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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti OKD a.s. v letech 2008 – 

2012.  První část práce je zaměřena na charakteristiku společnosti. Dále práce pokračuje 

stručnou teoretickou částí finanční analýzy. Poté následují výpočty poměrových ukazatelů 

(rentabilita, likvidita, zadluženost a aktivita), Du Pont pyramidální rozklad, bankrotní modely a 

závěrem této diplomové práce je celkové zhodnocení.  

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, pyramidální rozklad, bankrotní 

modely.  

 

Annotation 

This thesis focusing on financial analysis of OKD company in years 2008-2012. The 

first part  is focused on characteristic company . Next part of work continue brief theoretic 

financial analysis, calculation evaluative indicators (profitability, liquidity, indebtedness 

and activity), a pyramidal decomposition, bankruptcy models and finally  of this thesis is 

global  assessment. 

Key words:financial analysis, evaluative indicators, pyramidal decomposition, 

bankruptcy models. 
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1 Úvod 

Finanční analýza je důležitou součástí finančního řízení podniku. Ve své diplomové 

práci se chci zabývat finanční analýzou mnou vybrané společnosti, jejími problémy a 

návrhy na opatření do budoucna.  

Cílem mé diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti OKD, a.s. 

(2008-2012), na základě analyzovaných dat budu postupně rozebírat poměrové ukazatele, 

pyramidální rozklad, finanční zdraví podniku a následně se budu zabývat návrhy a 

doporučeními pro zlepšení celé finanční situace. 

Práce bude rozdělena do dvou částí. První část se týká teoretické situace, kdy budu 

hodnotit ukazatele, které jsou spojeny s obecným pojmem finanční analýzy, a tedy 

vymezení pojmů k vytvoření teoretické části mé diplomové práce. 

V praktické části diplomové práce se budu zabývat samotnými výpočty poměrových 

ukazatelů, a to zejména rentabilitou, likviditou, zadlužeností a aktivitou. Následné výpočty 

zanesu do příslušných tabulek a grafů. Budu vycházet z výročních zpráv každého roku mé 

vybrané společnosti. Dále zhodnotím Du Pont pyramidální rozklad a závěrem vypočtu 

bankrotní model a jeho zhodnocení. 

Závěrem budou návrhy a opatření, ve kterých budu doporučovat kroky, které by 

mohly vést ke zlepšení finanční situace společnosti OKD, a.s. 
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2 Charakteristika společnosti 

OKD, a.s. Ostravsko-karvinské doly. Společnost působí v Moravskoslezském kraji a 

je součástí New World Resources Plc se sídlem v Ostravě. Společnost OKD je jediným 

producentem černého uhlí v České republice. 

Ostravské černé uhlí se využívalo už v pravěku. Organizovaná těžba, ale není starší 

než 200 let. Důležitou dobou pro podnik byla druhá světová válka, kdy se vše podřizovalo 

válečnému hospodářství v Německu. Po 2. světové válce podepsal prezident republiky 

Eduard Beneš dekret o znárodnění šesti menších těžařských společností do větších celků, 

které budou lépe odolávat konkurenci a budou mít lepší pozici na trhu, a to 

  Báňská a hutní společnost v Praze  

 Severní dráha Ferdinandova v Praze  

 Vítkovické kamenouhelné doly v Ostravě  

 Ostravské kamenouhelné doly a koksovna Jana Wilczka ve Slezské Ostravě  

 Kamenouhelné doly Orlová-Lazy v Doubravě  

 Larisch-Mönnichovy kamenouhelné závody a koksovna v Karviné  

Všechny tyto doly byly začleněny společně se všemi koksovnami, elektrárnami, 

stavebními podniky, statky a lesy v 50. letech do podniku s novým názvem  Ostravsko-

karvinské doly, národní podnik. 

Dalším důležitým mezníkem byl rok 1953, kdy byl podnik zrušen a zřízen Kombinát 

OKD. Řídil nově založené podniky, od roku 1955 nazývané trusty. 

Ani Kombinát OKD nevydržel dlouho a začátkem roku 1957 byly podniky 

z jednotlivých trustů vyčleněny a seskupeny do jednoho národního podniku s názvem 

OKD Báňské stavby. 

V červenci roku 1965 došlo ke změně názvu na Ostravsko-karvinské doly. Dalším 

významným rokem byl rok 1991, kdy byla zřízena akciová společnost OKD, jejímž  

jediným akcionářem byl stát. Společnost postupně zahájila proces restrukturalizace. Důlní i 

povrchové činnosti byly sloučeny do větších organizačních celků a byly vytvořeny vnitřní 

organizační jednotky (VOJ) a dceřiné společnosti OKD. 

http://www.newworldresources.eu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1%C5%88sk%C3%A1_a_hutn%C3%AD_spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_dr%C3%A1ha_c%C3%ADsa%C5%99e_Ferdinanda
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Restrukturalizaci podniku ovlivnil útlum dopadající na ostravské doly, snižování 

pracovních sil a privatizace podniku. Během let 1990 - 2001 skončila těžba ve 14 

dobývacích prostorech v ostravské a petřvaldské části revíru na území o velikosti 180,0 

km
2
. [10] 

Ve vlastnické struktuře došlo v roce 1989 ke změnám. Většinovým vlastníkem se 

stala společnost KARBON INVEST, a.s. Na podzim roku 2004 tato společnost odkoupila 

státní podíl a stala se hlavním akcionářem OKD, a.s. Krátce nato se vlastníkem Karbon 

Investu  a přeneseně tedy i OKD  stala firma Charles Capital, patřící kyperské společnosti 

RPG INDUSTRIES, za kterou stojí český finančník Zdeněk Bakala. [11] 

V současnosti je 100 % vlastníkem OKD společnost New World Resources. 

V evropském měřítku je OKD z hlediska objemu těžby jednou z pěti největších firem. 

Podle mezinárodně uznávané metodiky JORC (Joint Ore Reserves Committee) byly 

zásoby OKD k 31. 12. 2012 více než 184 milionů tun. [10] 

 

Tabulka 1 Vybrané ekonomické ukazatele společnosti 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Zisk (miliard) 11,98 1,3 7,10 7,53 1,55 

Celkové výnosy (miliard) 53,8 32,3 44 36,7 29,6 

Těžba uhlí (mil. tun) 12,2 10,6 11,52 11,2 10,25 

Investice (miliard) 6 5,9 4,5 4,6 5,6 

Počet vl. zaměstnanců  15 090 14 331 13 639 13 305 13 068 

Průměrný měsíční výdělek v 

Kč 

34 499 29 936 32 878 36 498 37 149 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky vidíme, že největší pokles je u ukazatele počet vl.zaměstnanců. V roce 

2012 byl průměrný počet pracovníků společnosti OKD, a.s.  13 068, na rozdíl od roku 

2008, kdy byl průměrný počet pracovníků 15 090 osob, tedy o 2 022 osob méně než v roce 

2012. Také v průměrné měsíční mzdě vidíme radikální změnu, kdy se mzda zvýšila od 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Bakala
http://www.newworldresources.eu/cs
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roku 2008 o 2 650,-  Kč měsíčně. 

Zisk společnosti klesl před zdaněním na 1,55 mld. Kč oproti roku 2008, kdy byl zisk před 

zdaněním 11,98 mld. Kč. 

