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Anotace 

V předložené práci je zpracována finanční analýza společnosti Žatecká teplárenská, 

a.s. Finanční analýza je provedena v letech 2009 – 2013. První část práce je zaměřena na 

představení společnosti a teoretické vymezení finanční analýzy. Ve druhé části je 

provedena finanční analýza ve sledovaných letech pomocí výročních zpráv. V závěru práce 

je zařazeno doporučení budoucích kroků na zlepšení situace podniku a zároveň je tu 

shrnutí zjištěných výsledků. 

 

Klíčová slova: Finanční analýza, vertikální analýza, horizontální analýza, ukazatelé, 

hodnocení, výkaz 

 

Summary 

A financial analysis of the company Žatecká teplárenská, a.s. is compiled in this 

thesis. The financial analysis is performed between 2009 and 2013. The first part of this 

thesis is focused on the company introduction and the theoretical concept of the financial 

analysis. The second part of this work is dedicated to the financial analysis which were 

processed using the annual reports. The end of this thesis includes recommendation for 

future improvements of the company situation and also summarizes information about 

the company. 

 

Keywords:  Financial analysis, vertical analysis, horizontal analysis, indicators, 

assessments, statements 
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1 Úvod 

Každý podnik je obecně definován jako funkční celek schopný přinášet užitek a je 

založený za účelem trvalého vytváření finančního přínosu v současnosti a v budoucnosti. 

Tento celek je tvořen hmotnými, nehmotnými a lidskými zdroji. Podnik je tedy zařízení 

určené k trvalému vytváření zisku prostřednictvím užitku pro zákazníky. Pokud společnost 

primárně nesleduje tento cíl, nemůže trvale profitovat. 

Podnik může mít různou právní formu. V diplomové práci se bude jednat o akciovou 

společnost, konkrétně o společnost Žatecká teplárenská. Akciová společnost je atraktivní 

formou pro investora, převážně díky oddělené funkce vlastníka od konkrétního řízení a 

rozptýlení podnikatelského rizika mezi akcionáře. To umožňuje získat větší kapitál než 

ostatní formy podnikání. Základní jmění firmy podléhá přísným pravidlům a to proto, aby 

byli věřitelé a.s. uchráněni před podnikatelským rizikem v případě platebních potíží.[4] 

Do podnikových financí se promítají různé zájmy společníků, zaměstnanců, další 

zájmy a požadavky mají banky, stát, dodavatelé, zákazníci a mnoho dalších osob a 

institucí, které jsou s daným podnikem v nějakém finančním vztahu. Růst podniku 

podpořený investováním se nám uprostřed těchto protichůdných zájmů může občas 

snadno ztratit, i přes to, že je základní podmínkou jejich trvalého uspokojování. 

Podnik by měl proto být neustále sledován vedením a vlastníky společnosti. Mnoho 

problémů vzniká, když podnik ve snaze uspokojit nejrůznější krátkodobé zájmy zapomněl 

růst. Všechny zájmy musí co nejefektivněji sladit finanční řízení podniku tak, aby 

docházelo k trvalému zhodnocování vloženého majetku. Finanční řízení sleduje kontrolu 

financí a plánování a řízení peněžních prostředků. 

Podkladem pro jakékoliv finanční rozhodování je finanční analýza podniku. Cílem 

analýzy je poskytnout informaci o finančním zdraví podniku, tzn., v jakém stavu se nachází 

a co od něj lze očekávat do budoucnosti. Analýza slouží všem, kdo má zájem na zdravém 

fungování podniku (vlastníkům, bankám). Informace o zdraví podniku se získávají 

z účetnictví. Hlavními účetními výkazy jsou Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát (VZZ) a Cash flow 

(CF). Tyto dokumenty jsou též základem pro zpracování údajů v této diplomové práci (DP). 



Stanislava Berková: Finanční analýza společnosti Žatecká teplárenská, a.s. 

2015  2 
 

Dokumenty jsou součástí práce a jsou uvedeny v Přílohách. Analýzu budu zpracovávat za 

období 5 let, tj. 2009-2013 a to proto, aby bylo možno je adekvátně hodnotit ve 

vzájemných souvislostech mezi sebou a porovnávat je v čase. 

Cílem práce je tedy posouzení finanční situace společnosti pomocí finanční analýzy. 

Diplomová práce je strukturovaná do několika kapitol. V Úvodu je nastíněna struktura 

práce a její hlavní cíl. V Profilu společnosti bude stručně popsána společnost Žatecká 

teplárenská, a.s., budou zde základní informace, působení společnosti a její hlavní 

činnosti. Další kapitola je zaměřena na teoretickou oblast, seznámíme se s metodami 

finanční analýzy – poměrovými ukazateli, procentním rozborem, rozdílovými ukazateli a 

analýzou soustav ukazatelů. V další kapitole bude provedena analýza těchto ukazatelů. 

Součástí této části budou tabulky s výpočty, grafy a komentáře, které slovně ohodnotí 

dosažené výsledky. Po rozboru těchto veličin shrnu a zhodnotím situaci podniku, popř. 

hlavní faktory nežádoucího vývoje a navrhnu opatření. 
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2 Profil společnosti 

Žatecká teplárenská a.s. je akciovou společností, která se nachází na okraji Žatce 

v lokalitě Perč (obr.1). Vlastníkem společnosti je město Žatec. Je zapsána u Krajského 

soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 794. Podle zákona 458/2000 Sb. (o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích) má udělené 

tyto licence: Licenci pro výrobu tepelné energie, Licenci pro rozvod tepelné energie a 

Licenci o pro výrobu elektřiny. Společnost zavedla a používá systém managementu kvality 

v oboru „příjem, skladování a analýza dřevní štěpky“, podle požadavků normy ČSN EN ISO 

9001:2009. Společnost je teplárenskou společností a zabývá se výrobou a distribucí 

tepelné energie pro město Žatec a výrobou elektrické energie. Disponuje jedním hlavním 

a jedním záložním zdrojem, 180 předávacími stanicemi a téměř 25 km horkovodů. 

 

Obr.1  Žatecká teplárenská 
Zdroj: [8] 

 

Výroba tepelné energie probíhala na dvou samostatných lokalitách, v uhelné 

výtopně Perč se třemi roštovými kotli a v záložním zdroji v mazutové výtopně v městské 

části Podměstí. Výtopna Perč zásobovala teplem a teplou užitkovou vodou části Žatec Jih, 

historické centrum a část Podměstí. Na rozdíl od mazutové výtopny byla výtopna Perč 

v dobrém technickém stavu. Bylo nutné řešit nejen špatný technický stav kotelny 

v Podměstí, ale též legislativní tlak s cílem omezování spalování fosilních paliv v podobě 

povolenek na emise CO2, ekologické daně z paliv, snižování limitů emisí a omezování 

dodávek nízkosirnatého uhlí a stále se navyšující jeho ceny. 
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V roce 2009 byl zahájen velký projekt rekonstrukce centrálního zásobování teplem 

v Žatci, hlavním dodavatelem byla společnost Tenza a.s. z Brna. Během patnácti měsíců 

vyrostl v lokalitě Perč nový biomasový zdroj s ORC1 modulem pro kombinovanou výrobu 

elektřiny a tepla z dřevního odpadu (obr. 2). Jednalo se o nejmodernější technologii 

optimalizující podmínky průmyslového využití s požadavky na ekologii provozu. Zároveň 

proběhla rekonstrukce horkovodů. Celkové náklady dosáhly výše 308 milionů Kč, projekt 

si společnost financovala bez státních dotací. Zkušební provoz probíhal ve dnech 1. 7. 

2010 až 8. 9. 2011, plný provoz začal po kolaudaci v září 2011. 

