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Anotace  

Předmětem diplomové práce je pomocí vybraných metod zhodnotit stav 

finančního zdraví firmy. Pokud má být společnost na trhu úspěšná, je nezbytné 

provedení finanční analýzy jakožto nedílné součásti řízení podniku. Sestavením a 

následným vyhodnocením finanční analýzy získáme údaje, které poslouží jako 

podklady k optimalizaci finančního zdraví, a tím k udržení stability na daném trhu. 

Finanční analýza je provedena u státního podniku DIAMO, který realizuje vládou 

vyhlášený útlum uranového, rudného a zčásti uhelného hornictví a likvidaci 

ekologické zátěže v České republice.  
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Summary  

The subject of thesis is using selected methods to assess the state of the 

financial health of the company. If the company is to be successful, it is necessary 

to perform financial analysis as an integral part of business management. 

Assemblies and the subsequent evaluation of the financial analysis we obtain data 

that will serve as a basis for optimizing the financial health and thus to maintain 

stability in the market. Financial analysis is performed on state enterprise DIAMO, 

which implements the government announced attenuation of uranium ore and coal 

mining partly in the Czech Republic.  
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1 Úvod  

 Finanční analýza je stěžejní částí řízení podniku. Pro jakoukoli firmu je 

vzhledem ke konkurenčnímu prostředí na daném trhu důležité vykazovat takové 

hodnoty jednotlivých ukazatelů, které by potvrzovaly stabilní finanční zdraví, 

případně alespoň jeho zlepšující se tendenci.  

 Hlavním cílem diplomové práce je zjistit a následně vyhodnotit stav 

finančního zdraví vybraného podniku v letech 2010 – 2012 pomocí různých metod 

v praxi běžně používaných. Údaje potřebné pro realizaci tohoto rozboru jsou 

dostupné především ze základních účetních výkazů, a sice rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty a výkazu cash flow.   

Druhá část práce se zaměřuje na charakteristiku analyzované společnosti, 

kterou je státní podnik DIAMO, o kterém jsou uvedeny základní informace včetně 

jeho organizační struktury.  

Ve třetí části práce rozebírá teoretickou oblast finanční analýzy, tedy 

uživatele a zdroje finanční analýzy, charakteristiku jednotlivých ukazatelů a vztahy, 

díky kterým můžeme výsledné hodnoty těchto ukazatelů vypočítat.  

Ve čtvrté části je provedena analýza ukazatelů cash flow a dalších 

vybraných poměrových ukazatelů, a sice pro oblast likvidity, rentability, aktivity a 

finanční stability (zadluženosti). Veškeré výpočty jsou podloženy grafy, ze kterých 

je patrné meziroční srovnání zjištěných stavů včetně porovnání s mezními 

hodnotami, které jsou obecně pro optimální hospodaření podniku doporučovány. 

Dále je provedena vertikální a horizontální analýza rozvahových položek majetku 

podniku a zdrojů jeho financování včetně grafického znázornění vývoje aktiv a 

pasiv ve sledovaných letech.  

V páté části je provedeno zhodnocení finančního zdraví společnosti včetně 

doporučení pro optimalizaci stavu jejího hospodaření. Šestá část pak celou 

diplomovou práci uzavírá shrnutím silných i slabých stránek podniku a příležitostmi 

i možnými hrozbami pro podnik do budoucna.  
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2 Charakteristika společnosti  

DIAMO, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která 

realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v 

České republice a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou 

energetiku. Útlumový a sanační program je v souladu se státní politikou 

postupného zlepšení kvality životního prostředí a odstraňování starých 

environmentálních zátěží financován státem. [6] 

Koncepce provádění likvidačních a sanačních prací vychází z jednotlivých 

usnesení vlády a pro jednotlivé lokality je konkretizována technickými projekty 

likvidace a sanace. Zahlazování následků po průzkumu, těžbě a úpravě 

uvedených surovin je prováděno v souladu s přísnými požadavky na ochranu a 

tvorbu životního prostředí. [6] 

Nedílnou součástí zahlazování následků po těžebních a s nimi souvisejících 

činnostech je sociální program, spočívající ve správě a výplatě obligatorních 

sociálně zdravotních dávek jak současným, tak bývalým zaměstnancům státního 

podniku DIAMO, včetně všech organizací, pro něž se stal státní podnik 

nástupnickou organizací. [6] 

2.1 Odštěpné závody 

Státní podnik DIAMO zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 

4 odštěpných závodů:  

 Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem (TÚU) 

 GEAM Dolní Rožínka 

 Správa uranových ložisek Příbram (SUL) 

 ODRA Ostrava [7]  

Náplň činnosti jednotlivých odštěpných závodů určují předchozí aktivity 

související s těžbou v daných lokalitách a také rozsah prováděných ozdravných 

činností. [7] 
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Na obrázku č. 1 vidíme mapu rozmístění jednotlivých odštěpných závodů na 

území České republiky.  

 

 

Obrázek 1: Rozmístění odštěpných závodů DIAMO 

Zdroj: Vlastní zpracování + [7] 

2.2 Organizační struktura  

Na obrázku č. 2 je znázorněna organizační struktura podniku s uvedením 

jména ředitele podniku jako celku, ředitelů jednotlivých odštěpných závodů a 

vedoucích vnitropodnikových útvarů k 30. lednu 2014.  

GEAM 

ODRA SUL 

TÚU 
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Obrázek 2: Organizační struktura DIAMO, s. p. k 30. 1. 2014 

Zdroj: Vlastní zpracování + [8] 

2.3 Základní údaje [9] 

Vznik společnosti:  23. 6. 1988 (zakládací listina vydaná rozhodnutím č. 10/1988 

ministra paliv a energetiky ČSSR)  

Identifikační číslo:  00002739 

Právní forma:  Státní podnik 

Sídlo firmy:   Máchova 201, 471 21 Stráž pod Ralskem  

Základní kapitál:  3 984 305 Kč 
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Předmět podnikání:  

 Sanační práce, odstraňování následků po těžbě a úpravě rud uranu, 

barevných kovů a uhlí.  

 Technická a biologická rekultivace pozemků po likvidaci těžební činnosti.  

 Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, zejména 

těžba, úprava a zpracování radioaktivních nerostů.  

 Výkon zeměměřických činností.  

 Výzkumné a průzkumné hydrogeologické práce a speciální práce 

související se zabezpečováním vodního hospodářství.  

 Provádění inženýrských a průmyslových staveb s technickou vybaveností, 

včetně prací prováděných hornickým způsobem.  

 Zajištění správy a nakládání s majetkem státu, s nímž má právo hospodařit.  

 Na základě udělené licence na distribuci elektřiny provoz lokální distribuční 

soustavy (LDS). 

 Držitel povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro nakládání se 

zdroji ionizujícího záření.  
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3 Teoretická východiska finanční analýzy 

 Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní 

rozhodování a fungování podniku. K základním cílům finančního řízení podniku je 

možno zařadit především dosahování finanční stability, kterou můžeme zhodnotit 

pomocí těchto dvou základních kritérií:  

 schopností vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku a zhodnocovat 

vložený kapitál – toho kritérium je obecně považováno za nejdůležitější, 

jelikož postihuje podstatu podnikání jako takového;  

 zajištěním platební schopnosti podniku – které je cílem na první pohled 

druhotným, avšak je potřeba si uvědomit, že bez platební schopnosti 

většinou neexistuje možnost nadále fungovat s myšlenkou zhodnocování 

peněz a často předznamenává konec podnikatelské činnosti firmy. [2]  

3.1 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza je důležitá pro management, akcionáře (resp. vlastníky, 

případně zřizovatele), věřitele a další externí uživatele. Akcionáře zajímá 

především současná výnosnost akcií a její predikce, banky ji využívají zase 

v důsledku poskytování nezajištěných zdrojů, dodavatele bude zajímat nejen 

schopnost včas splatit faktury za dodané zboží či služby, ale také možnost 

trvalých obchodních vazeb, na druhé straně odběratele bude zajímat kvalita a 

dochvilnost dodávek a zaměstnance zachování pracovních míst, mzdová ujednání 

atd. [2]  

Na  obrázku č. 3 vidíme schéma vzájemných vazeb mezi jednotlivými články 

(ekonomickými subjekty), kdy každý z nich od finanční analýzy očekává příslušné 

informace o výsledcích konkrétní analyzované oblasti.  
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Obrázek 3: Uživatelé finanční analýzy 

Zdroj: Vlastní zpracování + [2] 

 

3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu  

Jak již bylo uvedeno výše v úvodní části, pro realizaci finanční analýzy jsou 

nezbytné relevantní informace, které čerpáme ze základních účetních výkazů, 

které jsou dostupné především v Obchodním rejstříku. Většina firem má tyto údaje 

taktéž uvedeny ve výročních zprávách na svých webových stránkách. Hovoříme 

zejména o rozvaze, výkazu zisku a ztráty a výkazu peněžních toků (cash flow).  