 

Základní údaje 

V činnosti:4 doly Konzervační  

režim:1 důl 

Roční produkce:9-10 milionů tun uhlí 

 

Tabulka 2 Seznam dolů společnosti OKD a jejich produkce 

Produkce r. 2012 (mil. Tun) 

ZÁVOD DŮL KARVINÁ 
4,16 

ZÁVOD DŮL ČSM 
2,87 

ZÁVOD DŮL DARKOV 
3,23  

ZÁVOD DŮL PASKOV 
0,95 

DŮL FRENŠTÁT (konzervační režim) celkové zásoby uhlí: cca 1,6 mld. t 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Závod Důl Karviná vznikl sloučením Dolu ČSA a Dolu Lazy. Nachází se 25 km od 

Ostravy. Největší absolutní hloubku 1176 m má výdušná jáma Doubrava III v lokalitě 

ČSA. Při nadmořské výšce ústí 281 m sahá až do hloubky 895 m pod úrovní mořské 

hladiny. Závod Důl ČSM -  nejhlubší je vtažná jáma ČSM-jih 1103 m, při nadmořské 

výšce ústí 277 metrů dosahuje 826 metrů pod úroveň mořské hladiny. Závod Důl 

Darkov je v současnosti druhým největším těžebním komplexem v České republice. Má 

vlastní moderní úpravnu s kapacitou vsázky 800 tun za hodinu. Největší absolutní hloubku 

má na dole Darkov výdušná jáma Mír 4 - 1011 metrů s ústím v nadmořské výšce 235 

metrů, jejíž dno se nachází 776 metrů pod úrovní mořské hladiny. Závod Důl Paskov je  
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jediný činný důl v ostravské části. Největší absolutní hloubku má vtažná jáma lokality 

Staříč 1155 m, jejíž ústí se nachází v nadmořské výšce 305 m a sahá 850 m pod úroveň 

mořské hladiny. Důl Frenštát - v roce 1991 bylo rozhodnuto o přechodu dolu Frenštát na 

konzervační režim. [10] 

 

Obrázek 1 Logo firmy 

 

 

Zdroj: [10]. 

 

Management společnosti v roce 2013 tvořil:  

výkonný ředitel: Dale R. Ekmark 

finanční ředitelka: Ing. Jarmila Ivánková 

provozní ředitel: Ing. Pavel Hadrava, Ph.D. 

ředitel vnějších vztahů: Ing. Petr Jonák 

technický ředitel: Ing. Václav Kopta 

ekonomicko-personální ředitel: Ing. Jan Jurášek 

Další součásti managementu 

 představenstvo 

 dozorčí rada 

Zdroj: [10] 

 

http://www.okd.cz/cs/o-nas/management/predstavenstvo
http://www.okd.cz/cs/o-nas/management/dozorci-rada
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3 Teoretická východiska 

V této části diplomové práce se budu zabývat pojmy týkajícími se finanční analýzy. 

Uvedu zde základní pojmy, které jsou důležité pro zpracování analýzy. 

3.1 Finanční analýza 

představuje důležitou součást finančního řízení, neboť hodnotí tzv. finanční kondici 

podniku. Získat z výkazů a dalších zdrojů informace, posoudit zdraví podniku a jeho 

slabiny a připravit podklady pro potřebná řídící rozhodnutí, to je hlavní úkol finanční 

analýzy. [1] 

Ke zpracování finanční analýzy jsou zapotřebí tyto výkazy: 

 Rozvaha 

 Výkaz zisků a ztrát  

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který zachycuje přehled o majetku podniku v určitém čase. 

Na pravé straně výkazu jsou pasiva firmy a její vlastní jmění. Na levé straně rozvahy jsou 

aktiva firmy. Majetek, pomocí kterého podnik zajišťuje operativní chod výroby a prodeje. 

Aktiva - se rozdělují do dvou skupin:  

 Stálá- která podnik využívá dlouhou dobu 

 Oběžná- jsou v podniku méně než rok 

Pasiva - ukazují způsob financování majetku podniku, tj. z jakých zdrojů jsou 

financována.  

 Vlastní jmění – představuje prostředky vložené do podnikání majiteli, společníky 

nebo akcionáři, tj. například vlastní jmění. 

 Cizí zdroje- neboli závazky vložili do podniku věřitelé. Můžeme je rozdělit 

podobně jako u aktiv do dvou skupin, a to na krátkodobé a dlouhodobé. [2] 
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3.1.2 Výkaz zisků a ztrát  

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

Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů. I tento účetní výkaz se sestavuje pravidelně 

v ročních či kratších intervalech. [3]. 

 Výsledek hospodaření členíme na: 

 VH provozní 

 VH finanční činnosti 

 VH za běžnou činnost 

 VH mimořádný 

 VH za účetní období 

 VH před zdaněním 

Rozdíl mezi výnosy a náklady nazýváme hospodářským výsledkem. Náklady 

podniku tvoří finanční náklady, což jsou náklady spojené s úrokovou mírou, daněmi, cenou 

investic a amortizací. Naopak výnosy představují peněžní částky, které podnik získal 

z veškerých svých činností za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo 

k jejich úhradě. Výnosy podniku tvoří provozní, finanční a mimořádné výnosy. [4] 

3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

jedním z nástrojů finanční analýzy jsou poměrové ukazatele, které patří k běžným 

technikám finanční analýzy. Poměrových ukazatelů je velké množství, a proto se třídí do 

určitých skupin, obvykle podle jednotlivých oblastí finanční analýzy. [1] 

 Ukazatel rentability (ziskovosti) 

 Ukazatel likvidity 

 Ukazatel aktivity 

 Ukazatel zadluženosti 
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3.2.1 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability patří k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, že 

informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. Rentabilita se obecně 

vypočte jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Mezi základní poměrové ukazatele 

rentability patří: [5] 

 ROA (rentabilita celkového kapitálu) 

 ROE (rentabilita vlastního kapitálu) 

 ROS (rentabilita tržeb) 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA)- bývá považována za klíčové měřítko 

rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. 

ROA = 
     

                       
                    (1) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)- vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních 

zdrojů, a tedy i jejich zhodnocení v zisku.  

ROE = 
          

               
                     (2) 

 

Rentabilita tržeb (ROS)- nám udává stupeň ziskovosti, tj. množství v zisku v Kč 

na 1 Kč tržeb. [6] 

ROS = 
    

     
                 (3) 
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Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity posuzují schopnost podniku hradit své závazky. Poměrové 

ukazatelé likvidity zkoumají, jestli je firma likvidní (jestli má dostatek prostředků na 

zaplacení krátkodobých závazků). Poměřují to, čím je možné platit s tím, co je nutné 

zaplatit. Rozlišujeme tyto typy likvidity: 

 Okamžitá likvidita 

 Pohotová likvidita 

 Běžná likvidita 

 

Běžná likvidita - Za přiměřenou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí 1,5 – 2,5. 

Běžná likvidita spočívá v tom, že poměřuje objem oběžných aktiv jako objem peněžních 

prostředků s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti. Hlavní slabina spočívá 

v tom, že ne všechna aktiva jsou stejně likvidní a některá jsou nepřeměnitelná na peníze. 

[1] 

BĚŽNÁ LIKVIDITA = 
             

                  
           (4) 

Pohotová likvidita- je vyznačována jako likvidita 2. Stupně. Platí doporučená 

hodnota 1,0 - 1,5. Měla by mít v optimální situaci rostoucí trend.  

POHOTOVÁ LIKVIDITA= 
                                     

                  
 (5) 

Okamžitá likvidita - Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat 

v intervalu 0,9-1,1. Vstupují do ní ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Nazývá se 

likviditou 1. stupně.  

OKAMŽITÁ LIKVIDITA = 
                  

                  
                 (6)           
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Ukazatelé zadluženosti  

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv ve 

své činnosti cizí zdroje (dluhy). U velkých podniků nepřichází v úvahu, že by podnik 

financoval veškerá aktiva z vlastního nebo jen z cizího kapitálu. Použití jen vlastního 

kapitálu přináší snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak použití jen z cizích 

zdrojů by bylo spojeno s obtížemi při jeho získávání. Jde o analýzu zadluženosti, kde se 

hledá optimální vztah mezi vlastním a cizím kapitálem. [3] 

 Celková zadluženost 

 Zadluženost vlastního kapitálu 

 Finanční páka 

Celková zadluženost -  tento ukazatel udává, že čím vyšší úroveň ukazatele je, tím 

vyšší je pro věřitele riziko, že firma nebude schopna hradit své závazky. Je to podíl 

celkových závazků k celkovým aktivům. 

CELKOVÁ ZADLUŽENOST = 
           

              
                       (7) 

Zadluženost vlastního kapitálu -  má stejnou vypovídací schopnost jako celková 

zadluženost. U stabilních společností by se hodnota měla pohybovat od 80-120 % 

ZADLUŽENOST VLASTNÍHO KAPITÁLU = 
            

             
               (8) 

Finanční páka - efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím cizího 

kapitálu.  