Výtopna Perč I je stávající uhelná výtopna a má celkovou projektovou kapacitu 28,7 

MW. Provozní soubor má 2 horkovodní kotle (11,68 MW) s řetězovým roštem a 5 pásmy 

spodního dmýchání a 1 kotel (5,5 MW) s řetězovým roštem a 4 pásmy spodního 

dmýchání. Horkovodní kotle jsou klecové bez nosné konstrukce, vzduchové potrubí je vně 

kotelny ukotveno do ocelové konstrukce budovy a sací potrubí je opatřeno tlumičem 

hluku a nasáváním z kotelny či venkovního prostoru. 

Nová teplárna Perč II je na biomasu a celková projektová kapacita je 8 MWte a 1,5 

MWe. Kotel se skládá ze spalovací komory s posuvným mechanickým roštem, 

automatickým odvodem popela, recyklace spalin na spalovacím roštu, z tepelného 

výměníku s automatickým čištěním spalin. ORC jednotka zajišťuje výrobu tepla e 

elektrické energie za použití nízké teploty a nízkého tlaku. U kotlů je nainstalováno 

odprašovací zařízení, které slouží k čištění spalin, ty jsou pak vedeny ven samostatným 

nerezovým komínem o výšce 30 m.[8] 

                                                      
1
 ORC (Organický Rankinův Cyklus) – je zařízení, které pomocí kogeneračního procesu vyrábí 

z biomasy elektrickou energii a teplo, pracuje v principu jako konvenční parní elektrárna[7] 
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Obr.2  Kotelna na biomasu 
Zdroj: [8] 

 

Teplárna dále disponuje tzv. ventilátorovnou, která je vybavena třemi vzduchovými 

ventilátory, třemi cirkulačními ventilátory a třemi kouřovými ventilátory. Dále je zde 

umístěn prostor pro odškvarování, kde pomocí šnekových dopravníků je struska 

dopravována z kotlů a popílek z filtrů. Kotle K1 a K2 jsou osazeny jedním vynašečem 

strusky o maximálním výkonu 6000 kg suché směsi strusky za hodinu. Kotel K3 zatím 

vynašečem strusky vybaven není, ale do budoucna se s ním počítá. Struska a popílek je 

pásovým dopravník dopravován do zásobníku, pokud dojde k naplnění je směs odvážena 

nákladními automobily. Směs je atestována a předána externím společnostem.[8] 
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3 Teoretické vymezení finanční analýzy 

Finanční analýza je podkladem pro jakékoliv finanční rozhodování. Hlavním úkolem 

analýzy je poskytnout informace o finančním zdraví podniku. Analýzu využívají jak interní, 

tak externí uživatelé. Mezi interní uživatele patří ti, kteří jsou vázáni k podniku – manažeři, 

zaměstnanci a odbory. Mezi externí uživatele patří okolí podniku – obchodní partneři, 

investoři, stát a státní orgány, věřitelé (banky), konkurence.. 

Kvalita finanční analýzy závisí na kvalitě vstupních informací. Nejdůležitějším 

zdrojem informací je účetní závěrka, která je definována zákonem a je tvořena: Rozvahou, 

Výkazem zisku a ztrát (VZZ) a Přílohou. Dalšími důležitými zdroji jsou Cash flow a výroční 

zprávy. 

 Rozvaha – písemný přehled o majetku podniku (aktiva) a zdrojích krytí 

majetku (pasiva) k určitému datu. Pro Rozvahu platí „bilanční pravidlo“, 

které nám říká, že hodnota aktiv se rovná hodnotě pasiv 

 Výkaz zisků a ztrát – písemný přehled výnosů a nákladů, který podává 

informaci o hospodaření podniku za dané období. VZZ nám poskytuje 

informaci o ziskovosti podniku 

 Příloha k účetním výkazům – obsahuje informace, které nejsou obsaženy 

v Rozvaze a VZZ 

 Cashflow – vychází z reálného pohybu finančních prostředků, vychází 

z časového nesouladu hospodářských operací a jejich zachycení 

 Výroční zpráva – podává ucelené a komplexní informace o činnostech a 

hospodaření podniku, orientuje se i na budoucnost podniku. Každá Výroční 

zpráva musí obsahovat účetní závěrku ověřenou auditorem 

Pro analýzu se používají dvě základní rozborové techniky – procentní rozbor a 

poměrová analýza. Oba rozbory vychází z absolutních ukazatelů a to stavových i tokových. 

Další techniky jsou analýza rozdílových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů.[2,5] 

Poměrová analýza pracuje s poměrovými ukazateli, které se vypočítají jako podíl 

z absolutních ukazatelů. Tato analýza je základem finanční analýzy, proto z ní budu 

vycházet.[5] 
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Procentní rozbor vypočítává procentní podíl jednotlivých položek rozvahy na 

aktivech a položek výsledovky na tržbách, tato analýza se také nazývá vertikální analýza. 

Procentní podíly se srovnávají v čase, s plánem, mezipodnikově, s odvětvovými průměry 

nebo se standardními či doporučenými hodnotami. Pokud srovnáváme ukazatele v čase, 

hovoříme o tzv. horizontální analýze a jejím nástrojem jsou bazické a řetězové indexy. 

3.1 Poměrové ukazatele finanční analýzy 

Základním nástrojem finanční analýzy je zhodnocení poměrových ukazatelů. Jedná 

se o výpočet podílu mezi jednotlivými ukazateli. Základními ukazateli jsou ukazatele 

rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 

3.1.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability také označujeme jako ukazatele výnosnosti. Měří úspěšnost při 

dosahování podnikových cílů srovnáváním zisku s jinými veličinami. Ukazatelem 

efektivnosti hospodaření podniku je přebytek výnosů nad náklady, je ziskem v případě 

kladných hodnot, v opačném případě jde o ztrátu. Ukazatelé rentability ukazují, zda je 

efektivnější pracovat s vlastním nebo cizím kapitálem.[4] 

V praxi se používají ukazatele, kde se vyskytují tyto druhy zisku: 

 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – zisk před úroky a zdaněním 

 EBT (Earnings Before Taxes) – zisk před zdaněním 

 EAT (Earning After Taxes) – zisk po zdanění 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI = Return on Investments) (1) nám říká, jak 

účelně firma dokáže investovat své dlouhodobé prostředky. Je důležitá především pro 

financující banky, které zajímá schopnost firmy zhodnotit poskytnutý úvěr. Zisk se 

zpravidla uvádí jako EBIT (zisk před úroky a zdaněním) a to proto, aby ukazatel nebyl 

ovlivněn strukturou majetku.[4]  

𝑅𝑂𝐼 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
     (1) 
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Rentabilita aktiv (ROA = Return on Assets) (2) bývá považována za základní měřítko 

rentability a vyjadřuje celkovou efektivnost podniku. Poměřuje zisk s celkovými aktivy a to 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly financovány. Pokud je za zisk dosazen zisk před 

zdaněním a úroky (EBIT), pak nám ukazatel umožňuje srovnání podniků s odlišnými 

daňovými podmínkami a s různým podílem dluhů na financování podniku. Pokud se 

v ukazateli používá zisk po zdanění a zdaněných úrocích tak pak nám ukazatel slouží pro 

vzájemné srovnání podniků s různým podílem cizích zdrojů ve finanční struktuře.[2] 

      𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (2) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE = Return on Equity) (3) je ukazatel, který nám 

hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vložili vlastníci. Pomocí tohoto ukazatele 

mohou investoři posoudit, zda kapitál přináší dostatečný výnos odpovídající riziku 

investice.[2] 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
    (3) 

 Rentabilita tržeb (ROS = Return on Sales) (4) slouží k posouzení rentability, ale je 

vhodný zejména pro srovnání v čase a mezipodnikového porovnání. Ukazatel bývá 

označován také jako zisková marže nebo ziskové rozpětí. Vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Říká nám, kolik Kč zisku dokáže podnik 

vyprodukovat na 1 Kč tržeb. Pokud je v čitateli zisk po zdanění, jedná se o tzv. čistou 

ziskovou marži. Pokud bychom v čitateli vycházeli ze zisku před úroky a zdaněním, jednalo 

by se o tzv. provozní ziskovou marži. Tržby představují tržní ohodnocení výkonů firmy za 

určité časové období. Obecně platí, že čím je hodnota ukazatele vyšší, tím lépe.[1,2] 

𝑅𝑂𝑆 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
    (4) 

Rentabilita nákladů (ROC = Returtn on Costs) (5) udává, kolik Kč čistého zisku získá 

podnik vložením 1 Kč celkových nákladů. Pokud ziskové rozpětí několik let klesá nebo je 

jeho hodnota nízká, měla by být analýza zaměřena na rozbor jednotlivých druhů nákladů. 

