411 -100,0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0

4 387 168,0 -235 -3,4 24 320 359,6 -15 463 -49,7

(+/-) 

4 387 168,0 -235 -3,4 24 342 359,9 -15 485 -49,8

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 

P. Nákladové úroky 

E. Odpisy dlouhodobého majetku 

2007/2006 2008/20072005/2004 2006/2005

*** Výsledek hospodaření za účetní období

* Mimořádný výsledek hospodaření 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost

* Finanční výsledek hospodaření 

* Provozní výsledek hospodaření 

C.1. Mzdové náklady 

C. Osobní náklady 

B.2. Služby 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 

B. Výkonová spotřeba 

I. Tržby za prodej zboží 

II. Výkony 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 
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činnosti. Ale situace nijak neohrozí společnost, jelikož při znovu započetí těžby se sníží 

investice a zvýší tržby za prodej uhlí.  

 

Graf 5: Vývoj peněžních toků v jednotlivých oblastech činnost společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

Jedná se o uzávěrku, která je provedena k danému datu a je zde vysoká 

pravděpodobnost, že již následující den může být výsledky jiné. Doporučení společnosti je, 

aby se vrátila ke kladným výsledkům, což vzhledem k předcházejícím letům nebude 

problém. Firma neplánuje další investice ve větší míře a tak zvýšení peněžních toků 

z provozní a finanční činnosti se dá předpokládat již v příštím roce. 

4.3 Poměrová analýza 

Při těchto analýzách budu vycházet z výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Budu, 

zde porovnávat dva absolutní ukazatele. Díky těmto porovnáním získám rychlý přehled o 

základních finančních charakteristikách firmy. 

4.3.1 Ukazatelé likvidity 

Z grafu č. 6 je zřejmé, že u všech tří kategorií ve všech letech dosáhla firma hodnot 

vysoko nad horní hranicí doporučeného pásma. Což potvrzuje již jednou zmíněnou 

informaci z vertikální analýzy a to, že je ve společnosti vysoká vázanost na oběžná aktiva. 
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Této situace může být využito pro získání nových finančních prostředků od věřitelů, 

jelikož takovéto výsledky u likvidity poskytují záruku návratnosti finančních prostředků. 

Avšak tento pozitivní vliv už není na rentabilitu podniku, jelikož ta se bude snižovat, 

protože nejsou prostředky použity pro výnosnější oblast aktiv.  

 

Graf 6: Vývoj ukazatelů likvidity společnosti Důl kohinoor a.s.

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

Firmě doporučuji, aby byly sledovány uvedené ukazatele likvidity v kratším časovém 

úseku. Likvidita by se snížila, kdyby společnost více investovala anebo zvýšila krátkodobé 

závazky.  

4.3.2 Ukazatelé rentability 

Společnost má poměrně nízkou rentabilitu (graf č. 7) ve všech letech. Z grafu je 

zřejmé, že se na celkové rentabilitě projevily negativním způsobem vysoké hodnoty u 

ukazatelů likvidity.  V roce 2008 došlo k velkému poklesu u investovaného a vlastního 

kapitálu oproti roku 2007. Firma tudíž přestává zhodnocovat svůj kapitál, který do podniku 

vložila. Zároveň společnost i méně investuje, proto dochází k zvýšení výkonové spotřeby, 

zejména v oblasti spotřeby materiálů a energie.  
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Dle výsledku rentability (graf č. 7) a likvidity (graf č. 6) se ukazuje, že vývoj 

rentability neovlivňuje likviditu a naopak. Jelikož v roce 2008 došlo k snížení likvidity, ale 

rentabilita nestoupla. 

 

Graf 7: Vývoj jednotlivých položek rentability společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

Doporučuji tedy sledovat další vývoj u ukazatele u ukazatele ROA. Dále by bylo 

dobré provést podrobnější analýzu ukazatelů zadluženosti, protože by se dalo zjistit, zdali 

jsou v dostatečné míře využity různé zdroje financování. Pouze v roce 2006 firma 

efektivněji oproti porovnávaným rokům efektivně vytvořila zisk.  

Z pohledu vlastníka nebo akcionáře společnosti se sleduje rentabilita vlastního 

kapitálu, kde dochází každým rokem k mírnému zvýšení hodnot, až na rok 2007.  V tomto 

roce bylo velké zvýšení, které ale v následujících letech kleslo, avšak rok 2008 je stále 

vyšší než předchozí léta 2004-2006. Což je pro vlastníky příznivé. K tomuto dochází díky 

sníženým nákladům, až na rok 2008, jak již bylo uvedeno výše.  

Dále by pro firmu bylo přínosné, aby snižovala náklady, nebo aby místo vlastních 

zdrojů financování využila cizí zdroje, popřípadě zvýšila odbyt uhlí. Tímto by došlo ke 

zvýšení rentability společnosti. 
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4.3.3 Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatel zadluženosti (graf č. 8) nám určí strukturu podniku z dlouhodobého 

hlediska. Společnost byla úspěšná v oblasti získávání dodatečných zdrojů (například 

dotace státu) pro financování podniku. Ale díky vysoké míře zadluženosti se snížila 

rentabilita společnosti. Zadluženost může mít jak negativní tak pozitivní vliv. V tomto 

případě je zadluženost ve vysokých hodnotách především na začátku sledovaného období 

negativní. Jelikož rentabilita je nízká v letech, kdy jsou nejvyšší hodnoty u ukazatelů 

zadluženosti. Společnost by tedy měla více využívat vlastních zdrojů, což se stalo 

v posledních dvou letech 2007 a 2008. Při takovém trendu bude společnost ještě více 

prosperovat. 

 

Graf 8: Vývoj vybraných ukazatelů zadluženosti společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

Celková míra zadluženosti také klesá, ale menším tempem. Značí, že věřitelé 

společnosti důvěřují stále stejně, i když na začátku let společnost byla hodně zadlužená. 

Nákladové úroky jsou velice zanedbatelné, jelikož si společnost půjčuje na krátké 

období. Z tohoto důvodu není možné určit rating společnosti, který slouží jako vodítko 

investory. Věřitelé nemají informace o stavu společnosti a půjčují jí stálé, i když se může 

stát, že firma nebude mít na úhradu. 
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Graf 9: Vývoj vybraných ukazatelů zadluženosti společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

Z grafu č. 9 je zřejmé, že společnost zvyšuje svojí schopnost financovat své potřeby 

z vlastních zdrojů. Také poukazuje na to, že firma začíná být finančně stabilní a 

samostatná. 

I přes velikou míru zadlužení byla stále společnost schopna hradit své závazky. 

Optimální hodnota je pod tři roky, kdy by se měl závazek uhradit. Ani jednou tato hodnota 

nebyla překročena a dokonce v roce 2006 firma uhradila více závazků najednou. 

Doporučení je, aby byl udržen vývoj společnosti, co se týče zadlužení a dalšího 

následného snížení procentuálních hodnot u poměru cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu. 

4.3.4 Ukazatelé aktivity 

Jak je z grafu č. 10 zřejmé, tak firma z pohledu zhodnocování finančních prostředků 

nedbá na snižování položky zásob. Dochází zde k neustálým výkyvům doby obratu zásob, 

ale v roce 2008 bylo dosaženo nejvyššího počtu dnů a to 27. Je možné konstatovat, že bude 

docházet k neustálým změnám hodnot. Ale i tak jsou hodnoty nízké a optimální pro firmu. 