FINANČNÍ PÁKA = 
              

             
                    (9) 
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Ukazatel aktivity  

 měří schopnost využívat investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých 

složek kapitálu v jednotlivých aktivech a pasivech. Ukazatele aktivity vyjadřují nejčastěji 

počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv nebo dobu obratů. [3] 

 Doba obratu závazků 

 Doba obratu pohledávek  

 Obrat zásob 

 Obrat celkových aktiv 

 

Doba obratu závazků - ukazatel vykazuje dobu ve dnech, která v průměru uplyne 

mezi nákupem zásob a úhradou, počet dní, na které nám dodavatelé poskytli úvěr. 

DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ= 
                  

         
           (10) 

Doba obratů pohledávek – tento ukazatel udává, jak dlouho trvá, než zákazník 

zaplatí. [1]  

DOBA OBRATU POHLEDÁVEK = 
                     

         
         (11) 

Obrat zásob- udává počet obrátek zásob za sledované období. Zkracování doby 

obratu, obvykle vede ke zvyšování zisku. [9] 

OBRAT ZÁSOB = 
     

               
               (12) 

Obrat celkových aktiv – udává, efektivnost využití veškerých aktiv ve společnosti. 

Jak se zhodnocují aktiva ve výrobní činnosti (bez ohledu na zdroje krytí). 

OBRAT CELKOVÝCH AKTIV = 
     

              
                   (13) 
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3.2.2 Du Pont pyramidový rozklad ukazatelů 

-  Du Pont diagram slouží k identifikaci dopadu změn jednotlivých položek v rozvaze 

a ve výkazu zisků a ztrát na ziskovost podniku. Jde o pyramidový rozklad ukazatele zisk na 

vlastní jmění (ROE), který se rozpadá na součin několika ukazatelů.  

Ziskovost firmy je nejdůležitějším ukazatelem z hlediska majitelů. Levá část 

diagramu znázorňuje položky z výkazu zisků a ztrát a do pravé části vstupují položky 

z rozvahy. Levá strana porovnává náklady a výnosy a pravá strana vypovídá o finanční 

páce, zadluženosti a obratu aktiv. V horní části je vyobrazena rentabilita. 

 S Du Pont diagramem je možno provádět různé simulace a modelovat, jak se odrazí 

změna některé položky ve výsledné rentabilitě. [2]  

 

Obrázek 2Du Pont pyramidální rozklad 

 

Zdroj: [3] 
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3.2.3 Bankrotní modely  

- slouží k předpovědi finančních problémů podniku nebo k ohrožení budoucím 

bankrotem. Bankrotní podnik je tedy ohrožen budoucím bankrotem. [7] 

Altmanův model 

- jinak řečeno Altmanův index finančního zdraví podniku, vychází z celkového 

hodnocení. Záměrem bylo zjistit, jak by bylo možné odlišit velmi jednoduše firmy 

bankrotující od těch, u nichž je pravděpodobnost bankrotu minimální 

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

Kde:  X1 podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

          X2 rentabilita čistých aktiv 

          X3 EBIT/aktiva celkem 

          X4 tržní hodnota ZJ/celkové závazky nebo průměrný kurz 

akcií/nominální hodnota cizích zdrojů 

          X5 tržby/aktiva celkem 

 

Interpretace výsledků: 

- Hodnoty nižší než 1,2 pásmo bankrotu 

- Hodnoty od 1,2 do 2,9 pásmo šedé zóny  

- Hodnoty nad 2,9  pásmo prosperity [3]. 

Tafflerův index 

vyvinul profesor Taffler v roce 1977. Taffler zakládal svůj model na ukazatelích, 

které odrážejí klíčové charakteristiky platební schopnosti společnosti, jakými jsou 

ziskovost, přiměřenost pracovního kapitálu, finanční riziko a likvidita. Podle jeho názoru 

jsou pro různá odvětví zapotřebí odlišné kombinace poměrových ukazatelů a koeficientů, i 

když jsou základní principy totožné.  
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ZT = 0,53 X1 + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4 

X1 = 
      ř       ě í 

  á      é  á     
 

X2 = 
  ěž á       

      é  á     
 

X3 = 
  á      é  á     

      á       
 

X4 = “interval nepokrytý úvěrem“ =  
     č í           á      é  á     

       í  á            
 

Výsledné hodnoty Tafflerova modelu: 

Zt >0 pak je podnik platebně schopný a je nepravděpodobné, že by se dostal do 

úpadku 

Zt<0 pak se podnik nachází v rizikové oblasti a má svůj profil podobný 

podnikům, které se již dříve dostaly do úpadku, to indikuje vysokou 

pravděpodobnost finančních potíží. [8] 
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4 Finanční analýza  

V praktické části své diplomové práce se zaměřím na analýzu poměrových 

ukazatelů. Výsledky uvedu do tabulek a grafů a následně je vyhodnotím.  Dále provedu Du 

Pont pyramidální rozklad, vyhodnotím jej v tabulkách a přidám komentáře. Následovat 

budou aplikace bankrotních modelů Altmanův model a Tafflerův index.  

4.1 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou nejrozšířenější a nejoblíbenější metodou finanční analýzy. 

Umožňují analyzovat časné vývoje finanční situace dané firmy. Poměrových ukazatelů je 

velké množství a třídí se do jednotlivých skupin podle oblastí finanční analýzy. 

 V této části uvedu výpočty poměrových ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a 

zadluženosti za pět let (2008 – 2012). Vycházet budu z výkazu zisků a ztrát a z rozvahy 

každého roku. 

4.1.1 Rentabilita 

 Měří ziskovost podniku a odpoví na otázku, jaký zisk přináší investice do podniku. 

V tabulce č. 3 jsou znázorněny tři ukazatele a to Rentabilita celkového kapitálu (ROA), 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a Rentabilita tržeb (ROS). 

Tabulka 3 Ukazatelé rentability 

 RENTABILITA [%] 

      2008      2009      2010      2011      2012 

ROA 10,43 2,96 13,61 12,59 2,79 

ROE 23,84 5,23 27,54 25,11 6 

ROS 20,58 4,32 13,74 13,09 3,06 

Zdroj: Vlastní zpracování   

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) – je vypočítána dle vztahu (1), tento 

ukazatel vykazuje, že společnost na tom byla nejlépe v roce 2010 a 2011, kdy ROA bylo 

nejvyšší. To bylo způsobeno až 4- násobkem zisku a menšími celkovými aktivy oproti 

roku 2009. Důvodem byl prudký pokles čistého zisku v roce 2009 a 2012. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – ROE v letech 2009 a 2012 se výrazně 

snížila oproti předchozím letům. Hlavním důvodem je pokles zisku. Kladným jevem je to, 

že hodnoty ROE jsou vyšší než hodnoty ROA. Tento ukazatel je důležitý pro akcionáře 

tím, že se jim napoví, zda se vyplatí investovat do jejich podnikání. Výpočet byl proveden 

dle vztahu (2). 

Rentabilita tržeb (ROS) - Z tabulky a výpočtu (3) je patrné, že rok 2012 byl 

nejhorší pro společnost, což představuje negativní vývoj, na rozdíl od roku 2008, kdy 

společnost vykazovala kladnou rentabilitu tržeb a to s 21%, což znamená, že na 1 Kč tržeb 

v tomto roce připadlo přibližně 0,21 Kč čistého zisku. 

Graf 1 Vývoj rentability v roce 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.2 Likvidita 

Posuzuje schopnost podniku splácet své závazky. V tabulce jsou uvedeny tři stupně 
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Tabulka 4 Ukazatelé likvidity  

LIKVIDITA 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 1,92 3,12 2,32 1,89 1,08 

Pohotová likvidita 1,44 2,93 2,13 1,72 0,73 

Okamžitá likvidita 0,78 2,31 0,52 0,27 0,26 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Běžná likvidita - V roce 2009 a 2012 vidíme, že společnost se nepohybuje 

v optimálních hodnotách a převyšuje dané limity. Tento trend má klesající tendenci a v 

letech 2008, 2010 a 2011 dosahuje daných hodnot. Hodnoty běžné likvidity jsem vypočetla 

podle vztahu (4). 