Ukazatel je doplňkovým ukazatelem k ziskovosti tržeb.[1] 
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𝑅𝑂𝐶 = 1 −
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
= 1 − 𝑅𝑂𝑆    (5) 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE=Return on Capital 

Employed) (6) – tento ukazatel hodnotí význam dlouhodobého investování na základě 

určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. Ukazatel se často 

používá k mezipodnikovému porovnání.[1] 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
    (6) 

3.1.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita znamená schopnost podniku hradit své závazky. Základní myšlenka vychází 

z vlastnosti podniku, která se nazývá likvidnost. Likvidnost je schopnost majetku se 

přeměnit na peníze. Nejhůře se na peníze přeměňují specializované stroje, naopak 

nejlikvidnějším majetkem je krátkodobý finanční majetek. Likvidita závisí na tom, jak 

rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky, zda je 

schopen v případě potřeby prodat své zásoby. Likvidita podniku je ovlivněna nejen výší 

krátkodobých závazků, ale i ekonomickým prostředím a odvětvím.[1,6] 

U likvidity platí, že je riskantní financovat stálá aktiva (budovy, stroje) krátkodobými 

závazky. Analýzu likvidity bychom měli doplnit o analýzu pracovního kapitálu a finančního 

plánu, tj., plánu CF. Ukazatelé likvidity se vztahují k určitému datu a tak se jejich hodnota 

může změnit ze dne na den. 

Běžná likvidita (Current Ratio) (7) patří k nejsledovanějším ukazatelům a vyjadřuje 

schopnost podniku přeměnit svůj oběžný majetek na peněžní prostředky a uhradit své 

krátkodobé závazky. Optimální výše tohoto ukazatele závisí na strategii podniku, ale její 

doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5. Důležité je srovnání s podniky s obdobným 

charakterem činnosti, či s průměrem za odvětví. Nevýhodou ukazatele je, že není 

zohledněna struktura oběžných aktiv z hlediska jejich likvidity a struktura krátkodobých 

závazků z hlediska jejich splatnosti. Ukazatel je stavový a proto by měl být posuzován 

v čase.[1,2] 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (7) 
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Pohotová likvidita (Qick Ratio, Acid Test Ratio) (8) vychází z běžné likvidity. Hodnota 

oběžných aktiv je ponížena o nejméně likvidní aktiva – zásoby. Vhodné je také čitatel 

ukazatele opravit o nedobytné pohledávky, popř. o pohledávky, jejich návratnost je 

pochybná a likvidita nízká. Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat v 

rozmezí 1,0 – 1,5, tato výše opět závisí na typu činnosti, odvětví a strategii podniku. Růst 

ukazatele by měl naznačovat předpokládané zlepšení finanční a platební situace.[1,2] 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦    

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (8) 

Okamžitá likvidita (Cash Ratio) (9) je nejpřísnější ukazatel likvidity, její základní 

složkou jsou nejlikvidnější prostředky – peníze (peníze v hotovosti, peníze na účtech, 

šeky). Lze do nich také zařadit různé formy rychle mobilizovatelných finančních rezerv, 

např. ve formě směnečných pohledávek či některých druhů cenných papírů. Doporučená 

hodnota je 0,2 – 0,5.[1] 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (9) 

3.1.3 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více 

než je účelné, vznikají podniku zbytečné náklady a tím nízký zisk, má-li jich málo, přichází 

o tržby. Ukazatelé se počítají pro jednotlivé skupiny aktiv – zásoby, pohledávky, závazky, 

stálá aktiva a celková aktiva.[5] 

Jedná se o ukazatele typu rychlost obratu, který vyjadřuje počet obrátek, tzn., 

kolikrát se určitý druh majetku obrátí v tržbách za daný časový interval a doba obratu, 

tzn., udává dobu, po kterou jsou finanční prostředky vázány v určité formě majetku nebo 

také za jak dlouho se uskuteční jedna obrátka. Nejčastěji se používají tyto ukazatele: 

Obrat celkových aktiv (10) nebo také vázanost celkového vloženého kapitálu je 

komplexním ukazatelem, který měří efektivnost využívání celkových aktiv. Ukazatel nám 

říká, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržby za jeden rok. Průměrné hodnoty jsou 

v rozmezí 1,6-2,9, ale tato hodnota závisí především na druhu podnikání. Pokud je počet 
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obrátek nižší, tak společnost má příliš vysoký stav majetku a měla by ho odprodat nebo 

zvýšit tržby.[1,2] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (10) 

Doba obratu aktiv (11) nám říká, za kolik dnů se aktiva přemění na tržby.[5] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360    (11) 

Obrat zásob (12) vyjadřuje, kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběžného 

majetku až po opětovný nákup zásob. Nižší hodnota ukazatele představuje nebezpečí pro 

platební schopnost podniku, protože podnik má přebytečné zásoby a nesou tak nízký či 

žádný výnos.[5] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
    (12) 

Doba obratu zásob (13) nám říká, kolik dní jsou oběžná aktiva vázána ve formě 

zásob. Je to ukazatel intenzity využití zásob. Tento ukazatel vyjadřuje počet dnů, po něž 

jsou v podniku zásoby vázány do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. U 

hotových výrobků a zboží je tento ukazatel indikátorem likvidity, protože udává počet 

dnů, za které se zásoby přemění v hotovost či pohledávky. Ukazatel by měl mít co nejnižší 

hodnotu.[5] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360     (13) 

Obrat pohledávek (14) měří počet obrátek pohledávek během určitého období. 

Říká, jak rychle jsou pohledávky přeměněny v peněžní prostředky. Čím je hodnota 

ukazatele vyšší, tím rychleji podnik zinkasuje své pohledávky.[2] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
    (14) 

Doba obratu pohledávek (15) udává, jak dlouho je majetek vázán ve formě 

pohledávek a za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. Ukazatel je významný 

hlavně v podmínkách obchodního úvěru, z hodnoty lze zjistit, jak se podniku daří 
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dodržovat stanovenou obchodně úvěrovou politiku. Hodnota ukazatele by měla 

odpovídat průměrné hodnotě splatnosti faktur.[5,9] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 365    (15) 

Obrat závazků (16) zjišťuje, jak často jsou peněžní prostředky společnosti využívány 

ke splácení závazků společnosti.[2,9] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (16) 

Doba obratu závazků (17) také můžeme nazývat průměrnou dobou odkladu plateb 

nebo dobou provozního úvěru. Ukazatel říká, kolik dní podnik čerpá dodavatelský úvěr. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než hodnota ukazatele Doba obratu 

pohledávek.[2,5] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 *365   (17) 

3.1.4 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele slouží k hodnocení finanční stability podniku. Podmínkou je 

rovnováha finanční a majetkové struktury podniku. Ukazatelé obecně posuzují rovnováhu 

mezi zdroji financování a jejich alokací do majetku podniku. Ukazatelé zadluženosti jsou 

odvozené z rozvahy, vycházejí z rozboru vzájemných vztahů mezi položkami závazků, 

celkového a vlastního kapitálu. Zadlužeností rozumíme, že podnik používá k financování 

svých aktiv a činností cizí zdroje. Podnik by měl používat cizí zdroje v případě, že 

výnosnost celkového vloženého kapitálu je vyšší, než jsou náklady na jeho použití. 