Doporučení pro firmu je, že by měla snižovat dobu obratu zásob, jelikož by to vedlo 

k efektivnějšímu užití finančních prostředků. Tudíž by došlo k snížení nákladů na 

uskladnění uhlí. 
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U doby obratu pohledávek spíše dochází ke zvyšování počtu dnů (období od dodání 

uhlí až k datu úhrady za nákup). Můžu říci, že odběratelům se zhoršuje platební morálka, 

což může vést k snížení jistoty v návratnosti finančních prostředků. Avšak hodnoty jsou 

v porovnání podniků ČR nízké a opět příznivé pro společnost. Tento fakt potvrzuje i 

hodnocení likvidity, kde bylo zřejmé, že společnost je velice likviditní a nemá problém 

s úhradou svých závazků. 

 

Graf 10:Vývoj jednotlivých položek aktivity společnosti Důl Kohinoor a.s. (ve dnech) 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

Doba obratu závazků je poměrně stejná a nejsou v ní zaznamenány vyšší výkyvy 

hodnot. Vzhledem k tomu, že se jedná v průměru o 33 dnů, tak věřitelé můžou být 

spokojeni s úhradou firemních závazků. 

4.4 Souhrnné indexy hodnocení 

Pro výpočty využiji všechny modely, které byly vysvětleny v praktické části této 

diplomové práce. Díky tomu, že mám k dispozici potřebné hodnoty, mohou být informace 

vysvětleny. Dva modely, které mám v úvodu této kapitoly, jsou přizpůsobeny na české 

prostředí. 
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4.4.1 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

Rychlé zhodnocení finanční situace společnosti představuje Douchova analýza I. 

(graf č. 11). Výsledky této analýzy na základě propočtů pěti ukazatelů mi ukázala, že 

společnost ve všech letech je finančně stabilní a v posledních letech došlo ještě k utvrzení 

tohoto stavu podniku. Při stejném hospodaření podniku je riziko bankrotu velice 

minimální. I přesto, že největší váhu v dané analýze má likvidita a rentabilita, které neměly 

na začátku sledovaného období velice dobré hodnoty, tak jsou výsledky pro společnost 

velice pozitivní. Dle výsledků je výhodné do dané společnosti investovat.  

 

Graf 11: Douchova analýza aplikovaná na společnost Důl Kohinoor a.s. 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

Pro lepší vyhodnocení stavu firmy je ale lepší se rozhodnout až na základě výsledků 

z Douchovy analýzy II.(graf č. 11). I z této analýzy je zřejmé, že podnik je finančně 

stabilní po celé období.  

Doporučení pro společnost je, aby hospodařila stálé stejně, ne-li lépe, kvůli udržení si 

své pozici na trhu. 

4.4.2 Index důvěryhodnosti IN 

Do indexu jsem použila váhy (příloha č. 6) jednotlivých poměrových ukazatelů 

charakteristické pro dobývání energetických surovin. Opět se firma pohybuje ve vysokých 
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hodnotách (graf č. 12), což je pro ni pozitivní. Nejvyšší váha hodnot připadá oběžným 

aktivům, které jsou porovnávány s krátkodobými závazky a bankovními úvěry. Společnost 

vykazuje neustálý růst indexu důvěryhodnosti a to je dáno menším využíváním cizích 

zdrojů k financování, díky tomu hradí i menší nákladové úroky. V celém sledovaném 

období se firma dostává nad hranici hodnocení dobrého finančního zdraví. Doporučuji 

společnosti si udržet tento trend u daného ukazatele. 

 

Graf 12: Index důvěryhodnosti aplikovaný na společnost Důl Kohinoor a.s. 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

4.4.3 Altmanův index 

Tento index (graf č. 13) velmi silně reaguje na efektivní kapitálový trh. Firma se 

nachází v šedé zóně v letech 2004-2006, tuto zónu nelze považovat za úspěšnou a zároveň 

také ne za bankrotující. Vzhledem k tomu, že docházelo k neustálému zvyšování indexu, 

tak firma v posledních letech 2007 a 2008 dosáhla hranice 2,9 a tím se dá v tomto období 

považovat za prosperující a je zde veliká pravděpodobnost, že nedojde k bankrotu 

společnosti. Tento ukazatel stoupal na základě toho, že docházelo k postupnému zvyšování 

vlastního kapitálu a snižováním cizích zdrojů. Index je velice spolehlivý a lze to říci s 80% 

jistotou. 
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Graf 13: Altmanův index aplikovaný na společnost Důl Kohinoor a.s. 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

4.4.4 Tafflerův model 

Daný model (graf č. 14) vznikl v odlišných ekonomických podmínkách, a proto budu 

k tomuto faktu přihlížet při interpretaci. Oproti ostatním modelům má velmi úzkou šedou 

zónu. Díky tomuto má podnik dvě možnosti, buď být v bankrotu anebo finančně 

v pořádku. Firma se pohybuje v zóně prosperity, až na rok 2004. Vzhledem k tomu, že jsou 

zde dány hranice, tak ani v tomto roce nedošlo k tomu, že by se společnost nacházela 

v bankrotu. V tomto případě doporučím sledovat tento model v kratším období, aby jeho 

výsledky vypovídaly více o stavu podniku. 
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Graf 14: Tafflerův model aplikovaný na společnost Důl Kohinoor a.s. 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

4.4.5 Kralickův Quicktest 

 

Kralickův Quicktest (graf č. 15) mi pomůže na základě soustavy čtyř rovnic 

převedených do bodového hodnocení vyhodnotit jak finanční, tak výnosovou situaci 

podniku. Aritmetickým průměrem vytvořený z bodového hodnocení jednotlivých 

ukazatelů zjistím celkovou ekonomickou situaci podniku. 

Graf 15: Kralickův Quicktest aplikovaný na společnost Důl Kohinoor a.s. 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 
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Už v předchozích výpočtech souhrnných indexů hodnocení došlo ke zvýšení hodnot 

v posledních dvou letech. Ale i přesto se po většinu let pohybovala společnost v šedé zóně. 

Díky výsledkům v letech 2007 a 2008 je podnik v jednoznačné a významné situaci. 

Nachází se v zóně, kde je hodnocení podniků považováno za dobré. V roce 2006 není 

firma kapitálově silná a finančně výkonná. Zaostává, co se týče výnosnosti a je zde i 

vysoká míra zadlužení. Díky tomu spadla společnost do oblasti ohrožení insolvencí.   

Ukazatel hodnocení finanční stability ve sledovaném období má stále hodnoty vyšší 

jak 3 a z toho je zřejmé, že finanční systém podniku plní své funkce bez závažných poruch. 

Zároveň je možné říci, že společnost v této oblasti bude mít i nadále dobré výsledky, neboť 

umí odolávat hrozbám. 

4.5 Du-Pontův rozklad 

Pro pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu jsem použila logaritmickou 

analýzu, neboť se jevila jako nejoptimálnější. Jak již bylo uvedeno výše, tuto metodu lze 

využít pro podniky, které mají pozitivní hospodářské výsledky. V tabulce č. 7 jsou vstupní 

data pro pyramidální rozklad společnosti Důl Kohinoor a.s. v letech 2004-2008. 