Pohotová likvidita – Ukazatele vykazují, že pouze v roce 2008 se hodnoty pohybují 

v optimální míře. Zbylé roky se nepohybují v daném rozmezí, což znamená, že společnost 

má přebytek kapitálu vázaného ve finančním majetku, který by mohla investovat jinde a 

zhodnotit ho lépe. Hodnoty jsem vypočetla dle vztahu (5). 

Okamžitá likvidita – Okamžitou hodnotu jsem vypočetla dle vztahu (6). Z hlediska 

doporučených hodnot vidíme, že ani jedno ze sledovaných období se nenachází v tomto 

rozmezí. Důvodem těchto stavů může být krátkodobý finanční majetek, který se od roku 

2008 dostal z  8 439 684 Kč na hodnotu 1 958 778 Kč v roce 2012. 

Graf 2 Vývoj likvidity v roce 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1.3 Zadluženost 

ukazuje, jaká část majetku podniku je financována z cizích zdrojů. K měření budu 

používat tři základní ukazatele: celkovou zadluženost, zadluženost vlastního kapitálu, 

finanční páku. 

Tabulka 5 Ukazatelé zadluženosti 

ZADLUŽENOST 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 0,56 0,43 0,51 0,50 0,53 

Zadluženost vl. kapitálu 0,15 0,13 0,63 0,53 0,67 

Finanční páka 2,28 1,77 2,02 2,00 2,15 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková zadluženost – Ukazatel celkové zadluženosti byl vypočítán dle vztahu (7). 

Hodnoty uvedené v tabulce dosahují přibližně stejných hodnot. V roce 2008 přesáhla 

celková zadluženost 56 %, tento stav není příliš pozitivní pro věřitele. Čím je zadluženost 

vyšší, tím více ztrácí věřitelé důvěryhodnost vůči společnosti. Společnost by měla využívat 

více vlastního než cizího kapitálu. 

Zadluženost vlastního kapitálu - U tohoto ukazatele vidíme, že se zadluženost 

vlastního kapitálu zvyšuje, což není pozitivním jevem pro společnost. Pozitivním jevem 

nejsou ani hodnoty, do kterých se společnost v průběhu sledovaného období dostala. 

Hodnoty by se měly pohybovat od 80% do 120%. Zadluženost vlastního kapitálu jsem 

vypočítala dle vztahu (8). 

 Finanční páka - Finanční páka je vypočtena dle vztahu (9).  V roce 2008 ve 

společnosti OKD, a. s. se hodnota dostala na 2,28, což znamená, že na 1 Kč vlastního 

kapitálu připadlo více Kč celkového kapitálu společnosti, a tedy i více cizích zdrojů. 

Podobně tomu bylo i v roce 2012. Naopak v roce 2009 hodnoty společnosti klesly, a 

zadluženost se tak snížila.  
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Graf 3 Vývoj zadluženosti v roce 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.4 Aktivita 

Tento ukazatel nám udává, jak efektivně podnik hospodaří se svým majetkem. 

V tabulce č. 6 uvedu tyto ukazatele: doba obratu pohledávek, doba obratu závazků, obrat 

celkových aktiv, obrat zásob, které jsem vypočetla dle vztahu (10-13).  

Tabulka 6 Ukazatelé aktivity 

AKTIVITA 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu pohledávek 102 41 84 94 35 

Doba obratu závazků 152 67 52 65 76 

Obrat celkových aktiv     0,48      0,62      0,93       0,92     0,82 

Obrat zásob   24,02    28,40    47,81     37,04   14,31 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Doba obratu závazků - ukazatel doby obratu závazků v roce 2008 ukazuje, že 

společnost odkládá 152 dnů platby faktur od dodavatelů, tedy je ve výhodě, protože doba 

obratu pohledávek ve stejném roce činí 102 dnů, čili poskytuje úvěr na délku 102 dnů a 

podnik sám čerpá provozní úvěr od dodavatelů 152 dnů.  V roce 2009 a 2012 je tedy 

situace podniku přibližně stejná, naopak tomu je v letech 2010 a 2011, kdy je doba obratu 

závazků větší než doba obratu pohledávek, tedy společnost čeká příliš mnoho dnů na 

inkaso plateb od odběratelů, proto není schopna zaplatit faktury dodavatelům.  

Obrat celkových aktiv – obrat celkových aktiv by měl dosahovat minimální 

hodnoty 1.  V letech 2009 a 2010 obrat celkových aktiv vykazoval nárůst, kdy se přiblížil 

minimální hodnotě. Poté mírně poklesl ve zbylých dvou letech. V roce 2012 hodnota klesla 

o 10 %, proto by společnost měla odprodat některá aktiva, aby mohla dosáhnout minimální 

hodnoty 1. 

Obrat zásob – čím vyšší je hodnota ukazatelů, tím je na tom podnik lépe, protože 

nemá nelikvidní zásoby, které by žádaly další financování. Podnik byl na tom nejlépe 

v letech 2010 a 2011, kdy v roce 2010 byl obrat zásob 3krát vyšší než v roce 2012, který 

činil 14,31.  

Graf 4 Vývoj aktivity v roce 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2 Du Pont pyramidální rozklad 

 Du Pont diagram znázorňuje závislost rentability vlastního kapitálu na ziskovém 

rozpětí, obratu celkových aktiv a poměru celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. [8] 

V této části diplomové práce se zabývám, Du Pont pyramidálním rozkladem. 

Zhodnotím, jak si podnik vedl za 5 let své činnosti (2008-2012).  

Jednotlivé vstupní údaje jsem zadávala do programu Microsoft Office Excel. 

4.2.1 Zhodnocení pyramidálního rozkladu v roce 2008-2009 

V tabulce č. 7 je znázorněn pyramidální rozklad vrcholového ukazatele ROE 

(rentabilita vlastního kapitálu) v letech 2008- 2009. 

Tabulka 7 Pyramidální rozklad v roce 2008-2009 

Ukazatel 2008(0) 2009 (1) Δ=(1)- (0) log (1/0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

ROE 0,2384 0,0523 -0,1861   -0,1861 -78,0621 

ROA 0,1043 0,0296 -0,0747 -0,547 -0,1546 -64,849 

Multiplikátor 2,285 1,7686 -0,5164 -0,1113 -0,0315 -13,2131 

ROS 0,2058 0,0433   -0,677 -0,1914 -80,2852 

Obrat aktiv 0,5068 0,6839   0,1302 0,0368 15,4362 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Změna tohoto období byla záporná a to -78 %. Tato změna je jasně negativní a měla 

výrazný dopad na výsledek hospodaření ve sledovaném období, a to o 4 095 024 Kč.  

Ukazatel ROA výrazně ovlivnila zisková marže, která měla hodnotu -80 %. Jak už 

jsem zmínila, bylo to způsobeno poklesem zisku o 4 mil. Kč. Pozitivně se podílela na 

ukazateli obratu aktiv hodnota, která přesahovala 15 % a to díky zvýšení tržeb o 7 380 800 

Kč. Důvodem tohoto úbytku je, že za sledované období 2008-2009 vzrostly náklady o více 

než 10,5 mil. Kč. Jedním z důvodů byla krize, kdy situace na trhu s uhlím a koksem byla 

po většinu tohoto období nepříznivá.  

V následujícím zobrazení můžeme vidět tabulku nákladovosti pro rok 2008 a 2009. 

Nákladovost je poměr mezi náklady a tržbami. Součet jednotlivých položek nákladovostí 
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činil -80%. Tento jev nejvíce ovlivnila výkonová spotřeba, která se zvýšila oproti roku 

2008 o 7 461 253 tis. Kč a stoupla díky vysokým cenám služeb.  

Dále vysokou nákladovost ovlivnily osobní náklady, které se dostaly přes -31%, a to 

hlavně díky mzdovým nákladům, které vzrostly o 2 067 075 tis Kč.  Jedním z kladných 

ukazatelů nákladovosti byla položka nákladů vynaložených na prodej zboží. Tato položka 

působila pozitivně na změnu nákladovosti díky snížení nákladů o 2 128 870 tis Kč.  