Celková zadluženost (18) nebo také ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje míru 

věřitelského rizika. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím je finanční stabilita podniku nižší a 

tím je i vyšší závislost na cizích zdrojích.[2,4] 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (18) 

Koeficient samofinancování (19) nebo také ukazatel vlastnického rizika udává jak je 

podnik schopen plnit své závazky vlastními zdroji. Jde o doplňkový ukazatel  věřitelského 
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rizika a jejich součet je roven 1. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím lépe pro akcionáře. 

Převrácená hodnota ukazatele je tzv. finanční páka.[2] 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (19) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (20) nebo také ukazatel celkového rizika je 

kombinací předchozích ukazatelů. Hodnota ukazatele roste, pokud roste i podíl závazků 

ve finanční struktuře. Hodnota by měla být vyšší než 0. Tento ukazatel by měl být vždy 

doplňován ukazatelem úrokového krytí. Používá se i převrácená hodnota tohoto 

ukazatele, která měří míru finanční samostatnosti podniku.[2] 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
    (20) 

Úrokové krytí (21) nebo také zisková úhrada úroků vyjadřuje, kolikrát je zisk vyšší 

než placené úroky. Ukazatel se používá, aby podnik zjistil, zda je pro něj ještě únosné 

dluhové zatížení. Věřitele informuje, zda a jak jsou zajištěny jejich nároky v případě 

likvidace podniku, akcionáře zase, zda je podnik splácet úroky. Pokud je hodnota 

ukazatele rovna 1, celý zisk by v tomto případě připadl na úhradu nákladových úroků. 

Doporučená hodnota ukazatele je nad 3.[2] 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
    (21) 

3.2 Procentní rozbor 

Procentní rozbor či analýza absolutních ukazatelů vychází z jednotlivých položek 

účetních výkazů a struktury účetních výkazů. Údaje obsažené v rozvaze vyjadřující stav 

k určitému časovému okamžiku nazýváme stavové veličiny. Údaje, které vyjadřují vývoj za 

určitý časový interval a jsou součástí výkazu zisků a ztrát a cash flow, nazýváme tokové 

veličiny. 

Horizontální analýza (22) nebo také analýza vývojových trendů zkoumá změny 

absolutních ukazatelů v čase. Zjišťujeme, o kolik se jednotlivé položky změnily oproti 

předešlému období. Používáme k tomu bazické nebo řetězové indexy. Porovnání 

jednotlivých položek v čase se provádí horizontálně, tedy po řádcích. Protože 
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porovnáváme v čase, je nutné mít údaje za několik po sobě jdoucích období. Při 

interpretaci výsledků bereme v úvahu inflaci, která může výsledky významně zkreslit. 

𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡á𝑙𝑛í 𝑎𝑛𝑎𝑙ý𝑧𝑎 =
𝐵ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑃ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100 − 100    (22) 

Vertikální analýza vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako procentní podíl 

na určité celkové hodnotě, ke které jsou položky vztaženy. Při analýze rozvahy jsou 

položky vyjádřeny jako procento z celkových aktiv/pasiv, tedy z bilanční sumy. Ve výkazu 

zisku a ztrát se jako výchozí bere velikost celkových výnosů či tržeb. Při této analýze 

postupujeme v jednotlivých letech shora dolů, tzn. vertikálně. Pomocí této analýzy lze 

zjistit struktura aktiv a pasiv. Analýzu používáme pro meziroční srovnání účetních výkazů 

v delším časovém horizontu, pro mezipodnikové srovnání s jinými podniky v témže oboru 

nepodléhá totiž inflaci.[2] 

3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tyto ukazatelé představují rozdíl dvou absolutních ukazatelů, někdy jsou nazývané 

též jako finanční fondy či fondy finanční prostředků. 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) (23) nebo také provozní kapitál představují oběžná 

aktiva očištěná o závazky podniku, které je nutno v co nejbližší době uhradit. Jedná se o 

relativně volný kapitál, který slouží k zajištění hospodářské činnosti podniku. Tento 

ukazatel je indikátorem platební schopnosti podniku. Základní požadavkem je, že hodnota 

ukazatele je kladná. Pokud nabývá záporných hodnot, jedná se o tzv. nekrytý dluh. 

Velikost ukazatele může být ovlivněna různými způsoby oceňování majetku, proto tedy ne 

vždy musí růst pracovního kapitálu značit růst likvidity.[2] 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦    (23) 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) (24) se vypočítají jako rozdíl mezi pohotovými 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. Pohotové peněžní prostředky jsou peníze 

v hotovosti a na běžných účtech, či jejich ekvivalenty jako jsou směnky, šeky či krátkodobé 

cenné papíry.[2] 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦    (24) 
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Čistý peněžní majetek (ČPM) (25) představuje kompromis mezi výše uvedenými 

ukazateli, protože vedle pohotových prostředků zahrnuje do oběžných aktiv také 

krátkodobé pohledávky, které jsou očištěné od nevymahatelných pohledávek.[2] 

Č𝑃𝑀 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎    (25) 

3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů vyjadřují souhrnnou charakteristiku celkové finanční 

ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho souhrnného ukazatele. Mezi 

nejpoužívanější soustavy patří pyramidové a účelově vybrané ukazatelé – predikční 

modely. 

3.4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Podstatou této soustavy je postupný rozklad vrcholového ukazatele na ukazatele 

dílčí. Rozklad se často zobrazuje graficky, protože to lépe umožňuje sledovat dynamiku 

změny jiných částí ukazatelů v případě, že se v pyramidě změní jediná položka. Cílem je 

popsat vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů a kvantifikovat činitele, které mají vliv 

na zvolený vrcholový ukazatel. 

Du Pont rozklad (obr. 3) je neznámějším pyramidovým rozkladem a je zaměřen na 

rozklad rentability vlastního kapitálu a vymezení jednotlivých položek vstupujících do 

tohoto ukazatele. Levá strana diagramu odvozuje marži čistého zisku, pravá odpovídá 

ukazateli pákového efektu. V případě využití většího rozsahu cizího kapitálu, můžeme za 

určitých podmínek získat vyšší hodnotu rentability vlastního kapitálu. Z obrázku je dále 

patrné, že můžeme vrcholový ukazatel dále členit. Můžeme členit čistý zisk na rozdíl tržeb 

a celkových nákladů, dále celková aktiva, do kterých patří stálá, oběžná a ostatní aktiva. 

Můžeme také pracovat s rozkladem stability celkového vloženého kapitálu. Většinou se 

však uvádí rozklad rentability vlastního kapitálu bez uvedení rentability celkového 

vloženého kapitálu. Hlubší analýza ukazatelů rentability pomocí pyramidového rozkladu je 

pro většinu cílových skupin uživatelů finanční analýzy velmi zajímavá, protože je na nich 

nejvíce patrný vliv změn. Existují 3 metody pyramidálního rozkladu – postupná, 

logaritmická a funkcionální.[3,11] 
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1. Postupná metoda – tuto metodu lze použít, pokud mezi syntetickým 

(vrcholovým) ukazatelem a analytickými (dílčími) ukazateli je součin. 

Předpokladem je, že se mění pouze jeden činitel, ostatní zůstávají beze 

změny. Výhodou metody je její jednoduchost, avšak výsledek je ovlivněn 

pořadím činitelů. 

2. Logaritmická metoda – tato metoda vychází z indexů změn jednotlivých 

analytických ukazatelů, mezi kterými jsou multiplikační vazby. Vrcholový 

ukazatel nesmí nabývat záporných hodnot, neboť pro zápornou hodnotu 

není logaritmus definován. 

3. Funkcionální metoda – pomocí této metody se přiřazuje změna syntetického 

ukazatele k jednotlivým analytickým ukazatelům pomocí dělení. Výhodou 

této metody je, že není citlivá na záporné hodnoty ukazatelů ani na pořadí 

ukazatelů. 

 

Obr. 3 - Du pont rozklad 
Zdroj: vlastní + [3] 
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V práci bude použita logaritmická metoda. Byla zvolena, protože mezi dílčími 

ukazateli existují multiplikační vazby a navíc ukazatel nemá zápornou hodnotu. 