3.3 Elementární metody finanční analýzy  

Jedná se v podstatě o základní členění metod finanční analýzy rozvětvené do 

čtyř skupin podle jednotlivých ukazatelů. Jde o analýzu stavových ukazatelů, 

analýzu rozdílových a tokových ukazatelů, dále přímou analýzu intenzivních 
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ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů, jak podrobněji můžeme vidět na obrázku 

č. 4.  

 

Obrázek 4: Elementární metody finanční analýzy 

Zdroj: Vlastní zpracování + [2] 

3.3.1 Analýza stavových ukazatelů  

Analýza stavových neboli také absolutních ukazatelů v sobě zahrnuje 

především horizontální a vertikální analýzu. Horizontální analýza (analýza trendů) 

se zabývá změnami absolutních ukazatelů v čase. Je na místě připomenout 

nutnost tvorby dostatečně dlouhých časových řad, a to z důvodu možných 

nepřesností vzniklých při interpretaci výsledků propočtu. [2] 

Vertikální analýza (procentní rozbor) se zabývá vnitřní strukturou 

absolutních ukazatelů, někdy také bývá označována jako analýza komponent. 

Jedná se vlastně o souměření jednotlivých položek základních účetních výkazů 

k celkové sumě aktiv či pasiv. Struktura aktiv má za úkol informovat účetní 

jednotku o tom, do čeho firma investovala svěřený kapitál a do jaké míry byla při 

daném investičním procesu zohledňována výnosnost (přičemž dlouhodobější 

položky přinášejí podniku výnosnější aktivum nežli položky krátkodobé). Struktura 
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pasiv zase ukazuje, z jakých zdrojů byl majetek pořízen, s čímž souvisí 

skutečnost, že obecně je levnější financování cizí a krátkodobé než vlastní a 

dlouhodobé. [2] 

3.3.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů  

Analýza rozdílových a tokových ukazatelů se zabývá rozborem těch 

základních účetních výkazů, které v sobě primárně nesou tokové položky, jde 

zejména o výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow, nicméně stranou nezůstává ani 

rozvaha, jelikož analýzu oběžných aktiv je možno provést také pomocí rozdílových 

ukazatelů. [2] 

Analýza fondů finančních prostředků patří k metodám s využitím 

rozdílových ukazatelů. Je zaměřena především na čistý pracovní kapitál 

(vyjádřený jako rozdíl oběžných aktiv a celkových krátkodobých závazků). 

Záměrem analýzy cash flow je vyjádřit a poměřit vnitřní finanční sílu podniku, tj. 

schopnost z vlastní hospodářské činnosti vytvářet přebytky, které jsou použitelné 

k financování důležitých existenčních potřeb podniku, jakými jsou úhrady závazků, 

výplaty dividend společníkům nebo financování investic. [2]   

3.3.3 Přímá analýza intenzivních ukazatelů  

Tento druh finančního rozboru se nazývá také poměrová analýza, patří 

mezi nejpoužívanější metody finanční analýzy a do této kategorie patří ukazatele 

rentability, aktivity, finanční stability (zadluženosti), likvidity, dále ukazatele 

kapitálového trhu a cash flow. [2]  

Ukazatele rentability (ziskovosti) zachycují schopnost podniku produkovat 

zisk a zhodnocovat tím kapitál do podnikání vložený. Příslušné vstupní informace 

lze získat z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Obecně je rentabilita vyjadřována jako 

poměr zisku a vloženého kapitálu, přičemž zisk může být brán jako zisk před 

zdaněním, čistý zisk resp. čistý zisk před odečtením úroků a daní, nebo čistý zisk 

zvýšený o úroky, na něž musí zapůjčený kapitál také „vydělat“. [1] 
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S ohledem na vymezení vloženého kapitálu se nejčastěji používají 

následující dva ukazatele:  

Rentabilita úhrnných vložených prostředků (neboli rentabilita celkových 

aktiv) je také označována jako ROA (Return on Assets) a bývá považována za 

rozhodující míru rentability, protože srovnává zisk s celkovými aktivy vloženými do 

podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů tato aktiva byla pořízena, zda jde o 

zdroje vlastní nebo cizí. [1] 

 

Dalším často používaným ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu 

označována jako ROE (Return on Equity) a v podstatě hodnotí výnosnost kapitálu, 

který do podniku vložili jeho akcionáři nebo vlastníci. Plní tak úlohu kritéria při 

rozhodování o variantách investování volného kapitálu s ohledem na rizika v dané 

oblasti podnikatelské činnosti. [2]  

  

Kromě výše uvedených ukazatelů rentability se v praxi ještě používá také 

ukazatel výnosnosti tržeb, který posuzuje přínos činnosti podniku na podkladě 

údajů dostupných z výkazu zisku a ztráty. Ukazatel charakterizuje úspěšnost 

podniku na trhu, závisí především na cenách prodávaných výrobků nebo 

poskytovaných služeb, na zisku kalkulovaném do těchto cen, ale také na 

hospodárnosti podnikové činnosti. Zisk zde může mít podobu zisku před zdaněním 

nebo zisku čistého. [2]  

  

Ve všech případech lze veškeré ukazatele rentability vynásobit stem a 

rentabilitu tak vykazovat v procentech. Vyjádření desetinným číslem by pak bylo 

vhodnějším východiskem pro pyramidální rozklad. [2]  
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Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy, a to 

tak, že sleduje celkovou rychlost jejich obratu nebo rychlost obratu jejich 

jednotlivých složek, čímž hodnotí vázanost kapitálu v určitých formách aktiv. 

Uvádějí, kolikrát se obrátí určitý druh majetku za stanovený časový interval (tzv. 

počet obrátek) nebo měří dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán (tzv. 

doba obratu). [2]  

Mezi nejčastěji používané ukazatele aktivity patří následující:  

Doba obratu (rychlost obratu) zásob měří dobu ve dnech, po kterou je 

kapitál vázán v určité formě zásob. Zásoby lze rozdělit například na zásoby zboží, 

výrobků, nedokončené výroby, různých druhů surovin a materiálů a do 

jmenovatele příslušného zlomku dosazujeme denní spotřebu (náklady) vztahující 

se ke sledovanému druhu zásob. Doba obratu zásob výrobků či zboží je zároveň 

indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za které se zásoba přemění 

na peněžní prostředky v hotovosti nebo v pohledávku. [2]  

 

Ukazatel doby obratu pohledávek je počítán jako podíl průměrného stavu 

pohledávek z obchodního styku (z dodavatelsko-odběratelských vztahů) a 

průměrných denních tržeb na faktury. Určuje dobu, která průměrně uplyne mezi 

prodejem na obchodní úvěr a přijetím peněz, tedy počet dnů, po které odběratelé 

podniku zůstávají dlužníky. [2]  

 

Doba obratu závazků určuje dobu ve dnech, která v průměru uplyne mezi 

nákupem zásob a jejich úhradou. Doba obratu závazků hraje z hlediska finančního 

řízení velice významnou roli, jelikož je spojena s existencí peněz, které podnik po 

určitou dobu zadržuje a používá pro své potřeby. [2]  
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Počet obrátek (obrat) zásob udává, kolikrát je v průběhu roku každá 

položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. [3]  

 

Vázanost celkových aktiv podává informaci o výkonnosti, s níž podnik 

využívá aktiv s cílem dosáhnout tržeb a měří celkovou produkční efektivnost 

podniku. Čím je ukazatel nižší, tím je situace pro podnik příznivější. Znamená to 

pak, že podnik expanduje, aniž by musel zvyšovat své finanční zdroje. [3]  

 

Relativní vázanost stálých aktiv je odvozena z ukazatele vázanosti 

celkových aktiv.  Uvádíme-li v čitateli zůstatkovou hodnotu stálých aktiv, ukazatel 

má s narůstajícím počtem let zlepšující se tendenci, a to zcela automaticky bez 

zásluhy podniku. [3]  

 

Ukazatele finanční stability udávají poměr mezi vlastními a cizími zdroji 

financování podniku a měří rozsah, v jakém podnik používá pro své financování 

dluhy, tzn., do jaké míry je podnik zadlužen. Zadluženost nemusí být pouze 

negativní stránkou podnikání, její růst může přispět k celkové rentabilitě, a tím i 

k vyšší tržní hodnotě podniku. Na druhou stranu také zadluženost zvyšuje riziko 

finanční nestability. [3] 

Jedním z nejčastějších ukazatelů používaných v praxi je podíl vlastních 

zdrojů na aktivech. Ukazatel udává, do jaké míry je podnik schopen pokrýt své 

hospodářské prostředky vlastními zdroji, tedy jak vysoká je jeho finanční 

samostatnost. Po vynásobení stem se udává v procentech. [1] 
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Jako další ukazatel můžeme uvést podíl stálých aktiv na celkovém majetku 

podniku. Čím nižší je podíl stálých aktiv, tím pružněji se může podnik 

přizpůsobovat různým stupňům zaměstnanosti v reakci na kolísání poptávky po 

jeho produkci. Na druhé straně nízký podíl stálých aktiv (platí zejména pro výrobní 

podniky) signalizuje nízkou míru investování, a tím i zaostalost a nízkou 

technickou úroveň dlouhodobého hmotného majetku. Po vynásobení stem se opět 

udává v procentech. [1] 

 

Neméně důležitým ukazatelem finanční stability podniku je ukazatel 

úrokového zatížení, který je součástí hodnocení dlouhodobé finanční stability. 