Tabulka 8 Nákladovost v roce 2008-2009 

Ukazatel Nákladovost Nákladovost Δ=(1)-(0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 
2008 (0) 2009 (1) 

N/Tržby N/Tržby 

Náklady vynal. na prodej 

zb. 

0,2049 0,0994 -0,1055 0,1605 67,3238 

Výkonová spotřeba 0,2578 0,3914 0,1336 -0,2033 -85,2768 

Osobní náklady 0,1744 0,2239 0,0495 -0,0753 -31,5856 

Daně a poplatky 0,0036 0,0041 0,0005 -0,0008 -0,3356 

Odpisy DHM a DNM 0,0620 0,0996 0,0376 -0,0572 -23,9933 

ZC  prodaného DHM 0,0041 0,0062 0,0021 -0,0032 -1,3423 

Změna stavu rezerv a OP 0,0043 0,0000 -0,0043 0,0065 2,7265 

Ostatní provozní náklady 0,0271 0,0938 0,0667 -0,1015 -42,5755 

Prodané CP a vklady 0,0031 0,0000 -0,0031 0,0047 1,9715 

Nákladové úroky 0,0123 0,0111 -0,0012 0,0018 0,755 

Ostatní finanční náklady 0,0340 0,0261 -0,0079 0,0120 5,0336 

Daň z příjmů za běžnou čin. 0,0570 0,0148 -0,0422 0,0642 26,9295 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 9 Vázanost aktiv pro rok 2008-2009 

Ukazatel 2008 (0) 2009(1) 2008 (0) 

X/Tržby 

2009 (1)       

X/Tržby 

Δ=(1) - (0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

Fixní aktiva 32 388 137 32 261 739 1,1927 0,9341 -126 398 0,0015 0,6292 

Oběžná 

aktiva 

20 895 747 18 026 438 0,7695 0,522 -2 869 309 0,0342 14,3456 

Ostatní 

aktiva 

297 936 209 119 0,011 0,0061 -88 817 0,0011 0,4614 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 9 udává vázanost aktiv na změnu ukazatele ROE. Tuto změnu nejvíce 

ovlivnila oběžná aktiva s 15%. Těchto 15% bylo způsobeno hlavně díky splacení 

dlouhodobých a krátkodobých pohledávek.  

4.2.2 Zhodnocení pyramidálního rozkladu v roce 2009-2010 

Vstupní údaje za sledované období 2009 a 2010 jsou uvedeny v příloze.  V tabulce 

č. 10 je uveden rozklad vrcholového ukazatele, který se skládá z rentability celkových 

aktiv, multiplikátoru, rentability tržeb a obratu aktiv. 

 

Tabulka 10 Pyramidální rozklad v roce 2009-2010 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnota vrcholového ukazatele se oproti předchozímu období vzrostla na 427 %, 

což způsobila hlavně rentabilita celkových aktiv (ROA) s 392%. Tu ovlivnil zejména 

výsledek hospodaření v roce 2010, který stoupl o 5 113 448 tis. Kč. Další ukazatel, který  

výrazně ovlivnil vrcholového ukazatele, byl ukazatel rentability tržeb (ROS), ten vzrostl na 

297 %, a to díky vysokým tržbám v roce 2010.  Na příznivou situaci v podniku se také 

podepsala s 95 % Aktivita a multiplikátor s 34%.  

V tabulce č. 11 můžeme vidět strukturu nákladů. Jednotlivé položky nákladů jsou uvedeny 

v příloze. 

 Ve sledovaném období 2009-2010 celkovou nákladovost s 297% nejvíce negativně 

ovlivnila s -295% položka nákladů vynaložených na prodej zboží, která se zvýšila o 

5 744 571 tis. Kč.  Dále se už všechny vybrané položky kromě daně z příjmu za běžnou 

Ukazatel 2009 (0) 2010 (1) Δ=(1) - (0) log (1/0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

ROE 0,0523 0,2754 0,2231   0,2231 426,5774 

ROA 0,0296 0,1361 0,1065 0,6626 0,205 391,9694 

Multiplikátor 1,7686 2,0243 0,2557 0,0586 0,0181 34,608 

ROS 0,0433 0,1374   0,5015 0,1553 296,9407 

Obrat aktiv 0,6839 0,9899   0,1606 0,0497 95,0287 
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činnost, která nevýrazně ovlivnila ukazatele nákladovosti, pohybovaly v plusových 

hodnotách. 

 Nejvýrazněji ukazatele nákladovosti ovlivnila samotná výkonová spotřeba, která 

vzrostla až na 220 %, což způsobil hlavně nárůst služeb v tomto ročním sledovaném 

období. Dále to byly také osobní náklady, které pozitivně ovlivnily celkovou nákladovost 

139% a ostatní provozní náklady tím, že se snížily o 556 623 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku také přispěly ke zvýšení vrcholového ukazatele, a to 

necelými 69%. 

Tabulka 11Nákladovost v roce 2009-2010 

Ukazatel Nákladovost Nákladovost Δ=(1)-(0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 
2009 (0) 2010 (1) 

N/Tržby N/Tržby 

Náklady vyn. na prodej zb. 0,0994 0,1962 0,0968     -0,1543 -

295,0287 

Výkonová spotřeba 0,3914 0,3192 -0,0722      0,1151 220,0765 

Osobní náklady  0,2239 0,1780 -0,0459 0,0732 139,9618 

Daně a poplatky 0,0041 0,0039 -0,0002 0,0003 0,5736 

Odpisy DHM a DNM 0,0996 0,0770 -0,0226 0,0360 68,8337 

ZC  prodaného DHM 0,0062 0,0039 -0,0023 0,0037 7,0746 

Změna stavu rezerv a OP 0,0000 -0,0061 -0,0061 0,0097 18,5468 

Ostatní provozní náklady 0,0938 0,0574 -0,0364 0,0580 110,8987 

Nákladové úroky 0,0111 0,0094 -0,0017 0,0027 5,1625 

Ostatní finanční náklady 0,0261 0,0174 -0,0087 0,0139 26,5774 

Daň z příjmů za běžnou 

činn. 

0,0148 0,0167 0,0019 -0,0030 -5,7361 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 12Vázanost aktiv pro rok 2009-2010 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel 2009 (0) 2010 (1) 2009 (0) 

X/Tržby 

2010 (1)       

X/Tržby 

Δ=(1)-(0) Absolut

ní změna 

Relativní 

změna 

Fixní aktiva 2 717 453 2 599 160 1,6942 1,2563 -118 293 -0,0063 -11,1504 

Oběžná 

aktiva 

574 763 702 420 0,3583 0,3395 127 657 0,0068 12,0354 

Ostatní 

aktiva 

92 468 344 462 0,0576 0,1665 251 994 0,0134 23,7168 
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Tabulka č. 12 poukazuje na to, jak působila aktiva na vrcholového ukazatele ROE. 

Je patrné, že nejvíce negativně působila na změnu aktiv fixní aktiva, která se pohybovala 

v záporné hodnotě -11%. Oběžná aktiva se snížila o 3 188 789 tis. Kč a stoupla na 12%, 

také ostatní aktiva se pohybovala v plusových hodnotách, a to necelých 24%. 

4.2.3 Zhodnocení pyramidálního rozkladu v roce 2010-2011 

Vstupní údaje za sledované období 2010 a 2011 jsou uvedeny v příloze. V tabulce č. 

13 je uveden rozklad vrcholového ukazatele, který se skládá z rentability celkových aktiv, 

multiplikátoru, rentability tržeb a obratu aktiv.  

Tabulka 13Pyramidální rozklad v roce 2010-2011 v [%] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Změna vrcholového ukazatele v letech 2010-2011 činí -8,8%. Tento stav byl 

způsoben hlavně úbytkem zisku o 334 620 tis. Kč.  

Na změně vrcholového ukazatele se podílel nejvíce hlavně ukazatel celkových aktiv 

a to s -7%. Dále se na záporné hodnotě vrcholového ukazatele projevila také rentabilita 

tržeb, která díky sníženým tržbám za prodej zboží klesla o 2 436 453 tis. Kč a pohybovala 

se na necelých -5%.  S necelými -3 % negativně ovlivnil vrcholového ukazatele také obrat 

aktiv. Nevýrazně, avšak negativně působil na ukazatele ROE multiplikátor s -1,3%. 