V roce 0 platí:    𝑋0 = 𝑎0 × 𝑏0 ×  𝑐₀      (26) 

V roce 1 platí:    𝑋1 = 𝑎1 × 𝑏1 × 𝑐1   (27) 

Meziroční změna:   ∆𝑋 = 𝑋1 − 𝑋0       (28) 

Dále platí:    𝑙𝑜𝑔
𝑋1

𝑋0
= 𝑙𝑜𝑔

𝑎1

𝑎0
+ 𝑙𝑜𝑔

𝑏1

𝑏0
+ 𝑙𝑜𝑔

𝑐1

𝑐0
 (29) 

Po dalších úpravách dostaneme výpočet vlivu změny ukazatele a a b na změnu 

ukazatele X.     

∆𝑋 = ∆𝑋𝑎 + ∆𝑋𝑏 + ∆𝑋𝑐                      (30) 

Po další úpravě počítáme dle následujících vztahů: 

     ∆𝑋𝑎 = ∆𝑋 ×
𝑙𝑜𝑔

𝑎1
𝑎0

𝑙𝑜𝑔
𝑋1
𝑋0

    (31) 

     ∆𝑋𝑏 = ∆𝑋 ×
𝑙𝑜𝑔

𝑏1
𝑏0

𝑙𝑜𝑔
𝑋1
𝑋0

   (32) 

     ∆𝑋𝑐  = ∆𝑋 ×
𝑙𝑜𝑔

𝑐1
𝑐0

𝑙𝑜𝑔
𝑋1
𝑋0

     (33) 

3.4.2 Predikční modely 

Tyto specifické modely (obr. 4) vyjadřují úroveň finanční situace a výkonnost 

podniku jedním číslem. Důvodem vzniku těchto modelů byla snaha o včasné rozpoznání 

příčin nestability podniku, které mohou znamenat úpadek podniku. U těchto modelů se 

vychází z předpokladu, že ve vývoji finanční situace podniku existují jevy, které jsou 

identifikovatelné se symptomy zhoršující se finanční situace v podniku, která může vyústit 

ve vyhlášení bankrotu. Tyto modely mají pouze doplňující charakter a nemohou zcela 

nahradit základní finanční analýzu, která detailněji zkoumá jednotlivé oblasti finančního 

hospodaření podniku. I tak mají význam i v praktickém životě, protože poskytují rychlý 

obraz o globální situaci podniku. 
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Obr. 4 - Predikční modely 
Zdroj: vlastní + [3] 

Altmanův model (Altmanovo Z – skóre) (33,34) je často používaným bankrotním 

modelem. Pro výpočet ukazatele se používá pět běžných poměrových ukazatelů a 

každému z nich je přiřazena určitá váha. Největší váhu představuje rentabilita vlastního 

kapitálu. Tento model má odlišný tvar pro firmy obchodovatelné na burze a pro firmy, 

jejíž akcie nejsou veřejně obchodovatelné na burze.[2] (tab. 1 a 2) 

Pro podnik, jehož akcie nejsou veřejně obchodovatelné na burze má rovnice tvar: 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5    (33) 

X1 – čistý provozní kapitál/celková aktiva 

X2 – nerozdělený zisk/celková aktiva 

X3 – EBIT/celková aktiva 

X4 – tržní hodnota vl. kapitálu/účetní hodnota dluhů 

X5 – tržby/celková aktiva 

Tab. 1 - Interpretace výsledků pro podniky veřejně neobchodovatelné na burze 

Hodnota indexu Stav podniku 

Z < 1,2 pásmo bankrotu 

1,2 < Z < 2,9 pásmo šedé zóny 

Z > 2,9 pásmo prosperity 

Zdroj:[3] 

 

Predikční modely hodnocení 
finanční úrovně 

Bankrotní 

• Altmanův model 

• Taflerův model 

• Beaverův model 

Ratingové 

• Tamariho model 

• Kralickuv Quick-test 

• Rychlý test 
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Pro podniky veřejně obchodovatelné na burze má rovnice tvar: 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5    (34) 

Tab. 2 - Interpretace výsledků pro podniky veřejně obchodovatelné na burze 

Hodnota indexu Stav podniku 

Z < 1,81 pásmo bankrotu 

1,81 < Z < 2,99 pásmo šedé zóny 

Z > 2,99 pásmo prosperity 

Zdroj:[3] 

Kralickuv Quick – test (35) patří mezi nejznámější bonitní modely. Skládá se ze 

soustavy čtyř rovnic, první dvě hodnotí finanční stabilitu firmy, druhé dvě pak výnosovou 

situaci podniku.[2] 

Hodnocení finanční situace podniku = (R1 + R2 + R3 + R4)/4    (35) 

R1 – vlastní kapitál/celková aktiva 

R2 – (cizí zdroje – krátkodobý finanční majetek)/ nezdaněný cash flow 

R3 – EBIT/celková aktiva 

R4 – nezdaněný cash flow/ provozní výnosy 

Výsledkům jednotlivých ukazatelů se přiřadí body dle následující tabulky[tab. 3]: 

Tab.3 - Bodování hodnot jednotlivých ukazatelů, Kralicekuv test 

Ukazatel 

Počet bodů 

0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R₁ 0,0 a méně 0,0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 0,3 a více 

R₂ 30 a více 12−30 5 − 12 3 − 5 3 a méně 

R₃ 0,0 a méně 0,0 - 0,08 0,08 -0,12 0,12 - 0,15 0,15 a více 

R₄ 0,0 a méně 0,0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 0,1 a více 

Zdroj:[3] 

Výsledek je následovně dán průměrem bodů za jednotlivé poměrové ukazatele, 

interpretace závěru vychází z následující tabulky (tab. 4): 
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Tab. 4 - Interpretace výsledků Kralicekova testu 

Hodnota testu Stav podniku 

R/4 < 1 špatný podnik 

1 < R/4  < 3 šedá zóna 

R/4 > 3 velmi dobrý podnik 

Zdroj:[3] 
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4 Finanční analýza společnosti  

Praktická část bude věnována výpočtům vybraných poměrových a rozdílových 

ukazatelů, které jsou popsány v teoretické části této práce a následné komparaci těchto 

výsledků. Vývoj jednotlivých ukazatelů bude zachycen za období 5 let, tj. od roku 2009 až 

do roku 2013. Informace jsou čerpány z výročních zpráv a z účetních výkazů společnosti 

Žatecká teplárenská, a.s. za jednotlivá období. Účetní výkazy společnost zveřejňuje vždy 

až v druhé polovině roku, proto rok 2014 není v práci zahrnut. Rozvaha a Výkaz zisku a 

ztrát jsou uvedeny v Přílohách této práce. 

V této kapitole je také zkoumán jeden vybraný bankrotní a bonitní model. 

4.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrová analýza bude provedena a graficky znázorněna prostřednictvím 

vypočtených hodnot ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. V následující 

tabulce 5 jsou zaznamenány formy zisku, které budou k vybraným ukazatelům využívány. 