Zadluženost v této oblasti zatěžuje finanční hospodaření podniku jak úhradou 

úroků z cizích zdrojů, tak povinností splatit dluh ve stanoveném termínu. Po 

vynásobení stem se udává v procentním vyjádření. [1] 

 

Ukazatel míry zadluženosti je základním ukazatelem z oblasti finanční 

stability a udává poměr mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem, tedy: 

 

Co se týká oblasti likvidity, z hlediska finančního řízení je likvidita obecně 

považována jako schopnost jednotlivých aktiv podniku přeměnit se na hotové 

peníze, přičemž se předpokládá, že tímto způsobem získané peněžní prostředky 

zajistí solventnost podniku, tedy schopnost uhradit veškeré dluhy v okamžiku jejich 

splatnosti. [1] 

Jednotlivé složky majetku podniku mají různou dobu likvidity, tedy 

přeměnitelnosti na peníze. Nejlikvidnější jsou samotné peníze v hotovosti nebo na 

bankovních účtech, nejméně likvidními jsou stálá aktiva, a proto se v ukazatelích 

likvidity ani neuvádějí. [1] 
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Prvním ukazatelem z oblasti likvidity je likvidita 1. stupně neboli okamžitá 

likvidita, která měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy, kdy do čitatele 

dosazujeme peníze v hotovosti, na běžných účtech a jejich ekvivalenty (jako jsou 

krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky). [3] 

 

Dalším 2. stupněm likvidity je likvidita pohotová, která je jakýmsi 

mezistupněm mezi likviditou okamžitou a běžnou.  

 

3. stupněm likvidity je běžná likvidita, která má i přes svou jednoduchost ze 

všech třech stupňů nejmenší vypovídací hodnotu, jelikož počítá se všemi 

krátkodobými aktivy včetně zásob.  Někdy také z toho důvodu bývá označována 

jako likvidita celková. [2]  

 

Veškeré ukazatele likvidity se ve výsledku udávají jako bezrozměrné číslo.  

Ukazatele kapitálového trhu patří do skupiny poměrových ukazatelů, které 

využívají akcionáři a všichni ostatní, kteří přicházejí do styku s burzovním 

obchodováním. Akcionáři se zajímají převážně o návratnost svých investic, a té 

může být dosaženo dvěma cestami, a to prostřednictvím dividend nebo přes růst 

ceny akcií. [4]  

Bývají označovány také jako ukazatele tržní hodnoty a vyjadřují, jak trh 

hodnotí minulou činnost podniku a budoucí vývoj situace. Pro současné a budoucí 

investory ukazuje, jakou návratnost mohou očekávat od vložených prostředků. [5] 
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Úkolem ukazatelů s využitím cash flow je zachytit jevy, které signalizují 

platební potíže, a posoudit, k jakému výsledku hospodaření spěje situace podniku. 

Některé varovné signály vyplývají již ze samotné struktury peněžních toků a také 

ze vzájemného poměru mezi příjmy a výdaji z finanční činnosti. Podstatnou 

vypovídací hodnotu mají pro podnik ukazatele, které poměřují finanční toky 

z provozní činnosti k některým položkám výkazu zisku a ztráty nebo rozvahy. [2]  

Ukazatelů využití cash flow je několik, a to především podle charakteru 

podniku a jeho právní formy, pro účely této diplomové práce je posouzena 

především schopnost podniku reagovat na závazky a porovnání cash flow 

z provozu vzhledem k obratům a pořízeným investicím.  

Prvním ukazatelem využití cash flow je obratová rentabilita, která udává 

finanční efektivitu podnikového hospodaření: [2] 

 

Dalším ukazatelem je stupeň oddlužení, kde se jedná o poměr mezi 

financováním cizím kapitálem a schopností podniku vyrovnávat vzniklé závazky 

z vlastních finančních zdrojů: [2] 

 

Stupeň samofinancování investic je ukazatelem, který charakterizuje míru 

finančního krytí investic z vlastních finančních zdrojů: [2] 

 



Bc. Petra Kupková: Finanční analýza státního podniku DIAMO 

2014  16 

4 Finanční analýza dané společnosti 

V následujících podkapitolách bude proveden přímý rozbor intenzivních 

ukazatelů z oblasti rentability, aktivity, finanční stability, likvidity a dále pomocí 

ukazatelů s využitím cash flow. Použity budou vztahy, které dávají do vzájemného 

poměru dvě nebo více veličin, které při výpočtu a následné interpretaci dílčích i 

celkových výsledků poslouží k posouzení finančního zdraví podniku.  

4.1 Analýza rentability 

Pro výpočet ukazatelů rentability jsou z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

vybrána příslušná vstupní data, jak uvádí tabulka č. 1.  

 

Tabulka 1: Rentabilita - vstupní data [v tis. Kč] 

Veličina 
  Rok   

2010 2011 2012 

Zisk/ztráta -7 702 -8 446 23 007 
Čistý zisk/ztráta -7 702 -8 446 23 007 
Aktiva celkem 3 979 003 3 883 042 6 219 839 
Vlastní kapitál 2 696 822 2 657 850 2 580 138 
Tržby celkem 1 168 480 1 127 558 1 120 297 

Zdroj: [Vlastní zpracování + interní data] 

 

Analýza rentability sestává z výpočtu rentability celkových aktiv, rentability 

vlastního kapitálu a rentability tržeb, přičemž výsledky výpočtů jednotlivých 

ukazatelů jsou uvedeny v  tabulce č. 2.   
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Tabulka 2: Rentabilita - výsledky ukazatelů [v %] 

Poměrový ukazatel 
  Rok   

2010 2011 2012 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) -0,19 -0,22 0,37 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -0,29 -0,32 0,89 
Rentabilita tržeb (ROS) -0,66 -0,75 2,05 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Při pohledu na tabulku výsledných hodnot je zřejmé, že v letech 2010 a 

2011 podnik dosahoval ztrátového výsledku hospodaření, což oproti roku 2012 

zapříčinilo jednak zvýšení nákladových úroků a položky ostatních finančních 

nákladů, ale především zvýšení výkonové spotřeby (konkrétně v oblasti služeb).   

Zaměříme-li se na oblast výnosnosti celkových aktiv, která zhodnocuje, 

kolik Kč zisku přinese 1 Kč celkového vloženého majetku, zjistíme, že v roce 2010 

a 2011 společnost nedosáhla žádného zhodnocení, což je obdobné také u 

ukazatelů výnosnosti vlastního kapitálu a výnosnosti tržeb,  

Pro posuzování výsledků rentability se používá tzv. analýzy odvětví, kdy 

jsou sledovány průměrné hodnoty ukazatelů dosažené podniky ze stejného či 

podobného odvětví. Státní podnik DIAMO spadá podle Českého statistického 

úřadu do sekce B – Těžba a dobývání. Významnou části činnosti podniku je 

sanace a rekultivace starých ekologických zátěží. Tato činnost je však 

nevýdělečná, což podstatně ovlivňuje celou hospodářskou činnost (zejména 

ziskovost, ztráty ap.).  

Stabilitu na trhu v tomto případě ztrátové hospodaření v letech 2010 a 2011 

neohrozilo především díky podpory ze strany státu, a to konkrétně dotacemi 

schvalovanými Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a 

Ministerstvem kultury.  

V grafu č. 1 je znázorněn vývoj vypočtených ukazatelů ve sledovaných 

letech 2010 – 2012.  
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Graf 1: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2010 - 2012 

 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

4.2 Analýza aktivity 

Analýzou aktivity je zkoumán způsob, jakým podnik hospodaří se svými 

aktivy, respektive jak dlouhou dobu má v aktivech vázány své finanční prostředky. 

Při rozboru ukazatelů aktivity byla použita vstupní data dle následující tabulky č. 3.  