 

Tabulka 7: Vstupní data pro Du-Pontův pyramidální rozklad společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

Podle obrázku č. 1 jsem rozložila rentabilitu vlastního kapitálu na ziskovou marži 

(ROS), rentabilitu aktiv (ROA), multiplikátor vlastního jmění a obrat aktiv. V tabulce č. 8 

jsou uvedeny výsledné hodnoty, podle kterých se určí pozitivní (kladné hodnoty) a 

negativní (záporné hodnoty) vlivy na společnost.  

 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,065 0,148 0,125 0,366 0,172

Rentabilita aktiv (ROA) 0,018 0,046 0,043 0,167 0,113

Finanční páka (multiplikátor) 3,582 3,198 2,913 2,187 1,523

Rentabilita tržeb (ROS) 0,010 0,028 0,028 0,125 0,085

Obrat celkových aktiv 1,860 1,657 1,583 1,481 1,616

Oběžná aktiva 111 609 128 910 142 281 178 034 109 715

Stálá aktiva 31 973 21 570 12 472 7 594 27 375
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Tabulka 8: Vyhodnocení Du-Pontova pyramidálního rozkladu společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 
 

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

V letech 2004 až 2005 došlo ke zvýšení rentability vlastního kapitálu o 128,23%. 

Největší podíl na tomto zvýšení měla zisková marže, která se zvýšila o 165,29%. Tento 

stav byl ovlivněn tím, že oproti roku 2004 došlo v roce 2005 ke snížení tržeb, ale naopak 

se zvýšil čistý zisk. Tato položka byla ovlivněna nejvíce výkonovou spotřebou, která také 

klesla. Toto přispělo ke snížení nákladů oproti roku 2004. Snížení tržeb zároveň přispělo 

k nejvyššímu negativnímu vlivu ze strany obratu aktiv, které poklesly o 19,46%. 

Mezi roky 2005 a 2006 negativně klesla rentabilita vlastního kapitálu o 15,48%. 

V tomto období byly všechny položky v záporných číslech. Avšak největší vliv na tento 

stav měl multiplikátor, který se snížil nejvíc a to o  8,59%. Největší podíl na tomto poklesu 

měla strana aktiv. Došlo k poměrně razantnímu snížení dlouhodobých aktiv, konkrétně 

dlouhodobého majetku přibližně o 9 mil. Kč.  Zároveň se snížil i stav zásob z 11 mil. Kč 

na 9 mil. Kč. Druhý největší vliv měla rentabilita aktiv, která byla negativně ovlivněna 

snížením čistého zisku. V daném období nejméně tuto položku záporně ovlivnila zisková 

marže. Takže se dá říci, že snížení tržeb a čistého zisku nebylo podstatnou položkou, která 

ovlivnila negativně rentabilitu vlastního kapitálu. 

V období let 2006-2007 došlo k nejvýznamnější pozitivní změně rentability vlastního 

kapitálu, který vzrostl o 191,51%. Čistý zisk se zvýšil o 24 mil. Kč., což je největší 

absolutní změna 2005 - 2004 2006 - 2005 2007 - 2006 2008 - 2007

ROE (Z/VK) 0,083 -0,023 0,240 -0,193

ROA (Z/A) 0,028 -0,003 0,124 -0,054

Multiplikátor (A/VK) -0,385 -0,285 -0,725 -0,664

ROS (Z/T) 0,019 0,000 0,091 -0,040

Obrat CA (T/A) -0,217 -0,094 -0,137 0,026

OA 17 301 13 371 35 753 -68 319

Stálá aktiva -10 403 -9 098 -4 878 19 781

Vlivy změn Celková změna ROE ROA na ROE Multiplikátoru na ROE ROS na ROE obrat aktiv na ROE

2005/2004 0,083 0,095 -0,011 0,108 -0,013

2006/2005 -0,023 -0,010 -0,013 -0,002 -0,008

2007/2006 0,240 0,305 -0,064 0,325 -0,021

2008/2007 -0,193 -0,100 -0,093 -0,105 0,005

Vlivy změn % Celková změna ROE ROA na ROE Multiplikátoru na ROE ROS na ROE obrat aktiv na ROE

2005/2004 128,231 145,887 -17,657 165,293 -19,406

2006/2005 -15,481 -6,888 -8,592 -1,445 -5,443

2007/2006 191,515 242,779 -51,264 259,407 -16,628

2008/2007 -52,864 -27,413 -25,452 -28,721 1,309
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rozdílová hodnota za celé sledované období 2004-2008. Díky těmto výsledkům má 

rentabilita aktiv největší vliv na změnu rentability vlastního kapitálu. Další položka, která 

pozitivně nejvíce ovlivnila syntetický ukazatel, je zisková marže, na níž působil pouze 

čistý zisk, neboť tržby mírně poklesly. Silný negativní vliv byl ze strany multiplikátoru 

kapitálu akcionářů. Toto bylo zapříčiněno pomalým růstem vlastního kapitálu oproti 

celkovým aktivům, která se zvýšila výrazněji oproti předchozím rokům. 

Posledním sledovaným období mé diplomové práce je rok 2007 až 2008. Kdy došlo 

k opětovnému negativnímu růstu rentability vlastního kapitálu a to o 52,86%. Což jsou 

nejhorší výsledky v celém sledovaném období 2004-2008. Největší podíl na tomto stavu 

měla zisková marže, která se snížila o 28, 72%. Která byla ovlivněna, jak čistým ziskem, 

který se snížil 15 mil. Kč, tak i tržby, které klesly o 32 mil. Kč. Tržby klesly z důvodu 

postupného ukončování těžby na dole. Druhá nejvíce záporná hodnota je u rentability aktiv 

a to 27,41%. Tuto položku nejvíce ovlivnilo snížení hodnoty u krátkodobých cenných 

papírů a podílů. Toto bylo zapříčiněno celosvětovou finanční krizí, která se negativně 

promítla do výkonnosti cenných papírů.  

 

5 Návrhy a doporučení 

Finanční analýza podniku napomáhá určit, jakým směrem se má podnik ubírat a co 

vylepšit, aby si upevnila pozici na trhu. Dále je základem pro rozhodování manažerů ve 

společnosti. Při manažerském rozhodování je zapotřebí použít hodnot, která jsou 

hodnocena v častějších intervalech pomocí finanční analýzy, aby vypověděli základní a 

důležité informace o podniku. Z důvodu dynamiky vývoje trhu a ostatních společností je 

zapotřebí se správně rozhodnout v dalším vývoji. 

Vertikální analýza nám určila majetkovou strukturu, kde je cílem u těchto podniků 

mít odbyt, takže společnost má vysoké hodnoty u oběžných aktiv. Díky tomuto stavu je 

společnost vysoce likviditní. Zároveň musí vytvářet finanční rezervy na likvidaci dolů a 

rekultivaci. Bylo by vhodné si vypracovat plán vytváření rezerv, jelikož v tomto oboru, i 

když se netěží daná surovina, tak zahlazení stop po těžbě trvají i několik let poté. 

Doporučení je vytvářet dále dostatečné rezervy na odstranění škod a plnit plány těžby, aby 

bylo možné vytvářet dané zálohy. Podstatnou složkou jsou dlouhodobé hmotné majetky 
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vázané na pozemky, což odpovídá činnosti podniku. Pro těžbu je důležité mít půdu pro 

těžební aktivitu. Podnik neinvestuje do modernizace, jelikož se předpokládá po vydobytí 

zánik společnosti. Tento stav má na firmu dva dopady a to negativní, zvýšené náklady na 

údržbu, opravy strojů potřebných k těžbě a na prostoje, které vzniknou. Pozitivní dopad 

vidím v tom, že je možné vytvářet tolik potřebné rezervy. Opět by bylo pro firmu přínosem 

sledování daných nákladů a na základě toho, přijmout vhodnější variantu, to znamená 

investice do nového stroje nebo oprav.  