Tab. 5 - Formy zisku 

FORMY ZISKU 2009 2010 2011 2012 2013 

Zisk před zdaněním EBT 11 703 14 004 9 487 7 817 16 604 

Čistý zisk EAT 9 981 11 222 5 928 6 276 15 211 

Daň z příjmu za mimořádnou činnost 0 0 0 0 0 

Daň z příjmu za běžnou činnost 1 722 2 782 3 559 1 541 1 393 

Zisk před zdaněním a úroky EBIT 11 703 16 459 22 050 19 784 24 683 

EBT 11 703 14 004 9 487 7 817 16 604 

Nákladové úroky 0 2 455 12 563 11 967 8 079 
Zisk před zdaněním, úroky a odpisy 
EBITDA 22 761 33 115 44 423 43 081 47 921 

Zisk před zdaněním a úroky EBIT 11 703 16 459 22 050 19 784 24 683 

Odpisy 11 058 16 656 22 373 23 297 23 238 

Zdroj: [vlastní zpracování + interní data] 

4.1.1 Ukazatelé rentability 

Rentabilita společnosti je vypočtena ze vzorců (1), (2), (3), (4), (5) a (6) a je uvedena 

v následující tabulce: 
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Tab. 6 - Ukazatele rentability 

  2009 2010 2011 2012 2013 
ROI 0,040 0,029 0,017 0,017 0,039 
ROA 0,036 0,032 0,039 0,040 0,052 
ROE 0,044 0,047 0,024 0,025 0,057 
ROS 0,121 0,111 0,052 0,051 0,126 
ROCE 0,039 0,033 0,045 0,042 0,054 
ROC 0,879 0,889 0,948 0,949 0,874 

Zdroj: [vlastní zpracování + interní data] 

Z tabulky 6 lze vyčíst, jak se jednotlivé ukazatelé rentability pohybovaly. Rentabilita 

vloženého kapitálu v průběhu let klesá, ale v posledním sledovaném roce je na počáteční 

sledované hodnotě. Tento ukazatel je důležitý hlavně pro banky. Ukazatel ROA je 

základním měřítkem celkové efektivnosti podniku. Podnik za sledované období 

nevykazuje žádné větší výkyvy a jeho hodnoty se pohybují v průměru kolem 4%. Ukazatel 

ROE je ukazatel nejvíce důležitý pro akcionáře. Tento ukazatel v průběhu let klesal, avšak 

v posledním sledovaném roce (2013) se dostal na dvojnásobnou hodnotu než v roce 

předchozím (2012), což je pro vlastníky příznivé. Ukazatel ROS je ukazatelem rentability 

tržeb a vykazuje v průběhu let největších výkyvů. Z původních 12ti% klesl tento ukazatel 

v roce 2011 na 5%, ale na konci sledovaného období se dostal na původní hodnotu. 

Dalším sledovaným ukazatelem rentability je ROCE, který hodnotí význam dlouhodobého 

investování na základě výnosnosti kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. Tento 

ukazatel v roce 2010 klesá, avšak následující roky vykazuje stoupající tendenci. Ukazatel 

rentability nepatrně stoupá v roce 2011 a 2012, ale tento ukazatel nevykazuje žádné 

vysoké výkyvy. 
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4.1.2 Ukazatelé likvidity 

Likvidita je vypočítána podle vzorců (8), (9) a (10) 

Tab. 7 - Ukazatele likvidity 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 1,077 2,097 2,082 1,824 3,143 

Pohotová likvidita 0,998 1,826 1,344 1,138 2,243 

Okamžitá likvidita 0,844 1,310 1,167 0,962 1,524 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf 1 - Běžná a pohotová likvidita 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf 2 - Okamžitá likvidita 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky 7 a následujících grafů 1,2 je patrné, jaké byly jednotlivé hodnoty 

ukazatelů likvidit. U běžné likvidity je rozmezí ukazatele 1,5 – 2,5.  Podnik se v roce 2009 

nachází pod dolní hranící a to na hodnotě 1,01, další roky jsou hodnoty v průměru a v 
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posledním roce je hodnota běžné likvidity nad průměrem – hodnota je 3,14. U pohotové 

likvidity je doporučené rozmezí 1,0 – 1,5. V prvním sledovaném roce je ukazatel těsně pod 

doporučenou hranicí, další rok hodnota stoupá a další 2 roky je hodnota v rozmezí a 

pátým rokem hodnota ukazatele je nad průměrem 2,24. Okamžitá likvidita je významným 

ukazatelem z krátkodobého hlediska. Bere v úvahu nejlikvidnější prostředky – peníze – na 

účtech, v hotovosti a šeky. Doporučená hodnota okamžité likvidity se pohybuje v rozmezí 

0,2 – 0,5. Z grafu 3 je patrné, že tato likvidita je nad horní hranicí doporučených hodnot. 

Pohybuje od hodnoty 0,8 v prvním roce až po hodnotu 1,5 v posledním roce.  

4.1.3 Ukazatelé aktivity 

Z ukazatelů aktivity je porovnáván obrat celkových aktiv, který je vypočten ze vzorce 

(10), obrat zásob, který je vypočten ze vzorce (12), obrat pohledávek, vypočten ze vzorce 

(14) a obrat závazků, který je vypočten ze vzorce (16). Dále je posuzována doba obratu 

zásob, vypočtena ze vzorce (13), doba obratu pohledávek, vypočtena ze vzorce (15) a 

doba obratu závazků, vypočtena ze vzorce (17). 

Tab. 8 - Ukazatele aktivity 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Obrat celkových aktiv 0,251 0,194 0,225 0,247 0,253 
Obrat zásob 33,679 19,664 8,561 6,941 7,877 
Doba obratu zásob 10,689 18,307 42,051 51,864 45,701 
Obrat pohledávek 17,447 10,316 36,089 27,298 9,888 
Doba obratu pohledávek 20,634 34,896 9,975 13,188 36,410 
Obrat krátkodobých závazků 2,673 5,310 6,318 4,764 7,089 
Doba obratu kr. závazků 136,548 68,732 57,775 76,609 51,490 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky 8 lze vyčíst, jak se pohybovaly jednotlivé hodnoty u ukazatelů aktivity.  

Obrat celkových aktiv měří efektivnost využívání celkových aktiv, což se společnosti moc 

nedaří. Doporučené hodnoty pro tento ukazatel jsou 1,6 – 2,9 a společnost má tyto 

hodnoty daleko nižší. Obrat zásob nám říká, kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy 

oběžného majetku až po opětovný nákup zásob. Tato hodnota klesá z původních 33 až na 

hodnotu 8. Hodnota by určitě neměla mít klesající tendenci, protože ohrožuje platební 

schopnost podniku. Doba obratu zásob nám říká, kolik dní jsou oběžná aktiva vázána ve 
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formě zásob. Doba se zvyšuje z původních 10 dnů až na 52 dnů, což opět ukazuj, že 

společnost váže příliš mnoho zásob. Obrat pohledávek ukazuje, jak rychle jsou pohledávky 

přeměněny v peněžní prostředky. Tento ukazatel vykazuje kolísání v průběhu let z hodnot 

17 na 36 a na hodnotu 9 v poslední sledovaný rok. Doba obratu pohledávek je ukazatel 

významný v podmínkách platebních úvěrů. Hodnota by měla odpovídat průměrné 

hodnotě splatnosti faktur. Hodnota se pohybuje od 9 dnů do 36 dnů, což je pro 

společnost příznivá situace. Obrat krátkodobých závazků se zvyšuje z hodnoty 2,7 až na 

hodnotu 7. Doba obratu krátkodobých závazků v průběhu sledovaných let prudce klesla 

z hodnoty 136 dnů až na 51 dnů v roce 2013. Graf 3 porovnává dobu obratu pohledávek a 

dobu obratu závazků. Doba obratu závazků by měla být vždy vyšší než doba obratu 

pohledávek, což se společnosti daří. 

 

Graf 3 - Doba obratu pohledávek a kr. závazků 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.1.4 Ukazatelé zadluženosti 

 Celková zadluženost je vypočtena ze vzorce (18), koef. samofinancování ze vzorce 

(19), ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu ze vzorce (20) a úrokové krytí ze vzorce (21).  

Tab. 9 - Ukazatele zadluženosti 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluženost 0,304 0,540 0,514 0,491 0,441 
Koeficient samofinancování 0,696 0,460 0,484 0,509 0,559 
Ukazatel zadluženosti 0,436 1,172 1,062 0,966 0,790 
Úrokové krytí   6,704 1,755 1,653 3,055 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 4 - Ukazatele zadluženosti 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky 9 a z grafu 4 je patrné, jak se pohybovaly jednotlivé položky zadluženosti. 

Celková zadluženost se pohybuje od 0,3 do 0,54. Hodnoty se zvýšily během jednoho roku, 

kdy se společnost zadlužila hlavně proto, že se investovalo do nového ORC zdroje 

Koeficient samofinancování se ve sledovaném období snižuje, to znamená, že společnost 

byla více závislá na cizích zdrojích. Ukazatel zadluženosti je kombinací předchozích 

ukazatelů. Hodnota ukazatele by měla být vyšší než 0. Úrokové krytí se z hodnoty 6 v roce 

2010 snížilo až na hodnotu 1,8 v následujícím roce, tím se snížila úroveň finanční situace 

v podniku. V roce 2013 se situace opětně zlepšuje. 