 

Tabulka 3: Aktivita - vstupní data [v tis. Kč] 

Veličina 
Rok 

2010 2011 2012 

Průměrná zásoba 755 692 772 514 802 583 
Denní spotřeba 4 889 5 478 4 938 
Krátkodobé pohledávky 637 791 560 916 3 077 560 
Závazky 788 154 829 625 312 598 
Tržby 1 168 480 1 127 558 1 120 297 
Zásoby 755 692 772 514 802 583 
Stálá aktiva 1 955 710 1 868 557 1 737 006 
Aktiva celkem 3 979 003 3 883 042 6 219 839 

Zdroj: [Vlastní zpracování + interní data] 
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Analýza aktivity byla provedena z výpočtů doby obratu zásob, pohledávek a 

závazků, počtu obrátek zásob, a dále vázanosti celkových aktiv a relativní 

vázanosti stálých aktiv. Tabulka č. 4 uvádí výsledky výpočtů ve sledovaných 

letech.  

Tabulka 4: Aktivita - výsledky ukazatelů 

Poměrový ukazatel 
Rok 

2010 2011 2012 

Doba obratu zásob [dny] 155 141 163 
Doba obratu pohledávek [dny] 163 138 41 
Doba obratu závazků [dny] 243 265 100 
Počet obrátek zásob [krát] 1,55 1,46 1,4 
Vázanost celkových aktiv  3,41 3,44 5,55 
Relativní vázanost stálých aktiv 1,67 1,66 1,55 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Nejprve se podívejme na ukazatel doby obratu zásob. Ten nám udává 

počet dnů v průměru, po které jsou zásoby vázány do okamžiku jejich spotřeby 

nebo prodeje. Pakliže se podíváme na odvětvové hodnocení dle Českého 

statistického úřadu (sekce B), v roce 2010 činila doba obratu zásob 17 dnů. [10] 

V našem případě v roce 2010 trval koloběh zásob 155 dní, roku 2011 měl 141 dní 

a v roce 2012 vykazoval nejvyšší počet dnů za sledované období, tedy 163, což 

ve všech případech souvisí se značným množstvím peněžních prostředků 

vázaných v zásobách vzhledem k jejich neodpovídající potřebě.  

Ukazatel doby obratu pohledávek je obdobným ukazatelem jako předchozí, 

avšak se zaměřením na pohledávky, tedy podává informaci o tom, kolik dní trvá 

jejich splacení. Bude-li doba přeměny v hotovost delší, snižuje se tím finanční 

jistota podniku s ohledem na návratnost peněžních prostředků, což pak může mít 

za následek sníženou platební schopnost podniku.  

Doba obratu závazků je udávána jako počet dnů, po které podnik 

v podstatě odkládá své platby dodavatelům. Je vhodné, když hodnota tohoto 

ukazatele je vyšší než hodnota ukazatele doby obratu pohledávek, a to kvůli 

dodavatelským úvěrům, které může podnik bezúročně využívat. V tomto případě 
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podnik kritérium převýšení splňuje v každém sledovaném roce s tím, že opět 

nejvíce příznivá byla situace v roce 2012.  

Je však třeba také dodat, že analýza likvidity je vhodná především spíše 

pro komerční výrobní podniky, které byly založeny za účelem dosažení zisku, 

státní podnik DIAMO žádnou výrobní činnost neprovádí a je dotován státem.  

Graf č. 2 znázorňuje vývoj ukazatelů doby obratu zásob, pohledávek a 

závazků v letech 2010 – 2012.  

 

Graf 2: Vývoj ukazatelů doby obratu v letech 2010 - 2012 

 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Ukazatel počtu obrátek zásob nám udává, kolikrát složka zásob projde 

všemi fázemi koloběhu zásob, tedy od hotovosti přes zásoby materiálu, 

nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a hotových výrobků až po 

proplacené pohledávky od odběratelů. Za optimální lze považovat stav, kdy 

ukazatel vykazuje rostoucí trend, který podnik nesplňuje ani v jednom ze 

sledovaných let, naopak je počet obrátek v meziročním srovnání klesající.  

Ukazatel vázanosti celkových aktiv vykazoval ve sledovaném období 

rostoucí trend, přičemž v roce 2012 byla jeho hodnota nejvyšší. Jak již bylo 

zmíněno v úvodní teoretické části, čím je hodnota ukazatele nižší, tím pro podnik 



Bc. Petra Kupková: Finanční analýza státního podniku DIAMO 

2014  21 

lépe. V tomto případě narůstající trend tohoto ukazatele značí nepříznivě 

se vyvíjející situaci, přesněji řečeno, podnik má tendenci zvyšovat své finanční 

zdroje.  

Relativní vázanost stálých aktiv považujeme za měřítko efektivnosti 

hospodaření podniku se stálými aktivy, a čím je hodnota tohoto ukazatele nižší, 

tím je situace příznivější, jelikož pokud by podnik měl ve svých dlouhodobých 

aktivech vázáno příliš mnoho peněžních prostředků, mohlo by mu pochybět na 

druhé straně při splácení okamžitě splatných závazků věřitelům. Stálá aktiva jsou 

však v tomto případě nutností, jelikož v sobě nesou schopnost přinášet 

v budoucím čase tržby. Je třeba jen najít optimální míru investování, aby byla 

zabezpečena dostatečná platební schopnost při zachování plynulého chodu 

těžební a rekultivační činnosti. Ukazatel relativní vázanosti stálých aktiv vykazoval 

ve třech sledovaných letech klesající tendenci a jeho hodnoty bychom mohli 

považovat za ekonomicky přijatelné z hlediska výsledků, které jsou doporučovány.  

V grafu č. 3 je znázorněn vývoj ukazatelů vázanosti celkových i stálých aktiv 

v letech 2010 – 2012.  

 

Graf 3: Vývoj vázanosti aktiv v letech 2010 - 2012 

 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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4.3 Analýza finanční stability 

Finanční stabilita udává v podstatě vztah mezi vlastními zdroji podnikateli do 

podniku vloženými a zdroji cizími, které do podniku přišly od ostatních subjektů. 

Zajímavým paradoxem je, že zadluženost nemusí nutně znamenat pro společnost 

jednostranně nepříznivou situaci, může přispět k ziskovosti, avšak na druhé straně 

také zvyšuje riziko platební neschopnosti. Pro firmu je tedy finanční stabilita velice 

důležitým ukazatelem jejího ekonomického zdraví.  

V rámci analýzy finanční stability byla provedena analýza podílu vlastních 

zdrojů na aktivech (neboli krytí aktiv), podílu stálých aktiv na celkovém majetku a 

analýza úrokového zatížení. Při rozboru byly použity vstupní údaje, jak uvádí 

tabulka č. 5.  

Tabulka 5: Finanční stabilita - vstupní data [v tis. Kč] 

Veličina 
Rok 

2010 2011 2012 

Vlastní jmění 2 696 822 2 657 850 2 580 138 
Cizí zdroje 1 277 943 1 223 630 3 626 295 
Aktiva celkem 3 979 003 3 883 042 6 219 839 
Stálá aktiva 1 955 710 1 868 557 1 734 006 
Placené úroky 11 985 6 637 4 527 
Zisk -7 702 -8 446 23 007 

Zdroj: [Vlastní zpracování + interní data] 

 

V tabulce č. 6 vidíme procentní vyjádření výsledků jednotlivých poměrových 

ukazatelů z oblasti finanční stability. 
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Tabulka 6: Finanční stabilita – výsledky ukazatelů [v %] 

Poměrový ukazatel 
Rok 

2010 2011 2012 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 68 68 41 
Podíl stálých aktiv na aktivech 49 48 28 
Úrokové zatížení - - 16 
Míra zadluženosti 47 46 141 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

V případě hodnocení prvního ukazatele – podílu vlastního kapitálu na aktivech 

je třeba vzít v úvahu, že vlastní kapitál je nejdražším zdrojem financování, protože 

z cizího kapitálu se nám odečítají úroky, které jsou uznávaným nákladem a který 

se až na ojedinělé výjimky odečítá z daní z příjmů. Hodnota ukazatele se v letech 

2010 a 2011 nelišila a dosáhla hodnoty 68% pokrytí aktiv vlastním jměním, v roce 

2012 výrazně poklesla na 41% podíl vlastních zdrojů na majetku. Vzhledem 

k tomu, že krytí aktiv z převážně vlastních zdrojů vede ke snižování výnosnosti 

vložených prostředků, můžeme konstatovat, že z hlediska hodnocení tohoto 

ukazatele byla pro podnik situace nejvíce příznivá v roce 2012. Vývoj podílu 

vlastních zdrojů na aktivech v letech 2010 – 2012 znázorňuje graf č. 4. 

 

Graf 4: Vývoj podílu vlastních zdrojů na aktivech v letech 2010 – 2012 [v %] 

 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Hodnoty ukazatele vyjadřujícího podíl stálých aktiv na aktivech celkových 

měly obdobný vývoj jako u ukazatele předchozího (jen s jinými hodnotami). V roce 

2010 je v podniku zaznamenán 49% podíl stálého majetku na celkovém, v roce 

následujícím tento podíl klesl na 48 % a v roce 2012 poklesl výrazněji na 28 %. 