Postupem let se společnost snaží o financování z vlastních zdrojů, kdy v roce 2008 

došlo k největšímu využití. Toto může mít negativní dopad na rentabilitu, jelikož 

financování vlastními zdroji je nákladnější. Ale z dalších analýz se ukázalo, že tento trend 

neměl vliv na snížení rentability. V posledním roce 2008 se zároveň zvýšila dlouhodobá 

aktiva a následek tohoto může být odkup dalších pozemků pro těžbu. Snížením finančního 

majetku ve stejném roce se dá předpokládat problém u ukazatele okamžité likvidity. 

Pohledávky byly na vzestupné výši a díky tomu je možné říci, že společnosti se buď 

zhoršila platební morálka anebo došlo k přílivu odběratelů.  

Firma zajistila v kategorii vlastních zdrojů financování růst, což je pro společnost 

pozitivní jev. Zároveň v oblasti cizích zdrojů financování došlo k výraznému poklesu 

rezerv. Toto je způsobeno tím, že v roce 2008 a další roky poté se již provádějí rekultivace 

zasažených pozemků, které jsou finančně náročné a což je pro tento typ podniku přijatelné.  

O společnosti na základě analýzy výkazu zisku a ztráty je možno říci, že je stabilní. 

Osobní náklady se nemění a z toho vyplývá, že ve sledovaných letech nedošlo 

k výraznému propouštění zaměstnanců. Tržby za prodej zboží jsou také poměrně 

vyrovnané a je zde snaha o udržení trendu a rovnoměrného počtu prodaného uhlí. V roce 

2008 byly nejvyšší náklady na spotřebu materiálu a energie a z toho je možné usoudit, jak 

bylo uvedeno již výše, že společnost by měla brát v úvahu i variantu investic do nových 

strojů. V roce 2007 firma zvýšila svou výkonnost, tím že investovala volné prostředky do 

akcií, dluhopisů, podílových fondů a depozitních směnek. Zároveň začala prodávat 

dlouhodobý majetek (stavby a movité věci), to mělo za následek zvýšení tržeb za prodej 

dlouhodobého majetku. 

 Pro rychlý proměnlivý vývoj firemního hospodaření je zapotřebí mít k dispozici 

výkaz častěji než jedenkrát do roka, aby došlo k věrnému pohledu na podnik. V případě, 
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kdybych měla další údaje, tak bych se nejvíce zaměřila na provozní cash flow. Uspokojivý 

způsob hospodaření by se projevil převahou příjmů nad výdaji. Z výsledků je možno říci, 

že pokles hodnot ve výkazu cash flow je z důvodu poklesu investic do důlních děl a 

plánovaného přerušení těžby. 

V případě likvidity pohotové, okamžité a celkové jsou hodnoty vždy nad hranicí 

doporučeného pásma, což potvrzuje, že je ve společnosti vysoká vázanost na oběžná 

aktiva. Tohoto firma může využít pro získání nových finančních prostředků od věřitelů, 

jelikož firma působí velice likviditně. Firmě je možno doporučit, aby sledovala další vývoj 

jednotlivých ukazatelů likvidity a v kratším časovém období zároveň se sledováním hodnot 

u ukazatelů rentability. 

Společnost má poměrně nízkou rentabilitu ve všech letech a to je zapříčiněno 

vysokou likviditou podniku.  U firmy v posledních letech sledovaného vývoje došlo 

k velkému poklesu investovaného a vlastního kapitálu oproti roku 2007. Firma tudíž 

přestává zhodnocovat svůj kapitál a méně investuje, tím dochází ke zvýšení výkonové 

spotřeby, zejména v oblasti spotřeby materiálů a energie. Pro podnik by bylo vhodné se 

zaměřit na podrobnější analýzu ukazatelů zadluženosti, jelikož by se dalo zajistit 

v dostatečné míře využití různých zdrojů financování. Pro akcionáře je příznivé zvyšování 

hodnot u rentability vlastního kapitálu, k čemuž u této společnosti dochází. Pro podnik by 

bylo více než vhodné snižovat náklady. 

Společnost byla z dlouhodobého hlediska úspěšná v oblasti získávání dodatečných 

prostředků pro financování podniku. V tomto podniku míra zadluženosti nemá vliv na 

rentabilitu, což se ukázalo při hodnocení daných ukazatelů. Společnost v posledních dvou 

letech využila pro financování spíše vlastní zdroje. Díky tomu došlo ke zvýšení rentability. 

V případě, že si tuto pozici společnost udrží, tak bude firma samostatná a finančně stabilní. 

Věřitelé mají v podnik stejnou důvěru po dobu celého sledovaného období. Na tento stav 

poukazuje celková míra zadluženosti. Nákladové úroky jsou velice zanedbatelné, jelikož si 

společnost půjčuje na krátké období. Věřitelé tudíž nemají informace o ratingu společnosti 

a půjčují jí stálé, i přes počáteční roky, kdy se mohlo stát, že nedostanou zpět své finanční 

prostředky. Míra zadlužení u společnosti nebyla nikdy vyšší než tři roky, což je 

považováno za optimální období. Doporučení mohu dát na snižování procentuálních 

hodnot u poměru cizí zdroje a vlastní kapitál a zároveň udržení vývoje společnosti. 
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Co se týče ukazatelů aktivity, by měla brát firma ohled na snižování hodnot u 

položky zásob z důvodu zhodnocování finančních prostředků. Doba obratu zásob je 

optimální, protože není nikdy vyšší, jak 27 dnů. Na základě výsledků je možné říci, že 

dochází ke zhoršení morálky odběratelů, jelikož se zvyšuje počet dnů u obratu pohledávek. 

Naopak společnost hradí své závazky včas a to nejdéle ve lhůtě 33 dnů. 

Douchova analýza I potvrdila, že společnost ve všech letech je finančně stabilní a 

v posledních letech došlo ještě k upevnění tohoto stavu. Jestliže hospodaření firmy bude 

stále na stejné úrovni, ne-li lepší, tak bude riziko bankrotu velice minimální a proto je 

výhodné do dané společnosti investovat. Tyto výsledky potvrzuje i Douchova analýza II, 

která je podrobnější. 

Společnost vykazuje neustálý růst indexu důvěryhodnosti a to je dáno menším 

využíváním cizích zdrojů k financování, díky tomu hradí i menší nákladové úroky. 

V celém sledovaném období se firma dostává nad hranici hodnocení dobrého finančního 

zdraví.  

Altmanův index velmi silně reaguje na efektivní kapitálový trh. Ukazatel stoupal na 

základě toho, že docházelo k postupnému zvyšování vlastního kapitálu a snižováním cizích 

zdrojů a postupně se společnost dostala v letech 2007 a 2008 nad hodnotu, kdy podle 

tohoto indexu nedojde k bankrotu podniku.  