Celkovou nákladovost, která vyšla za sledované období -4,6%, si můžeme 

prohlédnout v tabulce č. 14. Jednotlivé nákladové položky jsou k dispozici v příloze. 

Tento nepříznivý stav způsobila hlavně výkonová spotřeba, která klesla na -22,3% a 

byla ovlivněna hlavně službami, které vzrostly o 966 080 tis. Kč. Dále na zápornou 

Ukazatel 2010 (0) 2011 (1) Δ=(1)-(0) log (1/0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

ROE 0,2754 0,2511 -0,0243   -0,0243 -8,8235 

ROA 0,1361 0,1259 -0,0102 -0,0338 -0,0205 -7,4437 

Multiplikátor 2,0243 1,9953 -0,029 -0,0063 -0,0038 -1,3798 

ROS 0,1374 0,1309   -0,021 -0,0128 -4,6478 

Obrat aktiv 0,9899 0,9613   -0,0127 -0,0077 -2,7959 
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celkovou nákladovost působily také osobní náklady s hodnotou -3,8% a změna stavu 

rezerv a opravných položek s -3,9%. 

Nejvíce pozitivně působil na vrcholového ukazatele vliv položky nákladů 

vynaložených na prodej zboží, které činily 28% a klesly o 2 271 687 tis. Kč. Dále bylo pro 

podnik uspokojivé, že klesly ostatní náklady o 989 878 tis. Kč a pohybovaly se ve 12% a  

klesly také ostatní finanční náklady o 169 899 tis. Kč.  

Tabulka 14 Nákladovost v roce 2010-2011 

Ukazatel Nákladovost Nákladovost Δ=(1)- (0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 
2010 (0) 2011 (1) 

N/Tržby N/Tržby 

Náklady vyn. na prodej zb. 0,1962 0,1483 -0,0479 0,0776 28,1772 

Výkonová spotřeba 0,3192 0,3571 0,0379 -0,0614 -22,2948 

Osobní náklady 0,1780 0,1846 0,0066 -0,0107 -3,8853 

Daně a poplatky 0,0039 0,0039 0,0000 0,0000 0 

Odpisy DHM a DNM 0,0770 0,0803 0,0033 -0,0053 -1,9245 

ZC prodaného DHM 0,0039 0,0088 0,0049 -0,0079 -2,8686 

Změna stavu rezerv a 

oprav. P 

-0,0061 0,0006 0,0067 -0,0109 -3,9579 

Ostatní provozní náklady 0,0574 0,0364 -0,0210 0,0340 12,3457 

Nákladové úroky 0,0094 0,0161 0,0067 -0,0109 -3,9579 

Ostatní finanční náklady 0,0174 0,0139 -0,0035 0,0057 2,0697 

Daň z příjmů za běžnou čin. 0,0167 0,0309 0,0142 -0,0230 -8,3515 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 15Vázanost aktiv pro rok 2010-2011 

Ukazatel 2010 (0) 2011(1) 2010 (0) 

X/Tržby 

2011 (1)       

X/Tržby 

Δ=(1)-(0) Absolut

ní změna 

Relativní 

změna 

Fixní aktiva 32 362 452 33 156 420 0,6917 0,7121 793 968 -0,0052 -1,8882 

Oběžná 

aktiva 

14 837 649 15 200 810 0,3171 0,3265 363 161 -0,0024 -0,8715 

Ostatní 

aktiva 

66 257 76 852 0,0014 0,0017 10 595 -0,0001 -0,0363 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce č. 15 jsou uvedeny změny ukazatelů vázanosti aktiv na ROE. Tito 

ukazatelé se sice nevýrazně, ale i přesto nezanedbatelně, podíleli na záporném výsledku -

2,8%. 

4.2.4 Zhodnocení pyramidálního rozkladu v roce 2011-2012 

Vstupní údaje za sledované období 2011 a 2012 jsou uvedeny v příloze. V tabulce č. 

16 je zobrazen rozklad vrcholového ukazatele, který se skládá z rentability celkových 

aktiv, multiplikátoru, rentability tržeb a obratu aktiv.  

Tabulka 16 Pyramidální rozklad v roce 2011-2012 

Ukazatel 2011 (0) 2012 (1) Δ=(1)-(0) log (1/0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

ROE 0,2511 0,06 -0,1911   -0,1911 -76,1051 

ROA 0,1259 0,0279 -0,098 -0,6544 -0,2014 -80,2071 

Multiplikátor 1,9953 2,1549 0,1596 0,0334 0,0103 4,102 

ROS 0,1309 0,0306   -0,6312 -0,1941 -77,2999 

Obrat aktiv 0,9613 0,9098   -0,0239 -0,0073 -2,9072 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V posledním sledovaném období se hodnota vrcholového ukazatele znovu dostala do 

záporných hodnot, stejně jako tomu bylo v předešlém období. Toto období bylo evidentně 

pro společnost nejhorší, díky propadu zisku o 4 892 813 tis. Kč. Vrcholový ukazatel 

rentability celkového kapitálu dosáhl hodnoty až -76%. Největší podíl na tom měl ukazatel 

celkových aktiv s -80%.  Jak jsem již zmiňovala, nejvíce tuto skutečnost ovlivnil ušlý zisk 

a dále celková aktiva, která klesla o 5 231 528 tis. Kč. 

Na změnu ukazatele ROA (rentabilita celkových aktiv) měla nejvíce negativní vliv 

zisková marže (ROS), která se propadla do – 77% a byla způsobena hlavně závratným 

snížením tržeb o 7 257 206 tis. Kč. Dále se v menší míře na změně ROE negativně podílel 

obrat aktiv s necelými -3%. Jediným ukazatelem, který vyšel v plusových hodnotách, byl 

multiplikátor s hodnotou 4%.  

Celková nákladovost je zobrazena v tabulce č. 17. Celkovou nákladovost negativně 

ovlivnila hlavně výkonová spotřeba s -44% a osobní náklady, jejichž změna činila -28 % a 
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byla zapříčiněna zvýšením těchto nákladů o 76 397 tis. Kč. Další položkou, která byla pro 

celkovou nákladovost negativní, byly odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku s -15%  a s – 8% změny stavu rezerv a opravných položek.  V menší míře to byly 

také daně a poplatky, které svou hodnotou nepřekročily -1%. 

Jedinými třemi položkami, které působily na změnu celkové nákladovosti, byly 

náklady vynaložené na prodej zboží s 10%, ty klesly o 595 334 tis. Kč, a daň z příjmu za 

běžnou činnost, která klesla o 1 093 042 tis Kč.  Poslední položkou, která měla pozitivní 

vliv na celkovou nákladovost, byla s 4,5 % položka ostatních finančních nákladů.  

Tabulka 17Nákladovost v roce 2011-2012 

Ukazatel Nákladovost Nákladovost Δ=(1)-(0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 
2011(0) 2012 (1) 

N/Tržby N/Tržby 

Náklady vyn. na prodej 

zb. 

0,1483 0,1352 -0,0131 0,0255 10,1553 

Výkonová spotřeba 0,3571 0,4138 0,0567 -0,1104 -43,9665 

Osobní náklady 0,1846 0,2206 0,0360 -0,0701 -27,9172 

Daně a poplatky 0,0039 0,0040 0,0001 -0,0002 -0,0796 

Odpisy DHM a DNM 0,0803 0,1003 0,0200 -0,0389 -15,4918 

ZC  prodaného DHM 0,0088 0,0098 0,0010 -0,0019 -0,7567 

Změna stavu rezerv a OP 0,0006 0,0110 0,0104 -0,0202 -8,0446 

Ostatní provozní náklady 0,0364 0,0483 0,0119 -0,0232 -9,2393 

Nákladové úroky 0,0161 0,0207 0,0046 -0,0090 -3,5842 

Ostatní finanční náklady 0,0139 0,0081 -0,0058 0,0113 4,5002 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 18 Vázanost aktiv pro rok 2011-2012 

Ukazatel 2011 (0) 2012 (1) 2011 (0) 

X/Tržby 

2012 (1)       

X/Tržby 

Δ =(1)-(0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

Fixní aktiva 33 156 420 35 006 374 0,7121 0,8907 1 849 954 0,0026 1,0354 

Oběžná aktiva 15 200 810 8 132 521 0,3265 0,2069 -7068 289 -0,0099 -3,9427 

Ostatní aktiva 76 852 63 659 0,0017 0,0016 -13 193 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce č. 18 jsou uvedena fixní, oběžná a ostatní aktiva za sledované období 

2011-2012. Nejvíce negativně vázanost aktiv na ROE ovlivnila oběžná aktiva, která klesla 

o 7 068 289 tis. Kč. Stálá aktiva ovlivnila vázanost aktiv pouze 1%. 