Stálá aktiva vynikají schopností přinášet podniku zisk, a proto je důležité zahrnout 

je ve struktuře majetku každé společnosti. Podnik by měl mít tolik stálých aktiv a 

oběžného majetku, aby v nich na jedné straně neměl vázáno příliš mnoho 

peněžních prostředků a na straně druhé aby byl zajištěn plynulý provoz výroby, 

resp. v našem případě těžby a sanačně-rekultivační práce. V letech 2010 a 2011 

by se poměr dlouhodobých a celkových aktiv dal považovat za optimální, ovšem 

v roce 2012, pokud by tento trend pod 30 % trval delší dobu, by nemusel tento 

stav podniku přinášet tak velké zisky jako při většímu podílu stálého majetku. Graf 

č. 5 ukazuje vývoj podílu stálých aktiv na celkových aktivech v letech 2010 – 2012.  

 

Graf 5: Vývoj podílu stálých aktiv na aktivech v letech 2010 – 2012 [v %] 

 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Ukazatel úrokového zatížení byl co do svého vývoje v letech 2010 – 2012 

dosti proměnlivý. Jelikož podnik dosahoval v letech 2010 – 2011 ztrátového 

hospodaření, zhodnocení bylo provedeno pouze v roce 2012, kde hodnota 

ukazatele dosáhla 16 %. Ukazatel charakterizuje, kolik procent ze zisku podniku 
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odčerpávají placené nákladové úroky. Obecně doporučovaná maximální hranice 

zatížení nákladovými úroky je 40 %, což je v posledním sledovaném roce splněno.  

Míra zadluženosti by obecně neměla překračovat hranici 150 %, což ve všech 

třech sledovaných letech je splněno, přičemž nejvíce příznivá situace byla v letech 

2010 a 2011. V roce 2012 se hodnota ukazatele rapidně zvýšila na 141 %, což je 

sice stále ještě ekonomicky přípustné, avšak je potřeba, aby si podnik zadluženost 

do budoucna hlídal a nezvyšoval příliš hodnotu cizího kapitálu. V grafu č. 6 vidíme 

vývoj míry zadluženosti v letech 2010 – 2012.  

 

Graf 6: Vývoj míry zadluženosti v letech 2010 – 2012 [v %] 

 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 

4.4 Analýza likvidity 

Analýza likvidity znamená pro podnik určitou míru, do jaké je schopen 

přeměnit jistou část svého majetku na okamžitě směnitelné peněžní prostředky. 

Nejvíce likvidními tedy budou pochopitelně peníze v hotovosti a na účtech 

v bankách a nejméně likvidní schopnost bude vykazovat dlouhodobý majetek.  

Likvidita je měřitelná ve třech stupních s různě velkou vypovídající hodnotou, 

jak již bylo naznačeno v úvodní kapitole. Porovnáváme vždy část majetku 

z oběžných aktiv, resp. oběžná aktiva jako celek vzhledem ke krátkodobým anebo 
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okamžitě splatným závazkům. Největší vypovídající schopnost má ukazatel 

likvidity 1. stupně, tedy tzv. okamžité likvidity, poněvadž v něm nejsou zahrnuty 

zásoby a pohledávky a můžeme určit platební schopnost přímo ze vztahu 

krátkodobého finančního majetku v porovnání s okamžitě splatnými závazky.  

Nejméně vypovídající je ukazatel likvidity 3. stupně, tedy běžné likvidity, která 

poměřuje přeměnitelnost právě oběžných aktiv jako celku vzhledem ke 

krátkodobým závazkům. Likviditu 2. stupně, tzv. pohotovou likviditu, můžeme 

považovat jako jakýsi mezistupeň, ve kterém nejsou zahrnuty zásoby.  

V souvislosti s oblastí likvidity je potřeba rozlišovat pojmy likvidita a likvidnost. 

I když jsou tyto dva pojmy velice úzce propojené, likvidnost je znakem platební 

schopnosti, tedy schopnosti podniku hradit včas své splatné závazky 

v odpovídající výši.  

Při měření likvidity státního podniku DIAMO jsme vycházeli z údajů v rozvaze, 

které uvádí tabulka č. 7.  

 

Tabulka 7: Likvidita – vstupní data [v tis. Kč] 

Veličina 
Rok 

2010 2011 2012 
Krátkodobé závazky 1 024 839 1 054 750 3 476 584 
Okamžitě splatné závazky 788 154 829 625 312 598 
Krátkodobý finanční majetek 623 480 668 167 588 335 
Pohotové platební prostředky 623 480 668 167 588 335 
Krátkodobé pohledávky 637 791 560 916 3 007 560 
Zásoby 755 692 772 614 802 583 

Zdroj: [Vlastní zpracování + interní data] 

 

Výsledky jednotlivých poměrových ukazatelů z oblasti likvidity uvádí tabulka 

č. 8.  
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Tabulka 8: Likvidita - výsledky ukazatelů 

Poměrový ukazatel 
Rok 

2010 2011 2012 

Okamžitá likvidita 0,8 0,8 1,9 
Pohotová likvidita 1,2 1,2 1 
Běžná likvidita 2 1,9 1,3 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Graf č. 7 ukazuje vývoj ukazatelů likvidity v letech 2010 – 2012. Podíváme-li 

se na likviditu okamžitou, v roce 2010 a 2011 byla její hodnota přibližně stejná a 

v roce 2012 vzrostla na hodnotu 1,9. Doporučené rozmezí pro likviditu prvního 

stupně se pohybuje na rozhraní koeficientu 0,2 – 0,7, což v tomto případě není 

splněno v žádném ze sledovaných let. Vyšší hodnoty prvního stupně likvidity 

naznačují nedostatečné krytí běžných potřeb podniku. Způsobuje ho především 

výše pohotových platebních prostředků na účtu v bance a v hotovosti, který není 

dostatečný pro hrazení okamžitě splatných závazků z obchodního styku.  

Ukazatel pohotové likvidity vykazoval ve vývoji v čase klesající trend. 

Doporučované hodnoty druhého stupně likvidity by se měly pohybovat v rozmezí 

1 – 1,5, což je v tomto případě splněno. Podnik tedy je z hlediska pohotové 

likvidity schopen svými pohledávkami a krátkodobými finančními prostředky krýt 

své potřeby.  

Ukazatel běžné likvidity vykazoval ve sledovaném období klesající trend. 

Doporučené hodnoty se pro likviditu třetího stupně pohybují mezi hodnotami 2 –

 2,5. Když bychom se měli řídit tímto ukazatelem, podnik bychom nemuseli 

považovat za zcela nelikvidní, jelikož hodnoty výsledků se spodní doporučované 

hranici přiblížily, a to v letech 2010 a 2011. V roce 2012 již podnik nebyl tak 

likvidní jako v letech předchozích, hodnota běžné likvidity byla pouhých 1,3.  

Vývoj ukazatelů všech stupňů likvidity v letech 2010 – 2012 je zaznamenán 

v grafu č. 7.  
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Graf 7: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2010 - 2012 

 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 

4.5 Analýza ukazatelů cash flow  

Při rozboru ukazatelů cash flow bylo vycházeno z výkazu o peněžních tocích, 

ve kterém jsou uspořádány jednotlivé položky tak, aby bylo snadné odhadnout 

přesnou výši cash flow z provozní, investiční a finanční činnosti, a následně pak 

cash flow celkové, které je součtem všech dílčích peněžních toků.  

Při analýze poměrových ukazatelů s využitím cash flow se vycházelo z údajů, 

které jsou uvedeny v následující tabulce č. 9.  

 

Tabulka 9: Ukazatele cash flow – vstupní data [v tis. Kč] 

Veličina 
Rok 

2010 2011 2012 
Cash flow z provozní činnosti 723 199 946 -79 130 
Cizí kapitál 1 227 943 1 223 630 3 626 295 
Investice 361 636 413 028 276 821 
Obrat 1 168 480 1 127 558 1 120 297 

Zdroj: [Vlastní zpracování + interní data] 

 

Tabulka č. 10 uvádí výsledky jednotlivých vypočtených ukazatelů cash flow.  
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Tabulka 10: Ukazatele cash flow – výsledky [v %] 

Poměrový ukazatel 
Rok 

2010 2011 2012 

Obratová rentabilita 0,06 17,73 -7,06 
Stupeň oddlužení 0,06 16,34 -2,18 
Stupeň samofinancování investic 0,2 48,41 -28,59 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Procento obratové rentability je vypočteno jako podíl peněžních toků 

z provozní činnosti a obratu, který zde představuje příjmy podniku za běžnou 

činnost. Dá se říct, že tento ukazatel a jeho trend v čase ukazuje na schopnost 

podniku vytvářet finanční rezervy nezbytné pro stabilitu na trhu a finanční 

nezávislost, anebo také, kolik peněz skutečně podniku ze vzniklých tržeb přibude.  