Tafflerův model vznikl v odlišných ekonomických podmínkách a má velmi úzkou 

šedou zónu. Firma má dvě možnosti a to buď být v bankrotu anebo být finančně v pořádku, 

což vykazuje moje analyzovaná společnost. Opět je zde možné doporučit sledování 

v kratším období, aby jeho výsledky vypovídaly více o stavu podniku. 

Kralickův Quicktest mi dopomohl ke zjištění ekonomické situace podniku. 

Vzhledem už k předchozím pozitivním výsledkům v posledních dvou sledovaných letech 

se firma v tomto případě nachází v jednoznačné a významné situaci. Finanční systém 

podniku funguje bez závažných problémů a uměl by odolávat hrozbám. 

V závěru práce je proveden pyramidální rozklad jednotlivých ukazatelů. Rozklad 

Du-Pont rentability vlastního kapitálu naznačuje dobře se vyvíjející ukazatel rentability 

tržeb. Rozklad rentability vlastního kapitálu ukazuje, že zde negativně působí 

multiplikátor, protože množství celkových aktiv je poměrně dost vysoké oproti kapitálu 

vlastnímu. Podnik by se měl zaměřit na lepší výsledky v oblasti obratu aktiv a vlastního 
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jmění. Toto zaměření by bylo pozitivní i pro akcionáře. Důležité je se zaměřit na snížení 

cizích zdrojů a zvýšení zisku, neboť tím se zlepší hospodářský výsledek společnosti, 

likvidita a solventnost podniku. Společnost musí sledovat investice do cenných papírů, 

neboť je možné, že jejich pokles výkonnosti značně ovlivní negativní výsledek 

hospodaření, jak se v tomto podniku ukázalo v roce 2008. 

 

6 Závěr 

Cíl diplomové práce byl splněn. Provedla jsem finanční analýzu podniku Dolu 

Kohinoor a.s. a nastínila jeho vývoj. Informace, které jsou použita pro výsledná 

doporučení, byly brány z výročních zpráv v období 2004-2008. Toto období bylo vybráno, 

jelikož společnost vznikla teprve v roce 2001. Využila jsem toho, že už společnost byla na 

trhu a věděla již, jak hospodařit a měla i zkušenější vedení, které bylo obohaceno o znalosti 

z předchozích let. K provedení finanční analýzy mi dopomohly jednotlivé modely. Na 

konci diplomové práce jsem podala případné návrhy na zlepšení.  

Ukázalo se, že společnost je v dobrém stavu a je prosperující. Jelikož má podnik 

vysoké hodnoty u likvidity a nízké u rentability, tak je plně schopen hradit své závazky a 

vytvářet zisk. Firma se zároveň dobře umí rozhodnout, jak nakládat dále s aktuálním 

stavem podniku. Má stoupající tendence u všech hodnot, které jsou pro společnost 

pozitivní. Jen v roce 2008 došlo k mírnému snížení výsledků a to jen proto, že dochází ke 

snížení investic do důlních děl a k plánovanému přerušení těžby z důvodu překliz těžební 

technologie do nového dobývacího prostoru. Dále jednotlivé hodnoty poukázaly na to, že 

kdyby společnost nepřestala těžit a domluvila se na prolomení limitů těžby v obci Horní 

Jiřetín, tak by i nadále prosperovala a byla výkonná. Ale díky uzavření dolu, dojde 

k propuštění zaměstnanců a zvýší se nezaměstnanost, která je v daném regionu už i tak na 

vysoké úrovni.  

Jak již bylo uvedeno v úvodu, jedná se o poslední těžební podnik hnědého uhlí, který 

těžbu provádí hlubinným způsobem. Uhlí je využíváno jako největší zdroj pro výrobu 

elektrické energie a díky těmto zásobám je Česká republika soběstačná ve výrobě 

elektřiny. 
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Příloha 1: Rozvaha společnosti Důl Kohinoor a.s. roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

 

 

řád

2004 2005 2006 2007

001 143 817 150 750 157 009 185 895 137 978

A. 002 0 0 0 0 0

B. 003 31 973 21 570 12 473 7 594 27 375

B. I. 004 0 0 0 0 0

B. I. 1 005 0 0 0 0 0

2 006 0 0 0 0 0

3 007 0 0 0 0 0

4 008 0 0 0 0 0

5 009 0 0 0 0 0

6 010 0 0 0 0 0

7 011 0 0 0 0 0

8 012 0 0 0 0 0

B. II. 013 31 973 21 570 12 473 7 594 27 375

B. II. 1 014 6 444 6 444 6 411 6 411 6 397

2 015 9 335 5 905 2 480 385 13 478

3 016 15 991 9 018 3 384 577 728

4 017 0 0 0 0 0

5 018 0 0 0 0 0

6 019 203 203 197 193 190

7 020 0 0 0 28 6 582

8 021 0 0 0 0 0

9 022 0 0 0 0 0

B. III. 023 0 0 0 0 0

B. III. 1 024 0 0 0 0 0

2 025 0 0 0 0 0

3 026 0 0 0 0 0

4 027 0 0 0 0 0

5 028 0 0 0 0 0

6 029 0 0 0 0 0

7 030 0 0 0 0 0

Goodwill

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30)

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Pozemky

Stavby

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Pěstitelské celky trvalých porostů

Společnost Důl kohinoor a.s.

Dolní Jiřetín č.p. 5, Horní Jiřetín

za roky 2004,2005,2006,2007 a 2008

ROZVAHA

( v celých tisících Kč )

(BILANCE)

označ

a

Ocenitelná práva

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

b

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Pohledávky za upsaný základní kapitál

AKTIVA

c

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 

Roky

2008

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

Software

Podíly - ovládaná osoba

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22)
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Rozvaha společnosti Důl Kohinoor a.s. roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

AKTIVA řád

2004 2005 2006 2007

C. Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 11 609 128 910 142 281 178 034 109 715

C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 032 14 199 11 975 9 307 3 618 17 096

C. I. 1 Materiál 033 14 199 11 975 9 307 3 618 17 096

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 0

3 Výrobky 035 0 0 0 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0 0

5 Zboží 037 0 0 0 0 0

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0 0

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 0

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0

4
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 

účastníky sdružení
043 0 0 0 0 0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 0

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 0

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 12 124 13 052 16 736 13 707 32 656

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 12 122 12 721 15 975 12 668 32 656

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 0

4
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 

účastníky sdružení
052 0 0 0 0 0

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 0 0

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 2 319 292 320 359

8 Dohadné účty aktivní 056 0 4 3 73 4

9 Jiné pohledávky 057 0 8 646 646 0

C. IV. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 85 286 103 882 116 239 160 709 59 963

C. IV. 1 Peníze 059 72 78 103 58 83

2 Účty v bankách 060 85 214 103 804 16 290 3 544 2 775

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 99 846 57 105 157 107

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 0

D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 235 270 2 254 267 888

D. I. 1 Náklady příštích období 064 235 270 2 254 267 888

2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 0 0

b

označ

a c

Roky

2008
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Rozvaha společnosti Důl Kohinoor a.s. roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

 

PASIVA řád

2004 2005 2006 2007 2008

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 88 + 121) 067 143 817 150 750 157 009 185 895 137 978

A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87) 068 40 146 47 145 53 907 84 990 90 610

A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72) 069 48 588 48 588 48 588 48 588 48 588