4.3 Bankrotní modely 

V této kapitole jsem se rozhodla posoudit finanční zdraví podniku pomocí dvou 

rozborů, a to pomocí Altmanova modelu a Tafflerova indexu.  

4.3.1 Altmanův model 

Při výpočtu indexu finančního zdraví jsem použila rovnici Z= 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 

X3 + 0,6 X4 + 1 X5, do níž jsme dosadila vstupní data, která jsou uvedena v tabulce č. 19.  

V  tabulce č. 20 jsou již vypočtené hodnoty za sledované období pěti let, které jsem 

následně zhodnotila pomocí celkového zhodnocení uvedeného v teoretické části.   

 

Tabulka 19 Vstupní údaje pro Altmanův model 

ROKY 

 2008 2009 2010 2011 2012 

EBIT                      7 467 992 2 373 412 7 544 308 8 280 349 2 361 300 

CA 53 581 820 50 497 296 47 266 358 48 434 082 43 202 554 

Tržby  5 995 162 3 864 203 10 085 958 7 649 505 6 044 809 

Pracovní kapitál 10 018 270 12 249 751 8 459 096 7 177 946 658 695 

Úč. hodnota dluhu 30 086 492 21 944 413 23 891 221 24 135 890 23 110 758 

VK 23 4497 96 28 551 466 23 349 892 24 274 246 20 048 282 

Zadržené zisky 5 609 268 10 537 427 6 329 703 6 414 078 1 545 619 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 20 Z-SKÓRE 

ALTMANŮV MODEL 

 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,14 0,05 0,16 0,17 0,05 

X2 0,11 0,07 0,21 0,16 0,14 

X3 0,78 1,30 0,98 1,01 0,87 

X4 0,11 0,21 0,13 0,13 0,04 

X5 0,19 0,24 0,18 0,15 0,02 

Z-skóre 1,42 1,6 1,73 1,69 0,92 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výpočtu Altmanova modelu je patrno, že se podnik ani v jednom z pěti 

sledovaných obdobích nenachází v uspokojivé finanční situaci.  Od roku 2008-2011 se 

hodnoty pohybují od 1,42 do 1,73 a jsou v tzv. šedé zóně. Nejhorší je pro podnik situace 

z roku 2012,  kdy se z-skóre dostalo pod hranici 1,2, a to na hodnotu 0,92. Zjištění, že 

podnik se roku 2012 nachází v pásmu bankrotu a má výrazné finanční potíže, zapříčinilo 

pokles  poměru čistého pracovního kapitálu a celových aktiv. 

4.3.2 Tafflerův index 

Tento index tak jako Altmanův model nám udává možnost bankrotu. Platí zde, že 

pokud je hodnota indexu větší než 0, pak je podnik platebně schopný a je 

nepravděpodobné, že by se dostal do úpadku, naopak pokud je hodnota Tafflerova indexu 

menší než 0, pak se podnik nachází v rizikové oblasti a má svůj profil podobný podnikům, 

které se již dříve dostaly do úpadku, což indikuje vysokou pravděpodobnost finančních 

potíží.  

V tabulce č. 21 jsou uvedeny jednotlivé hodnoty za sledované období a následný 

výpočet dle rovnice ZT = 0,53 X1 + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4  je uveden v tabulce č. 22. 
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Tabulka 21 Vstupní údaje Tafflerova indexu 

ROKY 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Zisk před zdaněním              7 132 817 1 990 954 7 104 402  7 532 587 1 548 680 

CA 53 581 820 50 497 296 47 266 358 48 434 082 43 202 554 

Finanční majetek 9 054 147 13 463 520 3 451 696 2 289 579 2 253 015 

Celkové závazky 25 790 115 19 554 163 21 000 057 20 825 960 20 985 081  

Krátkodobé záv. 10 877 477 5 776 687 6 378 553 8 022 864 7 473 826 

Provozní náklady 737 172 3 240 940  2 684 317 1 694 439 1 899 068 

Odpisy 1 682 815 3 440 123 3 602 717 3 737 853 3 942 112 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 22Tafflerův index 

                       TAFFLERŮV INDEX  

 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,66 0,34 1,11 0,94 0,21 

X2 0,81 0,92 0,71 0,73 0,39 

X3 0,20 0,11 0,13 0,17 0,17 

X4 1,93 -38,59 3,19 2,81 2,56 

Tafflerův index 0,81 -5,85 1,21 1,07 0,6 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnoty Tafflerova indexu se pohybují až na rok 2009 v plusových hodnotách, což 

znamená, že podnik má dobrou platební schopnost a nemělo by být pravděpodobné, že se 

dostane do úpadku. 

 Pro podnik je kritický rok 2009, kdy se Taflerův index dostal do záporné hodnoty, 

a to až na -5,85. Z tabulky je také patrné, že se sice od roku 2010 podnik v platební 

schopnosti zlepšil, ovšem od roku 2011 se  zase dostává do rizikové oblasti,  a to až na 

hodnotu  0,6, a pro podnik vzniká hrozba finančních potíží. 
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5 Návrhy a doporučení 

Z výsledků finanční analýzy, kterou jsem provedla pomocí výkazu zisků a ztrát a 

rozvahy, je patrno, že se nejlépe společnosti OKD, a.s. dařilo v roce 2008 a 2010, kdy 

společnost vykazovala nejvyšší hospodářský výsledek, a to hlavně díky vysokým tržbám a 

celkovým výnosům. Naopak nejhorší výsledky společnost vykazovala v roce 2009 a 2012. 

Nejprve se zaměřím na ukazatele aktivity společnosti. V roce 2010 a 2011 společnost 

vykazovala poměrně velkou výši krátkodobých pohledávek. Odběratelé tedy neplnili své 

závazky v řádném termínu a společnost OKD inkasovala platby později. Tento jev je zcela 

běžný a závisí na platební morálce odběratele. Riziku nezaplacení se při odkladu platby 

nedá nikdy zamezit stoprocentně. Doporučovala bych klást větší důraz na obchodní 

podmínky mezi dodavatelem a odběratelem, a tedy na částečné snížení krátkodobých 

pohledávek. Odklad splatnosti pohledávek je možno poskytnout, ale pouze partnerům, 

kteří mají dobrou platební morálku. Důležité je, aby společnost dbala na právní kroky 

vymahatelnosti.  

V další části se zabývám ukazatelem zadluženosti. První, co bych zmínila je, že se 

společnosti zvyšuje každým rokem zadluženost vlastního kapitálu, což není pozitivním 

jevem zvláště pro věřitele, kteří tak ztrácejí důvěryhodnost vůči společnosti. V roce 2011 

společnost využívala více vlastního kapitálu, ovšem situace se radikálně změnila v roce 

2012. Proto bych doporučovala, aby společnost více využívala vlastního než cizího 

kapitálu.   

Důležitým problémem je zásadní otázka, zda je stále ekonomicky výhodné těžit uhlí 

při současných cenách a při výši celkových nákladů. Dnešní ceny na světových trzích jsou 

nízké a společnost OKD jim může jen těžko konkurovat. Většina zákazníků se nebude 

zaměřovat pouze na kvalitu a stálé dodávky uhlí, ale především na nižší cenu, a tedy budou 

využívat nabídky společností s lepšími a výhodnějšími podmínkami.  