Vývoj obratové rentability v čase byl značně proměnlivý. V roce 2010 

dosáhl podnik pouhých 0,06 % efektivity hospodaření, v roce 2011 se situace 

výrazně zlepšila zvýšením hodnoty tohoto ukazatele na 17,73 %, ovšem v roce 

2012 došlo k poklesu do záporných hodnot na – 7,06 %, což bylo způsobeno 

poklesem celkového cash flow z provozu. Nejvíce příznivý stav z hlediska 

posouzení obratové rentability byl v roce 2011, nejméně pak v roce 2012.  

Pro ukazatel stupně oddlužení podniku jsou obecně doporučovány hodnoty 

pohybující se v mezích 20 až 30 %, ale většinou je při posuzování směrodatný 

jeho vývoj v čase. Rostoucí trend, který byl zaznamenán při rozboru v letech 

2010 – 2011 z 0,06 % na 16,34 %, značí vzhledem k doporučovaným hodnotám 

příznivý vývoj situace a potřebu podniku hradit své závazky více z vlastních zdrojů 

oproti předcházejícímu ročnímu období. Naproti tomu vývoj v letech 2011 – 2012 

zaznamenal výrazný pokles na hodnotu -2,18 %, což znamená nemožnost hradit 

své závazky z vlastních finančních zdrojů a využívat pro tyto účely kapitál cizí.  
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Je-li hodnota stupně samofinancování investic vyšší než 100 %, umožňuje 

to alternativní využití volných finančních prostředků. Je-li hodnota tohoto ukazatele 

nižší, vede to k nutnosti použití externího financování investic. [2] 

Z vypočtených výsledků v tabulce výše je vidět, že hodnoty stupně 

samofinancování investic nepřevyšují hranici 100 % ani v jednom ze sledovaných 

let, a tudíž se podnik musí uchýlit k financování investic prostřednictvím jiných než 

vlastních zdrojů. Nejvíce příznivá byla z hlediska posuzování tohoto ukazatele 

situace v roce 2011, kdy podnik dosáhl téměř padesátiprocentní hodnoty, avšak 

ani ta nestačí na placení investic z vlastních zdrojů.  

Vývoj ukazatelů cash flow v letech 2010 – 2012 je znázorněn v grafu č. 8.  

 
Graf 8: Vývoj ukazatelů cash flow v letech 2010 – 2012 [v %] 

 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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4.6 Vertikální a horizontální analýza rozvahových položek 

V následujících dvou podkapitolách je provedena horizontální a vertikální 

analýza, která patří mezi absolutní ukazatele prováděné v rámci finanční analýzy. 

Absolutní ukazatele se v praxi využívají mj. ke sledování a hodnocení vývojového 

trendu určitých komponent a veličin, a umožňují tak nahlížet na účetní výkazy 

v přesnějších souvislostech.  

U horizontální analýzy sledujeme, jak se určité zkoumané veličiny vyvíjely 

v čase vzhledem k minulým hospodářským obdobím. Vertikální analýza je 

zaměřena na jednotlivé komponenty ve finančních výkazech vzhledem k určité 

zvolené veličině (například stálá, oběžná a ostatní aktiva porovnáváme k aktivům 

celkovým nebo vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva porovnáváme s pasivy 

celkovými).  

4.6.1 Vertikální a horizontální analýza aktiv  

 Při vertikálním i horizontálním rozboru majetku podniku bylo čerpány údaje 

z Rozvahy, která je součástí výročních zpráv podniku.  

 

Vertikální analýza podnikových aktiv  

Skladba jednotlivých druhů podnikových aktiv podává informaci o tom, do 

jakých položek byl investován kapitál. Větší zisky přinášejí investice do stálých 

aktiv, které jsou obecně považovány za výnosnější než aktiva oběžná, na druhou 

stranu za nejméně výnosné jsou pak považovány hotové finanční prostředky. Díky 

této analýze můžeme posoudit, jak se ve sledovaných letech podílely jednotlivé 

druhy majetku na majetku celkovém. Jedná se o přibližné procentní hodnoty 

zaokrouhlené matematicky.  

Již v rámci analýzy podílových ukazatelů z oblasti finanční stability (viz 

3. kapitola) jsme dospěli k výsledkům podílu stálých aktiv na celkových aktivech 

podniku. V roce 2010 bylo dosaženo 49% podílu stálých aktiv na aktivech, v roce 

2011 činil podíl stálých aktiv 48 % a v roce 2012 jsem dospěla ke 28% podílu 
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stálých aktiv. Podnik tedy stav svého dlouhodobého majetku vzhledem 

k předcházejícímu období téměř o polovinu snížil v roce 2012. Co se týká 

oběžných krátkodobých aktiv, v roce 2010 činil podíl na celkových aktivech 51 %, 

v roce 2011 se oběžná aktiva podílela 52 % a v roce 2012 stoupl jejich podíl 

vzhledem k celkovým aktivům na 72 %. V roce 2012 tedy došlo v majetkové 

struktuře k navýšení oběžných aktiv o 20 %.  

 Součet výsledných procentních podílů stálých a oběžných aktiv dává 

dohromady 100 %, tedy souhrn veškerých aktiv, kterými podnik disponuje.  

 

Horizontální analýza podnikových aktiv – vývoj v letech 2010 - 2011 

 

 Nárůst celkových aktiv o 2,47 %, tj. o 95 961 tis. Kč  

 Nárůst dlouhodobého nehmotného majetku o 23,29 %, tj. o 4 562 tis. Kč  

o z toho nárůst softwaru o 17,89 %, tj. 119 tis. Kč  

o z toho nárůst jiného dlouhodobého nehmotného majetku o 22,04 %, 

tj. o 2 479 tis. Kč  

o z toho nárůst nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku o 

48,56 %, tj. o 2 754 tis. Kč  

o z toho pokles nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o 10,70 %, tj. 

o 292 tis. Kč  

o z toho pokles ocenitelných práv o 8,98 %, tj. o 498 tis. Kč 

 Pokles dlouhodobého hmotného majetku o 2,67 %, tj. o 91 715 tis. Kč 

o z toho pokles staveb o 9,44 %, tj. o 169 967 tis. Kč  

o z toho pokles samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí o 

22,83 %, tj. o 52 462 tis. Kč  

o z toho pokles jiného dlouhodobého hmotného majetku o 9,55 %, tj. o 

74 tis. Kč  
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o z toho nárůst oceňovacího rozdílu k nabytému majetku o 16,53 %, tj. 

o 101 841 tis. Kč  

o z toho nárůst pozemků o 0,50 %, tj. o 1 602 tis. Kč  

o z toho nárůst nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku o 

91,90 %, tj. o 26 992 tis. Kč  

o z toho nárůst poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek o 

89,25 %, tj. o 353 tis. Kč  

 Pokles oběžných aktiv o 0,75 %, tj. o 14 965 tis. Kč 

 Nárůst zásob o 2,23 %, tj. o 16 822 tis. Kč 

o z toho nárůst nedokončené výroby a polotovarů o 4,02 %, tj. o 1 576 

tis. Kč  

o z toho nárůst výrobků o 3,31 %, tj. o 20 543 tis. Kč  

o z toho pokles zboží o 21,78 %, tj. o 81 tis. Kč  

o z toho pokles poskytnutých záloh na zásoby o 14,04 %, tj. o 8 tis. Kč  

o z toho pokles materiálu o 5,51 %, tj. o 5 208 tis. Kč 

 Nárůst dlouhodobých pohledávek o 45,93 %, tj. o 401 tis. Kč 

o z toho nárůst pohledávek z obchodních vztahů o 212,63 %, tj. o 404 

tis. Kč  

o z toho pokles poskytnutých provozních záloh o 0,44 %, tj. o 3 tis. Kč 

 Pokles krátkodobých pohledávek o 12,05 %, tj. o 76 875 tis. Kč 

o z toho pokles pohledávek z obchodních vztahů o 19,11 %, tj. o 

95 635 tis. Kč  

o z toho pokles dohadných účtů aktivních o 175,56 %, tj. o 

20 627 tis. Kč  

o z toho pokles jiných pohledávek o 29,35 %, tj. o 7 253 tis. Kč  

o z toho nárůst daňových pohledávek o 86,16 %, tj. o 40 363 tis. Kč  
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o z toho nárůst krátkodobých poskytnutých záloh o 124,37 %, tj. o 

6 277 tis. Kč 

 Nárůst krátkodobého finančního majetku o 7,17 %, tj. o 44 687 tis. Kč 

o z toho pokles peněz v hotovosti o 4,32 %, tj. o 160 tis. Kč  

o z toho nárůst peněz na účtech v bankách o 7,24 %, tj. o 44 847 tis. 