1 Základní kapitál 070 48 588 48 588 48 588 48 588 48 588

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 0 0

3 Změny základního kapitálu 072 0 0 0 0 0

A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 79) 073 0 0 0 0 0

A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0 0 0 0

2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 0 0

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 0 0 0

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0 0 0

5 Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 0 0 0

6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 0 0 0 0 0

A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze 

zisku  
080 0 600 1 000 1 400 3 000

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 081 0 600 1 000 1 400 3 000

2 Statutární a ostatní fondy 082 0 0 0 0 0

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 84 až 86) 083 -11 053 -9 041 -2 443 3 919 23 402

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 084 0 0 0 3 919 23 402

2 Neuhrazená ztráta minulých let 085 -11 053 -9 041 -2 443 0 0

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 0 0 0 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 087

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 121)/

B. Cizí zdroje      (ř. 89 + 94 + 105 + 117) 088 103 671 103 606 103 102 100 905 47 368

B. I. Rezervy   (ř. 90 až 93) 089 79 161 80 883 80 903 78 484 23 415

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 090 78 604 79 037 79 582 77 560 20 500

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 091 0 0 0 0 0

3 Rezerva na daň z příjmů 092 0 0 0 0 0

4 Ostatní rezervy 093 557 1 846 1 321 924 2 915

B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 95 až 104) 094 0 0 0 0 0

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 095 0 0 0 0 0

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 096 0 0 0 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 097 0 0 0 0 0

4
Závazky ke společníkům, členům družstva, 

účastníkům sdružení
098 0 0 0 0 0

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 099 0 0 0 0 0

6 Vydané dluhopisy 100 0 0 0 0 0

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0 0 0 0 0

8 Dohadné účty pasívní 102 0 0 0 0 0

9 Jiné závazky 103 0 0 0 0 0

# Odložený daňový závazek 104 0 0 0 0 0

cba

označ

6 763 31 083 15 620

Roky

2 611 6 998
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Rozvaha společnosti Důl Kohinoor a.s. roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řád

2004 2005 2006 2007 2008

B. III. 105 24 510 22 723 22 198 22 421 23 953

B. III. 1 106 10 013 7 209 4 116 3 459 9 914

2 107 0 0 0 0 0

3 108 0 0 0 0 0

4 109 0 0 0 0 0

5 Závazky k zaměstnancům 110 6 961 6 409 6 393 7 509 6 168

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 111 3 431 3 237 3 447 3 403 3 389

7 112 1 822 2 546 4 420 4 648 1 944

8 113 0 0 323 296 357

9 114 0 0 0 0 0

10 115 1 679 2 765 2 974 2 390 1 572

11 116 604 556 525 716 609

B. IV. 117 0 0 0 0 0

B. IV. 1 118 0 0 0 0 0

2 119 0 0 0 0 0

3 120 0 0 0 0 0

C. I. 121 0 0 0 0 0

C. I. 1 122 0 0 0 0 0

2 123 0 0 0 0 0

Vydané dluhopisy

Dohadné účty pasivní 

Jiné závazky

Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 118 až 120)

Bankovní úvěry dlouhodobé

Krátkodobé bankovní úvěry 

Krátkodobé finanční výpomoci

Časové rozlišení  (ř. 122 + 123)

Výdaje příštích období

Výnosy příštích období 

označ

a

PASIVA

b c

Krátkodobé závazky  (ř. 106 až 116)

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Roky

Stát - daňové závazky a dotace

Kratkodobé přijaté zálohy

Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům 

sdružení
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti Důl Kohinoor a.s. roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

Číslo

řádku

c 2004 2005 2006 2007 2008

01 23 43 40 40 38

A. 02 15 34 35 26 39

03 8 9 5 14 -1

04 26 610 145 631 240 993 249 590 196 793

II. 1 05 260 610 245 631 240 993 249 590 184 203

2 06 0 0 0 0 0

3 07 0 0 0 0 12 590

B. 08 75 553 70 692 67 265 65 985 82 717

B. 1 09 47 688 46 893 47 472 43 592 62 197

B. 2 10 27 865 23 799 19 793 22 393 20 520

11 185 065 174 948 173 733 183 619 114 075

C. 12 154 324 153 324 155 872 157 557 146 724

C. 1 13 105 498 105 775 108 732 110 450 104 436

C. 2 14 1 223 918 678 771 894

C. 3 15 37 130 36 993 38 239 36 984 34 692

C. 4 16 10 473 9 638 8 223 9 352 6 702

D. 17 3 394 2 339 2 222 2 262 1 971

E. 18 1 578 10 404 9 063 4 755 331

19 5 655 682 818 11 314 491

III. 1 20 4 855 229 272 10 136 194

2 21 800 453 547 1 178 297

F. 22 4 312 1 655 46 655 17

F. 1 23 4 163 1 37 655 17

F. 2 24 149 1 654 9 0 0

G. 25 -89 818 132 1 -2 436 -55 069

26 371 2 246 1 007 9 8

H. 27 3 895 4 193 4 028 1 780 1 677

28 0 0 0 0 0

I. 29 89 178 0 0 0 0

30
5 828

Obchodní marže  (ř. 01-02)

Náklady vynaložené na prodané zboží

Tržby za prodej zboží 

12 227

Aktivace

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Výkony  (ř. 05+06+07)

Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08)

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Mzdové náklady

Osobní náklady

Sociální náklady

/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/

Provozní výsledek hospodaření

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku

+

Převod provozních nákladů

Převod provozních výnosů

III.

,

Prodaný materiál

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu (ř. 23+24 )

Označení

*

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období

IV.

Ostatní provozní náklady

Ostatní provozní výnosy

V.

Daně a poplatky

4 325 30 369 18 923

Roky

+

I.

a b  

TEXT

II.

Výkonová spotřeba   (ř. 09+10)

Tržby z prodeje materiálu

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu        

(ř. 20+21 )

Společnost Důl kohinoor a.s.

Dolní Jiřetín č.p. 5, Horní Jiřetín

za roky 2004,2005,2006,2007 a 2008

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

( v celých tisících Kč )
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Výkaz zisku a ztráty společnosti Důl Kohinoor a.s. roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

 

Číslo

řádku

c 2004 2005 2006 2007 2008

31 0 0 3 170 8 739 16 551

J. 32 0 0 2 975 8 887 18 745

VII. 33 0 0 0 0 0

VII. 1 34 0 0 0 0 0

VII. 2 35 0 0 0 0 0

VII. 3 36 0 0 0 0 0

VIII. 37 747 1 198 2 324 4 183 7 506

K. 38 0 0 88 2 122 6 919

IX. 39 0 0 0 1 060 1 353

L. 40 0 0 0 2 348 3 056

M. 41 0 0 0 0 0

42 104 53 177 396 247

N. 43 0 0 0 0 0

44 8 7 7 6 21

O. 45 64 88 178 291 261

46 0 0 0 0 0

P. 47 0 0 0 0 0

48

Q. 49 0 0 0 22 0

Q. 1 50 0 0 0 22 0

Q. 2 51 0 0 0 0 0

52 13 022 6 998 6 763 31 083 15 620

53 0 0 0 0 0

R. 54 10 411 0 0 0 0

S. 55 0 0 0 0 0

S. 1 56 0 0 0 0 0

S. 2 57 0 0 0 0 0

58 -10 411 0 0 0 0

T. 59 0 0 0 0 0

60 2 611 6 998 6 763 31 083 15 620

61 2 611 6 998 6 763 31 083 15 620

Výnosové úroky

Převod finančních výnosů

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)

Prodané cenné papíry a podíly

 Označení

a

***

*

XIII.