4.2 Procentní rozbor 

U procentního rozboru bude vypočítána horizontální analýza aktiv, pasiv a výkazu 

zisku a ztrát a vertikální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztrát. 

4.2.1 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv porovnává změny aktiv v čase a porovnává celková aktiva, 

dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. Údaje pro sestavení horizontální analýzy jsou 

použity z účetních závěrek za období 2009-20013. Pro výpočet byl použit vzorec (22). 

 

 



Stanislava Berková: Finanční analýza společnosti Žatecká teplárenská, a.s. 

2015  27 
 

Tab. 10 - Horizontální analýza aktiv 

  Relativní změna v % 
  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Aktiva celkem 58,521 -2,668 -2,497 -3,485 
Dlouhodobý majetek 62,674 -2,426 -4,680 -5,376 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 145,338 49,084 22,829 -27,897 
Dlouhodobý hmotný majetek 61,991 -3,071 -5,209 -4,814 
Dlouhodobý finanční majetek         
Oběžná aktiva 19,651 -5,540 24,596 14,477 
Zásoby 109,209 159,875 32,259 -12,870 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 106,586 -67,658 41,769 172,989 
Krátkodobý finanční majetek -4,536 -15,241 17,219 5,255 

Zdroj: [vlastní zpracování + interní data] 
 

Z tabulky 10 lze vyčíst, že v prvních porovnávaných letech, tj. 2009/2010 je patrný 

nejvyšší nárůst celkových aktiv. Společnost nakoupila hlavně dlouhodobý majetek a to 

majetek dlouhodobý hmotný. Je to dáno rozšířením kapacit teplárny o nový kotel na 

biomasu. V dalších letech nejsou rozdíly tak patrné. Zvyšuje se i položka oběžných aktiv 

v roce 2010 a to jak v zásobách, tak i v položce krátkodobé pohledávky. 

4.2.2 Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv porovnává změny pasiv v čase a porovnává celková 

pasiva, vlastní a cizí kapitál. Pro výpočet byl použit vzorec (22). 

Tab. 11 - Horizontální analýza pasiv 

  Relativní změna v % 
  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Pasiva celkem 58,523 -2,668 -2,497 -3,485 
Vlastní kapitál 4,810 2,354 2,458 5,963 
Kapitálové fondy 0,000 0,000 0,000 0,000 
HV minulých let 19,347 18,334 7,965 7,842 
HV běžného období 12,467 -47,175 5,803 142,522 
Cizí zdroje 181,695 -7,222 -6,876 -13,271 
Dlouhodobé závazky 21,336 27,352 8,986 7,472 
Krátkodobé závazky -38,514 -4,897 42,212 -33,552 
Bankovní úvěry a výpomoci 326,954 -9,167 -11,926 -12,500 

Zdroj: [vlastní zpracování + interní data] 
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Z tabulky 11 je patrný nárůst celkových pasiv v roce 2010. Vlastní kapitál je téměř 

beze změny, ale hodnoty se výrazně mění v položce cizích zdrojů, kdy se společnost 

zadlužuje a využívá od banky dlouhodobý úvěr. 

4.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Horizontální analýza VZZ vyjadřuje změny položek VZZ v čase. Potřebné údaje jsou 

čerpány z účetních závěrek za období 2009 – 2013, v tomto případě z Výkazu zisku a 

ztráty. Pro výpočet byl použit vzorec (22). 

Tab. 12 - Horizontální analýza VZZ 

  Relativní změna v % 
  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
II.Výkony 22,745 12,594 7,295 -1,093 
B. Výkonová spotřeba 15,539 12,940 10,253 -3,576 
B.1. Spotřeba materiálu a energie 26,146 12,599 3,754 3,165 
B.2. Služby -17,904 14,593 41,188 -27,160 
C. Osobní náklady -3,653 -1,791 -2,689 5,533 
C.1. Mzdové náklady -5,363 -0,910 -2,152 5,689 
D. Daně a poplatky 83,607 -14,732 69,110 -11,765 
E. Odpisy DHM 50,624 34,324 4,130 -0,253 
* Provozní VH 43,842 34,520 -10,198 24,504 
* Finanční VH -1118,644 -423,502 4,458 32,851 
*** VH za účetní období 12,434 -47,175 5,870 142,368 
**** VH před zdaněním 19,662 -32,255 -17,603 112,409 

Zdroj: [vlastní zpracování + interní data] 

Z tabulky 12 je patrné, že se zvyšovala položka výkony. Zvyšovala se i spotřeba 

materiálu a energie. U osobních nákladů nejsou žádné velké patrné změny, což znamená, 

že společnost udržuje stejný počet pracovníků. Finanční výsledek hospodaření vykazuje 

velmi kolísavou tendenci, z plusových hodnot se dostává do minusových, hodnota se ale 

následně zlepšuje. Výsledek hospodaření za účetní období i výsledek hospodaření před 

zdaněním vykazuje nejvyšší hodnoty v roce 2013, v ostatních letech má kolísavou 

tendenci. 
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4.2.4 Vertikální analýza aktiv 

Provedená vertikální analýza aktiv společnosti Žatecká teplárenská, a.s. vypovídá o 

majetkové struktuře podniku. Potřebné údaje jsou čerpány z účetních výkazů za období 

2009-2013, tj. z rozvahy. Za základnu byla zvolena položka Aktiva celkem a položky 

Dlouhodobý majetek, Oběžná aktiva a Časové rozlišení byly vztaženy k této základně. Dále 

je takto rozložena i položka Dlouhodobý majetek a Oběžná aktiva. 

Tab. 13 - Vertikální analýza aktiv 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 
B. Dlouhodobý majetek 89,873 92,227 92,456 90,386 88,615 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,820 1,236 1,889 2,434 1,854 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 99,180 98,764 98,111 97,566 98,146 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 10,122 7,640 7,415 9,475 11,238 
C.I. Zásoby 7,367 12,881 35,438 37,618 28,631 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,111 0,093 0,098 0,079 0,069 
C.III. Krátkodobé pohledávky 14,221 24,553 8,407 9,565 22,810 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 78,301 62,473 56,057 52,738 48,490 
D. Časové rozlišení 0 0 0,129 0,139 0,147 

Zdroj: [vlastní zpracování + interní data] 

 

Graf 5 - Vertikální analýza aktiv 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky 13 a grafu 5 je patrný vývoj celkových aktiv. Největší podíl na celkových 

aktivech má dlouhodobý majetek, podílí se na celkových aktivech téměř 90ti %.  Oběžná 

aktiva se podílí na celkové položce jen cca 10ti %. 
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Graf 6 - Vývoj oběžných aktiv 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

V grafu 6 je zachycen vývoj jednotlivých položek oběžných aktiv a jejich rozložení. 

Lze z něj vyčíst, že se snižuje krátkodobý finanční majetek a naopak zvyšuje se objem 

zásob, kde se tato hodnota během 4 let zvýšila z 7% až na 37%. 

4.2.5 Vertikální analýza pasiv 

U vertikální analýzy pasiv byla zvolena jako základna položka Pasiva celkem a 

položky Vlastní kapitál a Cizí zdroje jsou vztaženy k této základně. Tabulka byla sestavena 

podle Rozvahy. Dále je takto rozložena položka Vlastní kapitál a Cizí zdroje. 