Kč 

 Nárůst časového rozlišení o 112,83 %, tj. o 6 157 tis. Kč 

o z toho nárůst nákladů příštích období o 133,70 %, tj. o 6 638 tis. Kč  

o z toho pokles příjmů příštích období o 44,73 %, tj. o 481 tis. Kč 

 

Horizontální analýza podnikových aktiv – vývoj v letech 2011 – 2012 

 

 Nárůst celkových aktiv o 60,18 %, tj. o 2 336 797 tis. Kč 

 Pokles dlouhodobého nehmotného majetku o 19,92 %, tj. o 4 810 tis. Kč 

o z toho pokles softwaru o 29,70 %, tj. o 225 tis. Kč  

o z toho pokles jiného dlouhodobého nehmotného majetku o 9,75 %, tj. 

o   1 338 tis. Kč  

o z toho pokles nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku o 

67,08 %, tj. o 2 552 tis. Kč  

o z toho pokles nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o 35 %, tj. o 

35 tis. Kč  

o z toho pokles ocenitelných práv o 12,49 %, tj. o 660 tis. Kč 

 Pokles dlouhodobého hmotného majetku o 7,04 %, tj. o 129 741 tis. Kč 

o z toho pokles staveb o 8,29 %, tj. o 152 713 tis. Kč  

o z toho pokles samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí o 

27,33 %, tj. o 46 700 tis. Kč  
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o z toho nárůst oceňovacího rozdílu k nabytému majetku o 19,42 %, tj. 

o 107 572 tis. Kč  

o z toho nárůst pozemků o 1,23 %, tj. o 3 933 tis. Kč  

o z toho pokles nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku o 

74,43 %, tj. o 41 945 tis. Kč  

o z toho nárůst poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek o 

31,37 %, tj. o 112 tis. Kč  

 Nárůst oběžných aktiv o 123,16 %, tj. o 2 466 772 tis. Kč 

 Nárůst zásob o 3,89 %, tj. o 30 069 tis. Kč 

o z toho nárůst nedokončené výroby a polotovarů o 10,18 %, tj. o 

4 152 tis. Kč  

o z toho nárůst výrobků o 5,99 %, tj. o 38 489 tis. Kč  

o z toho pokles zboží o 8,94 %, tj. o 26 tis. Kč  

o z toho pokles poskytnutých záloh na zásoby o 59,19 %, tj. o 29 tis. 

Kč  

o z toho pokles materiálu o 14,03 %, tj. o 12 515 tis. Kč 

 Pokles dlouhodobých pohledávek o 8,56 %, tj. o 109 tis. Kč 

o z toho pokles pohledávek z obchodních vztahů o 17,01 %, tj. o 101 

tis. Kč  

o z toho pokles poskytnutých provoz. záloh o 1,18 %, tj. o 8 tis. Kč 

 Nárůst krátkodobých pohledávek o 448,66 %, tj. o 2 516 644 tis. Kč 

o z toho pokles pohledávek z obchodních vztahů o 70,7 %, tj. o 

305 654 tis. Kč  

o z toho nárůst dohadných účtů aktivních o 2,63 %, tj. o 309 tis. Kč  

o z toho nárůst jiných pohledávek o 15 542 %, tj. o 2 848 383 tis. Kč  

o z toho pokles daňových pohledávek o 55,14 %, tj. o 47 210 tis. Kč  
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o z toho nárůst krátkodobých poskytnutých záloh o 183,82 %, tj. o 

20 816 tis. Kč 

 Pokles krátkodobého finančního majetku o 12,95 %, tj. o 79 832 tis. Kč 

o z toho pokles peněz v hotovosti o 9,14 %, tj. o 324 tis. Kč  

o z toho pokles peněz na účtech v bankách o 12,97 %, tj. o 

79 508 tis. Kč 

 Nárůst časového rozlišení o 39,40 %, tj. o 4 576 tis. Kč 

o z toho nárůst nákladů příštích období o 38,49 %, tj. o 4 466 tis. Kč  

o z toho nárůst příjmů příštích období o 100 %, tj. o 110 tis. Kč 

 

Graf č. 9 znázorňuje vývoj dlouhodobých a oběžných aktiv včetně časového 

rozlišení v letech 2010 – 2012.  

 

Graf 9: Vývoj aktiv v letech 2010 - 2012 [v tis. Kč] 

 
Zdroj: [Vlastní zpracování + interní data] 
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4.6.2 Vertikální a horizontální analýza pasiv 

 Pasiva podávají účetní jednotce informaci o tom, z jakých zdrojů podnik 

pořídil aktiva. Je výhodnější, když jsou aktiva pořízena z krátkodobých cizích 

zdrojů, které jsou levnější, než cizí zdroje dlouhodobé.  

 

Vertikální analýza podnikových pasiv 

Podle rozvahy můžeme posoudit, kolika procenty se podílely určité druhy 

pasiv na celkových pasivech. V roce 2010 se na celkových pasivech podílel vlastní 

kapitál 67,78 %, cizí zdroje 32,12 % a ostatní pasiva 0,11 %. V roce 2011 byl 

zaznamenán 68,45% podíl vlastního kapitálu, 31,51% podíl cizích zdrojů a 0,04% 

podíl ostatních pasiv. V roce 2012 činil podíl vlastního kapitálu 41,48 %, cizích 

zdrojů 58,30 % a ostatních pasiv 0,26 %.  

 

Horizontální analýza podnikových pasiv v letech 2010 - 2011 

 

 Pokles celkových pasiv o 2,42 %, tj. o 95 961 tis. Kč 

 Pokles vlastního kapitálu o 1,45 %, tj. o 38 972 tis. Kč 

o z toho pokles základního kapitálu o 0,42 %, tj. o 16 898 tis. Kč 

o z toho nárůst kapitálových fondů o 4,94 %, tj. o 3 391 tis. Kč 

o z toho pokles rezervních fondů, nedělitelných fondů a ostatních 

fondů ze zisku o 3,89 %, tj. o 17 019 tis. Kč 

o z toho pokles výsledku hospodaření minulých let o 0,41 %, tj. o 7 702 

tis. Kč 
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 Pokles cizích zdrojů o 4,26 %, tj. o 54 313 tis. Kč 

o z toho nárůst rezerv o 27,92 %, tj. o 2 041 tis. Kč 

o z toho nárůst dlouhodobých závazků o 51,84 %, tj. o 2 570 tis. Kč 

o z toho nárůst krátkodobých závazků o 2,92 %, tj. o 29 911 tis. Kč 

o z toho pokles bankovních úvěrů a výpomocí o 36,89 %, tj. o 88 835 

tis. Kč 

 Pokles časového rozlišení o 64,15 %, tj. o 2 676 tis. Kč 

 

Horizontální analýza podnikových pasiv v letech 2011 - 2012 

 

 Nárůst celkových pasiv o 60,18 %, tj. o 2 336 797 tis. Kč 

 Pokles vlastního kapitálu o 2,93 %, tj. o 77 712 tis. Kč 

o z toho pokles základního kapitálu o 2,13 %, tj. o 86 661 tis. Kč 

o z toho nárůst kapitálových fondů o 4,19 %, tj. o 3 017 tis. Kč 

o z toho pokles rezervních fondů, nedělitelných fondů a ostatních 

fondů ze zisku o 76,10 %, tj. o 316 538 tis. Kč 

o z toho nárůst výsledku hospodaření minulých let o 18,11 %, tj. o 

291 017 tis. Kč 

o z toho nárůst výsledku hospodaření za běžné účetní období o 138,92 

%, tj. o 14 561 tis. Kč 

 Nárůst cizích zdrojů o 196,36 %, tj. o 2 402 665 tis. Kč 

o z toho pokles rezerv o 29,95 %, tj. o 2 800 tis. Kč 

o z toho nárůst dlouhodobých závazků o 8,38 %, tj. o 631 tis. Kč 

o z toho nárůst krátkodobých závazků o 229,61 %, tj. o 2 421 834 tis. 

Kč 
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o z toho pokles bankovních úvěrů a výpomocí o 12,19 %, tj. o 17 000 

tis. Kč 

 Nárůst časového rozlišení o 88,35 %, tj. o 11 844 tis. Kč 

 

Graf č. 10 znázorňuje vývoj vlastních a cizích zdrojů včetně časového 

rozlišení v letech 2010 – 2012.  