**

Převod finančních nákladů

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Náklady z finančního majetku

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem

XII.

XI.

X.

VI

TEXT

b  

****

     -odložená

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49)

Finanční výsledek hospodaření

     -odložená

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )

Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57)

     -splatná

*

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 

54)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59)

     -splatná

 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/

Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51)

Roky

2 437 736 -3 303795 1 170
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Příloha 3: Přehled o peněžních tocích společnosti Důl Kohinoor a.s. roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

 

Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

2004 2005 2006 2007 2008

P. 77 411 85 286 103 882 116 239 160 709

Z. 13 022 6 998 6 763 31 105 15 620

A. 1 12 107 10 256 8 672 -7 542 -55 161

A. 1 1 13 578 10 404 9 063 4 755 331

A. 1 2 -675 132 21 -2 420 -55 069

A. 1 3 -692 -227 -235 -9 482 -177

A. 1 4 0 0 0 0 0

A. 1 5 -104 -53 -177 -396 -247

A. 1 6 0 0 0 0 0

A. * 25 129 17 254 15 435 23 563 -39 541

A. 2 -20 726 5 062 -3 524 10 929 -31 517

A. 2 1 1 682 -963 -5 668 5 017 -19 570

A. 2 2 -13 388 -1 788 -525 223 1 531

A. 2 3 -9 022 3 814 2 669 5 688 -13 478

A. 2 4 0 0 0 0 0

A.** 4 403 15 317 11 911 34 492 -71 058

A. 3 0 0 0 0 0

A. 4 104 53 177 396 247

A. 5 0 0 0 -23 0

A. 6 -133 0 0 0 0

A.*** 4 374 18 370 12 088 34 865 -70 811

B. 1 -1 354 -2 -3 -531 -20 129

B. 2 4 855 228 272 10 136 194

B. 3 0 0 0 0 0

B.*** 3 501 226 269 9 605 -19 935

C.1 -21 084 0 0 0 0

C.2 21 084 0 0 0 -10 000

C.2 1 21 084 0 0 0 0

C.2 2 0 0 0 0 0

C.2 3 0 0 0 0 0

C.2 4 0 0 0 0 0

C.2 5 0 0 0 0 0

C.2 6 0 0 0 0 -10 000

C.*** 0 0 0 0 -10 000

F. 7 875 8 696 12 357 44 470 106 746

R. 85 286 109 882 116 239 160 709 58 863

Roky

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 

peněžních prostř. a ekvivalentů

Změna stavu zásob

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 

položkami

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Zisk z prodeje stálých aktiv 

Výnosy z dividend a podílů na zisku

( výkaz cash-flow )

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

( v celých tisících Kč )

za roky 2004,2005,2006,2007 a 2008

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

Úpravy o nepeněžní operace

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

Změna stavu opravných položek, rezerv 

Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a 

vyúčtované výnosové úroky

Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. 

kapitálu a mim.položkami

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných 

účtů pasiv

Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných

Přijaté úroky

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 

období

Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem 

včetně daně z příjmů

Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 

Peněžní toky z finančních činností

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, 

emisního ážia atd.

Úhrada ztráty společníky

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

Přímé platby na vrub fondů

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 
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Příloha 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát společnosti Důl kohinoor a.s. 

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VZZ

tis.Kč absolutní relativní v % absolutní relativní v % absolutní relativní v % absolutní relativní v %

20 86,96 -3 -6,98 0 0,00 -2 -5,00

-14 979 -5,75 -4 638 -1,89 8 597 3,57 -52 797 -21,15

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -14 979 -5,75 -4 638 -1,89 8 597 3,57 -65 387 -26,20

-4 861 -6,43 -3 427 -4,85 -1 280 -1,90 16 732 25,36

205 0,43 -421 -0,88 -3 880 -8,17 18 605 42,68

-4 066 -14,59 -4 006 -16,83 2 600 13,14 -1 873 -8,36

+ Přidaná hodnota -10 117 -5,47 -1 215 -0,69 9 886 5,69 -69 544 -37,87

-1 000 -0,65 2 548 1,66 1 685 1,08 -10 833 -6,88

277 0,26 2 957 2,80 1 718 1,58 -6 014 -5,44

-3 174 -23,38 -1 341 -12,89 -4 308 -47,53 -4 424 -93,04

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

-4 973 -87,94 136 19,94 10 496 1283,13 -10 823 -95,66

-6 399 -52,33 -1 503 -25,79 26 044 602,17 -11 446 -37,69

375 47,17 1 267 108,29 -1 701 -69,80 -4 039 -548,78

-6 024 -46,26 -235 -3,36 24 320 359,60 -15 463 -49,75

10 411 -100,00 0 -100,00 0 0,00 0 0,00

4 387 168,02 -235 -3,36 24 320 359,60 -15 463 -49,75

(+/-) 

4 387 168,02 -235 -3,36 24 342 359,93 -15 485 -49,78**** Výsledek hospodaření před zdaněním 

C.1. Mzdové náklady 

C. Osobní náklady 

B.2. Služby 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 

B. Výkonová spotřeba 

I. Tržby za prodej zboží 

II. Výkony 

*** Výsledek hospodaření za účetní období

* Mimořádný výsledek hospodaření 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost

* Finanční výsledek hospodaření 

* Provozní výsledek hospodaření 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 

P. Nákladové úroky 

E. Odpisy dlouhodobého majetku 

2007/2006 2008/20072005/2004 2006/2005
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Příloha 5: Výpočty jednotlivých ukazatelů u analýzy R. Douchy společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 
 

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 
Příloha 6: Výpočty jednotlivých ukazatelů u Indexu důvěryhodnosti společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

 

 

 

 
 

 

Celkový ukazatel Bilanční analýza I 2004 2005 2006 2007 2008

S= vlastní jmění / stálá aktiva 1,256 2,186 4,322 11,192 3,310

A= celkové výkony / (2* celkova pasiva) 0,906 0,815 0,767 0,671 0,713

R= (8* výsledek hospodaření)/vlastní jmění 0,520 1,187 1,004 2,926 1,379

L= (finanční majetek+pohledávky)/2,17* krátkodobý cizí kapitál 1,831 2,371 2,761 3,585 1,782

C= (2*S+4*L+A+5*R)/12 - Celkový ukazatel Douchovy analýzy I 1,112 1,717 2,123 4,335 1,780

Ukazatel stability 2004 2005 2006 2007 2008

S1= vlastní jmění / stálá aktiva 1,256 2,186 4,322 11,192 3,310

S2= 2 * (vlastní jmění / stálá aktiva) 2,511 4,371 8,644 22,383 6,620

S3= vlastní jmění / cizí zdroje 0,387 0,455 0,523 0,842 1,913

S4= celková aktiva/ (krátkodobé závazky*5) 1,174 1,327 1,415 1,658 1,152

S5= celková aktiva/ (zásoba*15) 0,675 0,839 1,125 3,425 0,538

S= (2 * S1 + S2 + S3 + S4 + 2*S5) / 7 1,133 1,743 3,068 7,731 2,483

Ukazatel likvidity 2004 2005 2006 2007 2008

L1= 2 finanční majetek / krátkodobé cizí zdroje 6,959 9,143 10,473 14,336 5,007

L2= (finanční majetek + pohledávky)/(krátkodobé cizí zdroje / 2,17 ) 8,624 11,167 12,999 16,881 8,391