Společnost OKD prozatím může pokrývat určitou část trhu, kde ceny uhlí mohou mít 

nižší hodnotu, a tedy přilákat nové a potencionální zákazníky, ale odrazí se to ve stále 

vyšších nákladech, se kterými se společnost nebude moci vyrovnat, a může dojít k úpadku.  
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Polovina nákladů OKD tvoří mzdy zaměstnanců. Na jedné straně by společnost 

OKD měla klást vyšší důraz na snižování nákladů, a zároveň se zaměřit na zvyšování 

produktivity práce. Na straně druhé, vstoupit do jednání s ministerstvy a vládou o pomoc v 

řešení dané situace v závislosti na sociální potřebu zaměstnanosti v regionu Severní 

Morava. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo provést a posoudit finanční analýzu společnosti. 

V tomto případě byla zvolena společnost, která je největším producentem černého uhlí 

v České republice, a tou je společnost OKD, a.s., která je situovaná na severní Moravě. 

V diplomové práci jsem vycházela z výkazů zisků a ztrát a dále z rozvahy 

společnosti (2008-2012).  

Diplomovou práci jsem rozdělila do dvou kapitol, a to na teoretickou a praktickou 

část. Jak už jsem zmínila, první kapitolou je teoretická část, kde se stručně zabývám 

pojmy, které jsou důležité k vytvoření finanční analýzy. 

Druhou částí je praktická část, kde se zabývám výpočtem a následným uvedením do 

tabulek a grafů poměrových ukazatelů jako jsou rentabilita, likvidita, zadluženost a 

aktivita. 

Podstatným bodem bylo zhodnocení finanční analýzy pomocí Du Pont 

pyramidálního rozkladu, kde jsem vyhodnotila tuto část analýzy, zavedla jsem výsledky do 

tabulek a grafů a následně vyhodnotila komentáře. V další kapitole praktické části jsem se 

zaměřila na bankrotní modely, a to na Altmanův a Tafflerův model. V poslední kapitole 

jsem uvedla návrhy a doporučení, při nichž jsem vycházela z předchozích ukazatelů. 

Přestože společnost OKD, a.s. v dnešní době na tom po ekonomické stránce není 

zcela nejlépe a mnozí odborníci nepředpokládají další pozitivní vývoj, myslím si, že 

společnost OKD má dost velký potenciál na to, aby těžbu v Moravskoslezském kraji 

udržela, především kvůli vysoké nezaměstnanosti, která by postihla velkou část stávajících 

zaměstnanců, a také, že je schopná ji rozšířit na lokality, které budou ekonomicky vhodné 

k dalšímu pozitivnímu rozvoji společnosti. 

 

 

 

 



Bc. Petra Tylečková: Finanční analýza společnosti OKD, a.s.  

 

      

2014                                                                                                                                     35 

 

Seznam použité literatury  

a) Knihy 

[1] DUDKOVÁ, L., a kol. Sbírka příkladů z financí podniku. Ostrava: VŠB- 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 1997. 174 s. ISBN 80-7078-451-2. 

[2] JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční management. Praha: C. H. Beck, 2013. 295 s. 

ISBN 978-80-7400-052-2. 

[3] RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. 120 

s. ISBN 978-80-247-2481-2  

[4] RŮČKOVÁ, P. Finanční management. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 

2012. 296 s ISBN80-903433-4-1 

 [5] KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J.: Finanční analýza krok za krokem. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3. 

[6] DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vydání. Praha: 

Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-86119-58-0.  

[7] VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada 

Publishing, 2011. 248 s. ISBN 978-80-247-3647-1. 

          [8]  MRKVIČKA, J., KOLÁŘ, P. Finanční analýza, 2.vydání. Praha: ASPI – 

Wolters Kluwer. 2006. 224 s. ISBN: 80-7357-219-2.  

[9] SYNEK, M., a kol.: Manažerská ekonomika. 3. vydání. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2003. 472 s. ISBN: 80-2470-515. 

 

b) Internetové odkazy 

[10] http://www.okd.cz 

[11] http://cs.wikipedia.org/wiki/OKD 

 

http://www.levneucebnice.cz/autor/josef-mrkvicka/
http://www.levneucebnice.cz/autor/pavel-kolar/
http://www.okd.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/OKD


Bc. Petra Tylečková: Finanční analýza společnosti OKD, a.s.  

 

      

2014                                                                                                                                     36 

 

Seznam obrázků 

 

Obrázek 1 Logo firmy .................................................................................................. 5 

Obrázek 2Du Pont pyramidální rozklad ..................................................................... 12 

 

Seznam grafů 

Graf 1 Vývoj rentability v roce 2008-2012 ................................................................ 16 

Graf 2 Vývoj likvidity v roce 2008-2012 ................................................................... 17 

Graf 3 Vývoj zadluženosti v roce 2008-2012 ............................................................ 19 

Graf 4 Vývoj aktivity v roce 2008-2012 .................................................................... 20 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Vybrané ekonomické ukazatele společnosti ............................................... 3 

Tabulka 2 Seznam dolů společnosti OKD a jejich produkce ....................................... 4 

Tabulka 3 Ukazatelé rentability ................................................................................. 15 

Tabulka 4 Ukazatelé likvidity .................................................................................... 17 

Tabulka 5 Ukazatelé zadluženosti .............................................................................. 18 

Tabulka 6 Ukazatelé aktivity ...................................................................................... 19 

Tabulka 7 Pyramidální rozklad v roce 2008-2009 ..................................................... 21 

Tabulka 8 Nákladovost v roce 2008-2009 ................................................................. 22 

Tabulka 9 Vázanost aktiv pro rok 2008-2009 ............................................................ 22 

Tabulka 10 Pyramidální rozklad v roce 2009-2010 ................................................... 23 



Bc. Petra Tylečková: Finanční analýza společnosti OKD, a.s.  

 

      

2014                                                                                                                                     37 

 

Tabulka 11Nákladovost v roce 2009-2010 ................................................................ 24 

Tabulka 12Vázanost aktiv pro rok 2009-2010 ........................................................... 24 

Tabulka 13Pyramidální rozklad v roce 2010-2011 v [%] .......................................... 25 

Tabulka 14 Nákladovost v roce 2010-2011 ............................................................... 26 

Tabulka 15Vázanost aktiv pro rok 2010-2011 ........................................................... 26 

Tabulka 16 Pyramidální rozklad v roce 2011-2012 ................................................... 27 

Tabulka 17Nákladovost v roce 2011-2012 ................................................................ 28 

Tabulka 18 Vázanost aktiv pro rok 2011-2012 .......................................................... 28 

Tabulka 19 Vstupní údaje pro Altmanův model ........................................................ 29 

Tabulka 20 Z-SKÓRE ................................................................................................ 30 

Tabulka 21 Vstupní údaje Tafflerova indexu ............................................................. 31 

Tabulka 22Tafflerův index ......................................................................................... 31 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Tabulka vstupních údajů 2008-2009 

Příloha č. 2 Tabulka nákladů 2008-2009 

Příloha č. 3 Tabulka vstupních údajů 2009-2010 

Příloha č. 4 Tabulka nákladů 2009-2010 

Příloha č. 5 Tabulka vstupních údajů 2010-2011 

Příloha č. 6 Tabulka nákladů 2010-2011 

Příloha č. 7 Tabulka vstupních údajů 2011-2012 

Příloha č. 8 Tabulka nákladů 2011-2012 



Bc. Petra Tylečková: Finanční analýza společnosti OKD, a.s.  

 

      

2014                                                                                                                                     38 

 

Příloha č. 9 Rentabilita vstupy 

Příloha č. 10 Rentabilita ukazatelé 

Příloha č. 11 Likvidita vstupy 

Příloha č. 12 Likvidita ukazatelé 

Příloha č. 13 Zadluženost vstupy 

Příloha č. 14 Zadluženost ukazatelé 

Příloha č. 15 Aktivita vstupy 

Příloha č. 16 Aktivita ukazatelé 

Příloha č. 17 Rozvaha 

Příloha č. 18 VZZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Petra Tylečková: Finanční analýza společnosti OKD, a.s.  

 

      

2014                                                                                                                                     39 

 

 