 

Graf 10: Vývoj pasiv v letech 2010 - 2012 [v tis. Kč] 

 
Zdroj: [Vlastní zpracování + interní data] 
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5 Návrhy a doporučení  

Zaměříme-li se na rentabilnost hospodaření podniku s celkovými aktivy, 

vlastním kapitálem a tržbami, zjistíme, že z vypočtených výsledků ukazatelů této 

oblasti je patrný ve všech sledovaných třech letech nárůst ziskovosti. Meziroční 

srovnání let 2011 a 2012 značí nárůst provozního výsledku hospodaření, a to o 

14 573 tis. Kč, což zapříčinila výrazně nižší výkonová spotřeba oproti roku 

předchozímu, a to o 194 131 tis. Kč. Ke zlepšení hospodaření také významně 

přispěly tržby z prodeje majetku, a to jak dlouhodobého, tak také materiálu. Tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku vzrostly o 62 389 tis. Kč a tržby za prodaný 

materiál stouply o 477 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření v roce 2011 činil -

9 687 tis. Kč a v roce 2012 vzrostl na 699 tis. Kč, což způsobilo zejména snížení 

ostatních finančních nákladů o 8 417 tis. Kč a nákladových úroků o 2 110 tis. Kč. 

Další z příčin kladného výsledku hospodaření v roce 2012 byl nárůst 

mimořádného výsledku hospodaření o 6 494 tis. Kč, kterému, ač došlo ke snížení 

mimořádných výnosů, logicky předcházel pokles mimořádných nákladů o 

19 749 tis. Kč oproti předchozímu roku. Ačkoliv byla společnost v letech 2010 a 

2011 ztrátová, vzhledem k poskytovaným dotacím ze státního rozpočtu to nijak 

závažně neovlivnilo její hospodaření a úspěšnost na trhu.  

Co se týká hospodaření podniku s oběžnými aktivy, vidíme, že podnik má 

v zásobách vázáno více peněžních prostředků, než je nutné, což nám ukazuje 

dlouhá doba obratu zásob, která překračuje průměrnou hodnotu z odvětvové 

analýzy, a to konkrétně v roce 2012 o 146 dní, v roce 2011 o 124 dní a v roce 

2010 byla překročena o 138 dní, což je v průměru za tři sledované roky o 136 dní, 

v přepočtu pak přibližně 4,5 měsíce. Největší podíl na stavu zásob mají výrobky, 

které však podniku v případě jejich prodeje přinášejí zisk. Zaměřila bych se 

především na stav materiálu uloženého na skladě a zvážila jeho optimalizaci 

zajištěním vhodných velikostí dodávek pomocí deterministických modelů zásob, 

které charakterizují mimo jiné vztahy pro výpočet optimální velikosti objednávky a 

optimální délku dodacího cyklu. Obdobná situace je také i u výsledných hodnot 

ukazatele doby obratu pohledávek. V této oblasti bych doporučila, aby společnost 
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urychlila inkaso svých pohledávek z obchodního styku a velmi důležité je také 

správné vedení účetnictví, protože výsledek pak může být v konečné fázi 

zkreslený, a to díky vysokému podílu prodejů v hotovosti. Hospodaření se závazky 

podle analýzy nevykazuje žádné výrazné nedostatky, jelikož výsledné hodnoty 

ukazatele doby obratu závazků ve všech sledovaných letech překračují dobu 

obratu pohledávek.  

V oblasti finanční stability se dle provedených výpočtů podnik nenachází ve 

výrazně nepříznivé situaci, a to jednak z důvodu optimálního vývoje zatížení 

úrokovými náklady v roce 2012, kdy se podniku odečítá 16 % nákladových úroků 

ze zisku (přičemž obecně doporučovanou hranicí je maximum 40% odčerpávání), 

dále díky podílu vlastního kapitálu na podnikovém majetku, který v letech 2010 a 

2011 vykazoval přibližně konstantní hodnotu 68 % a v roce 2012 poklesl na 41 %, 

což značí příznivý vývoj vzhledem k faktu, že financování majetku z vlastních 

zdrojů snižuje ziskovost podniku, a pak také mírou zadluženosti nepřesahující 

150% maximální doporučovanou hranici s tím, že do budoucna by měla být 

sledována výše dlouhodobého majetku vzhledem k celkovým aktivům v souvislosti 

s klesajícím trendem tohoto podílového ukazatele, a to pomocí měření efektivnosti 

pořizovaných investic.  

Co se týče likvidity, největší vypovídací schopnost mají ukazatele prvního a 

druhého stupně z této oblasti, proto při hodnocení schopnosti přeměny majetkové 

složky oběžných aktiv v hotovost jsou tyto dva ukazatele nejvíce směrodatné. Ve 

sledovaných letech byla v tomto ohledu situace spíše nepříznivá, a to z důvodu 

nedostatečného pokrytí běžných provozních potřeb podniku a bylo by vhodné, aby 

bylo dosaženo optimální výše hotovosti a bezhotovostních peněz na účtu v bance 

pro včasnou úhradu okamžitě splatných závazků. Konkrétně u likvidity prvního 

stupně bylo v roce 2010 a 2011 dosaženo koeficientu 0,8, což je těsně za 

doporučovanou horní hranicí v rámci rozmezí 0,2 – 0,7, avšak v roce 2012 jeho 

hodnota stoupla na 1,9. U likvidity druhého stupně už pak vývoj v čase byl v rámci 

doporučovaných hodnot mezi hodnotami 1 – 1,5. Co se týká ostatních závazků 

(vyjma okamžitě splatných), v tomto případě je tedy podnik hradí včas a 

v odpovídající výši.  
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Podle výsledků analýzy ukazatelů z oblasti peněžních toků, zvláště pak podle 

stupně oddlužení, se podnik nachází v nepříznivě se vyvíjející situaci. Hodnota 

tohoto ukazatele byla v roce 2010 na 0,06 %, v roce 2011 vzrostla na 16,34 %, 

ovšem v roce 2012 se dostala do záporných hodnot -2,18 %. Do budoucna bych 

doporučila zvýšit úhradu svých závazků především z vlastních zdrojů, aby bylo 

dosaženo alespoň 20% podílu cash flow z provozu vzhledem k cizím zdrojům. Na 

tuto situaci navazuje nepříznivý vývoj ukazatele samofinancování investic, jelikož 

ani v jednom ze sledovaných let podnik nedosáhl alespoň 100 % cash flow 

z provozu vzhledem k pořízeným investicím, a tudíž byl nucen pro hrazení svých 

závazků použít převážně cizí zdroje. Pokles vlastních zdrojů nastal v důsledku 

snížení základního kapitálu a rezervních, nedělitelných a ostatních fondů ze zisku, 

jak je patrné z rozvah v jednotlivých letech. Vývoj obratové rentability měl obdobný 

charakter jako u předešlých ukazatelů, a tudíž by bylo vhodné zvýšit finanční 

přebytky z obratového procesu.  
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6 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo provedení rozboru finančního zdraví státního 

podniku DIAMO, jeho následné vyhodnocení a doporučení, která mohou přispět 

k optimalizaci stavu hospodaření. Finanční analýza byla provedena za 

hospodářská období 2010 – 2012 za použití  relevantních údajů dostupných 

z interních účetních výkazů společnosti.  

 Práce byla rozdělena do několika částí, přičemž první úvodní část 

seznamuje s jejím cílem a způsobem, jak těchto cílů dosáhnout, druhá část byla 

věnována stručné charakteristice analyzované společnosti včetně popisu její 

organizační struktury, ve třetí části se práce věnuje teoretickému popisu různých 

metod používaných při finanční analýze, tedy především analýze poměrových 

ukazatelů z oblasti rentability, finanční stability, likvidity, aktivity a cash flow, a dále 

vertikální a horizontální analýze rozvahy. Čtvrtá výpočtová část byla zaměřena již 

na samotnou analýzu vybraných poměrových ukazatelů a provedení vertikální a 

horizontální analýzy rozvahových položek. Pátá část je pak věnována 

vyhodnocení výsledků výpočtové části včetně návrhů, které mohou přispět 

k optimalizaci finančního zdraví firmy.  

Státní podnik DIAMO je na českém trhu ve svém oboru nejúspěšnějším 

podnikem, a to nejen podle své strategicky dobře umístěné polohy odštěpných 

závodů a dobrému jménu společnosti, ale také díky poskytovaným dotacím ze 

státního rozpočtu, programům těžeb strategických surovin a neustálému 

odbornému školení svých zaměstnanců. Na českém trhu, ale i v EU má monopolní 

postavení s perspektivními vyhlídkami co se týká cen těžených surovin a možnosti 

prodeje uranové rudy do zahraničí.  

Na druhou stranu zde může do budoucna hrozit skutečnost, že stát již dále 

podnik nebude v útlumové a těžební činnosti finančně podporovat, nebo proti 

těžbě surovin mohou protestovat občané.  Stejně tak může dojít k finanční krizi, co 

se týká cen uranové rudy a možnému nepříznivému vývoji fungování společnosti 

může také přispět vazba na jediného odběratele (kterým je firma ČEZ, a. s.) a 

používání starších typů dobývacích strojů a zařízení.  
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