L3= (oběžná aktiva / krýtkodobé cizí zdroje) / 2,5 1,821 2,269 2,564 3,176 1,832

L4= provozní hospodářský výsledek / (celková pasiva * 3,33) 0,026 0,012 0,008 0,049 0,041

L= (5L1 + 8L2 + 2L3 + L4) / 16 6,716 8,725 10,093 13,320 5,992

Ukazatel aktivity 2004 2005 2006 2007 2008

A1= (tržby/2) / celková pasiva 0,930 0,829 0,791 0,741 0,808

A2= (tržby/4) / vlastní jmění 1,666 1,325 1,153 0,810 0,615

A3= 4*přidaná hodnota / tržby 2,767 2,801 2,796 2,668 2,046

A= (A1 + A2 + A3) / 3 1,788 1,651 1,580 1,406 1,157

Ukazatel rentability 2004 2005 2006 2007 2008

R1= 10EAT / přidaná hodnota 0,141 0,400 0,389 1,693 1,369

R2= 8EAT / vlastní jmění 0,520 1,187 1,004 2,926 1,379

R3= 20EAT / celková pasiva 0,363 0,928 0,861 3,344 2,264

R4= 40EAT / tržby 0,390 1,120 1,088 4,516 2,802

R5= 1,33 EBIT / (PHV + FHV + MHV) 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330

R= (3R1 + 7R2 + 4R3 + 2R4 + R5) / 17 0,449 0,988 0,891 2,900 1,750

Celkový ukazatel Douchovy analýzy II 2004 2005 2006 2007 2008

C= (2S+4L+A+5R) / 12 2,764 3,748 4,379 7,054 3,237

Bilanční analýza II.

Index důvěryhodnosti Koeficient 2004 2005 2006 2007 2008

V1 – aktiva / cizí zdroje 0,14 1,387 1,455 1,523 1,842 2,913

V2 – EBIT / nákladové úroky 0,11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

V3 – EBIT / aktiva 21,83 0,018 0,046 0,043 0,167 0,113

V4 – tržby / aktiva 0,74 1,860 1,657 1,583 1,481 1,616

V5 – oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 0,1 4,554 5,673 6,410 7,941 4,580

 V6 - závazky po lhůtě splatnosti/tržby 16,31 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

hodnota IN 2,422 3,011 2,966 5,801 4,533
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Příloha 7: Výpočty jednotlivých ukazatelů u Altmanova indexu 

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 
Příloha 8: Výpočty jednotlivých ukazatelů u Tafflerova modelu společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

Příloha 9: Výpočty jednotlivých ukazatelů u Kralickova Quicktestu společnosti Důl Kohinoor a.s. 

 
 

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

Altmanův index Koeficient 2004 2005 2006 2007 2008

X1 – pracovní kapitál / aktiva 0,717 0,78 0,86 0,91 0,96 0,8

X2 – čistý zisk / aktiva 0,847 0,02 0,05 0,04 0,17 0,11

X3 – EBIT / aktiva 3,107 0,02 0,05 0,04 0,17 0,11

X4 – vlastní kapitál / cizí zdroje 0,42 0,39 0,46 0,52 0,84 1,91

X5 – tržby / aktiva 0,998 1,86 1,66 1,58 1,48 1,62

z- skore 2,65 2,64 2,62 3,18 3,43

Tafflerův model Koeficient 2004 2005 2006 2007 2008

EBT / krátkodobé závazky 0,53 0,107 0,308 0,305 1,387 0,652

OA / CZ 0,13 1,077 1,244 1,380 1,764 2,316

Krátkodobé závazky / celková aktiva 0,18 0,170 0,151 0,141 0,121 0,174

FM - krátkodobé závazky / provozní náklady - odpisy 0,16 0,242 0,349 0,404 0,577 0,174

Tafflerův model 0,266 0,408 0,431 1,079 0,706

Ukazatel Konstrukce ukazatele Rok Hodnota Hodnocení ukazatele Počet bodů

2004 0,279 0,2 - 0,3 3

2005 0,313 0,3 a více 4

2006 0,343 0,0 a méně 0

2007 0,457 0,3 a více 4

2008 0,657 0,3 a více 4

2004 1,504 3 a méně 4

2005 -0,047 3 a méně 4

2006 20,048 12a- 30a 1

2007 3,204 3a- 5a 3

2008 2,352 3 a méně 4

2004 0,018 0,00-0,08 1

2005 0,046 0,00-0,08 1

2006 0,043 0,00-0,08 1

2007 0,167 0,15 a více 4

2008 0,113 0,08-0,12 2

2004 0,047 0,00-0,05 1

2005 0,024 0,00-0,05 1

2006 0,018 0,00-0,05 1

2007 0,122 0,1 a více 4

2008 0,103 0,1 a více 4

R3

Aktiva celkem

R4 Provozní cash flow

Tržby za prodej

EBIT

Provozní cash flow

R2

R1

Cizí zdroje - Peněžní prostředky

Vlastní kapitál

Aktiva celkem

Kralickův Quicktest 2004 2005 2006 2007 2008

Hodnocení finanční stability 3,500 4,000 0,500 3,500 4,000

Hodnocení výnosové situace 1,000 1,000 1,000 4,000 3,000

Hodnocení celkové situace 2,250 2,500 0,750 3,750 3,500
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Příloha 10: Výpočty jednotlivých ukazatelů Du-Pont pyramidální rozklad společnosti Důl Kohinoor 

a.s. 

 
 

 
 

 
Zdroj: Účetní uzávěrky společnosti Důl Kohinoor a.s., zpracováno autorem 

 

absolutní změna 2005 - 2004 2006 - 2005 2007 - 2006 2008 - 2007

ROE (Z/VK) 0,083 -0,023 0,240 -0,193

ROA (Z/A) 0,028 -0,003 0,124 -0,054

Multiplikátor (A/VK) -0,385 -0,285 -0,725 -0,664

ROS (Z/T) 0,019 0,000 0,091 -0,040

Obrat CA (T/A) -0,217 -0,094 -0,137 0,026

OA 17 301 13 371 35 753 -68 319

Stálá aktiva -10 403 -9 098 -4 878 19 781

(1) / (0) 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007

ROE (Z/VK) 2,2823 0,8452 2,9151 0,4714

ROA (Z/A) 2,5569 0,9279 3,8819 0,6770

Multiplikátor (A/VK) 0,8926 0,9109 0,7510 0,6962

ROS (Z/T) 2,8970 0,9844 4,2598 0,6646

Obrat CA (T/A) 0,8826 0,9426 0,9113 1,0188

OA 1,1550 1,1037 1,2513 0,6163

Stálá aktiva 0,6746 0,5782 0,6089 3,6048

Log (1) / (0) 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007

ROE (Z/VK) 0,3584 -0,0730 0,4647 -0,3267

ROA (Z/A) 0,4077 -0,0325 0,5890 -0,1694

Multiplikátor (A/VK) -0,0493 -0,0405 -0,1244 -0,1573

ROS (Z/T) 0,4620 -0,0068 0,6294 -0,1775

Obrat CA (T/A) -0,0542 -0,0257 -0,0403 0,0081

OA 0,0626 0,0429 0,0974 -0,2102

Stálá aktiva -0,1709 -0,2379 -0,2155 0,5569