Tab. 14 - Vertikální analýza pasiv 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 
A. Vlastní kapitál 69,634 46,039 48,415 50,875 55,855 
A.I. Základní kapitál 70,079 66,863 65,326 63,758 60,170 
A.II. Kapitálové fondy 1,492 1,424 1,391 1,358 1,281 
A.III. Rezervní fondy, fondy ze zisku 3,444 3,549 3,713 3,775 3,723 
A.IV. VH minulých let 20,630 23,491 27,159 28,619 29,126 
A.V. VH běžného období 4,354 4,672 2,411 2,490 5,699 
B. Cizí zdroje 30,366 53,960 51,435 49,125 44,144 
B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 
B.II. Dlouhodobé závazky 10,529 4,535 6,226 7,286 9,029 
B.III. Krátkodobé závazky 30,941 6,754 6,923 10,572 8,100 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 58,530 88,711 86,852 82,142 82,872 
C. Časové rozlišení 0 0 0,150 0 0,001 

Zdroj:[ vlastní zpracování + interní data] 
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Graf 7 - Vertikální analýza pasiv 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky 14 a následného grafu 7 je patrné, že společnost z počátku disponuje 

zejména vlastními prostředky, tan se podílí v roce 2009 téměř 70% na celku, hodnota pak 

klesá a obě položky se následně podílí na celku téměř 50%.  

 

Graf 8 - Vývoj vlastního kapitálu 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 8 ukazuje jednotlivé složky vlastního kapitálu. Nejvyšším podílem je zastoupen 

základní kapitál. 
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Graf 9 - Vývoj cizích zdrojů 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 9 zachycuje vývoj cizích zdrojů v čase a vývoj jednotlivých položek. Nejvyšší 

podíl mají bankovní úvěry a výpomoci, které stouply z hodnoty 58% v roce 2009 až na 88% 

v roce 2011. 

4.2.6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

U vertikální analýzy jsou data čerpána za období 2009-2013 z Výkazu zisku a ztráty. 

Tato analýza udává, kolika procenty se podílí jednotlivé nákladové položky (kromě 

položek B.1 Spotřeba materiálu a energie a položky B.2 Služby, které mají za základnu 

zvolenu položku B. Výkonová spotřeba) na tržbách. Jako základna je zvolena položka Tržby 

za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Tab. 15 - Vertikální analýza VZZ 

  2009 2010 2011 2012 2013 
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 100 100 100 100 100 
B. Výkonová spotřeba 56,579 53,515 53,421 54,925 53,560 
B.1. Spotřeba materiálu a energie 75,920 82,890 82,640 77,769 83,206 
B.2. Služby 24,080 17,110 17,360 22,231 16,794 
C. Osobní náklady 19,213 15,154 13,154 11,937 12,740 
D. Daně a poplatky 0,148 0,222 0,167 0,264 0,235 
E. Odpisy DHM a HM 13,380 16,498 19,587 19,020 19,187 
F. Zůstatková cena prodaného HM 6,435 0,921 4,990 5,246 0,000 
N. Nákladové úroky 0 2,432 10,999 9,770 6,671 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 10 - Vertikální analýza VZZ 
Zdroj:[ vlastní zpracování] 

U vertikální analýzy VZZ, jak je patrné z tabulky 15 a grafu 10, se na celku nejvíce 

podílí výkonová spotřeba a to více jak 50 %.  

 

Graf 11 - Výkonová spotřeba 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

V grafu 11 je vidět, že nejvyšší položkou je spotřeba materiálu a energie. Podílí se na 

celku více jak 75 %.  
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Graf 12 - Vývoj tržeb a výkonové spotřeby 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 12 porovnává tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se spotřebou 

materiálu a energie. Je vidět, že v čase stoupají obě položky. Tržby stoupají rychleji, což je 

příznivý stav. 

4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Potřebné údaje k výpočtu rozdílu dvou absolutních ukazatelů jsou čerpány 

z Rozvahy a jsou použity vzorce (23), (24) a (25). 

Tab. 16 - Rozdílové ukazatelé 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ČPK 2 392 20 846 19 569 21 197 36 615 

ČPP 1 450 14 840 14 139 14 389 19 788 

ČPM -62 15 712 6 227 3 551 21 240 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky 16 lze vyčíst, jak stoupala hodnota čistého pracovního kapitálu. Tento 

ukazatel vyjadřuje, že část běžného provozu je financován z dlouhodobých pasiv, tedy 

bankovního úvěru. Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobých závazků se zvyšuje.  

Ukazatel čistých pracovních prostředků též stoupá v čase. Z hodnoty 1450 se dostáváme 

v roce 2013 až na hodnotu 19 788. Čistý peněžní majetek má také stoupající tendenci. Ze 

záporných hodnot prudce stoupá, následně klesá a  poslední sledovaný rok dosahuje 

hodnoty 21 240. 
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4.4 Du – Pontův pyramidální rozklad 

Pro pyramidální rozklad vrcholového ukazatele byla použita logaritmická metoda. 

Tato metoda lze použít pro podniky s pozitivním hospodářským výsledkem. V následující 

tabulce č. 17 jsou vstupní data pro pyramidální rozklad společnosti Žatecká teplárenská, 

a.s. v letech 2009-2013. 

Tab. 17 - Vstupní data pro pyramidální rozklad 

  2009 2010 2011 2012 2013 
ROE =  X 0,044 0,047 0,024 0,025 0,057 
Finanční páka (multiplikátor) 1,436 2,172 2,065 1,966 1,790 
Zisková marže  0,121 0,111 0,052 0,051 0,126 
Obrat celkových aktiv  0,251 0,194 0,225 0,247 0,253 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Podle obrázku 3 byl rozložen vrcholový ukazatel ROE na rentabilitu aktiv, 

multiplikátor, ziskovou marži a obrat celkových aktiv. Následující tabulka č 18 ukazuje 

výsledné hodnoty výpočtů, podle kterých se určí pozitivní (kladné hodnoty) a negativní 

(záporné hodnoty) vlivy na společnost. 

Tab. 18 - Výpočty k Du pont rozkladu 

  
(2010)-
(2009) 2010/2009 

log 
2010/2009 

(2011)-
(2010) 2011/2010 

log 
2011/2010 

X 0,003 1,073 0,030 -0,023 0,516 -0,287 

Multiplikátor 0,736 1,512 0,180 -0,107 0,951 -0,022 

Zisková marže -0,010 0,920 -0,036 -0,059 0,467 -0,331 

Obrat CA -0,058 0,771 -0,113 0,031 1,162 0,065 

  
(2012)-
(2011) 2012/2011 

log 
2012/2011 

(2013)-
(2012) 2013/2012 

log 
2013/2012 

X 0,001 1,033 0,014 0,032 2,287 0,359 

Multiplikátor -0,100 0,952 -0,022 -0,175 0,911 -0,041 

Zisková marže -0,001 0,987 -0,006 0,074 2,451 0,389 

Obrat CA 0,022 1,100 0,041 0,006 1,024 0,011 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Tab. 19 Vyhodnocení  Du pontova rozkladu 

  abs. změna abs. změna abs.změna abs. změna 

  2010,2009 2011/2010 2012,2011 2013,2012 

Změna X 0,003168 -0,022610 0,000803 0,032076 

Vliv multiplikátoru na změnu X 0,018669 -0,001719 -0,001215 -0,003621 

Vliv ziskové marže na změnu X -0,003741 -0,026034 -0,000314 0,034758 

Vliv obratu CA na změnu X -0,011759 0,005144 0,002332 0,000938 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Rentabilita vlastního kapitálu v čase klesá, ale poslední rok se jeho hodnota zvýšila. 

V roce 2011 měla společnost nejmenší zisky, což se negativně projevilo na rentabilitě 

vlastního kapitálu. Zisk byl v tomto roce dvojnásobně menší než v roce 2010 a dokonce 

trojnásobně menší než v roce 2013.  Toto je patrné z tabulky 19, kde zisková marže měla 

po celou dobu vývoje negativní vliv na vrcholový ukazatel. Výjimkou je právě poslední rok 

2013, kde byly zisky nejvyšší a zisková marže má na vrcholový ukazatel pozitivní vliv. 

Opačně je tomu u multiplikátoru, kde má finanční páka pozitivní vliv na vrcholový ukazatel 

pouze v roce 2009. Společnost zvýšila od roku 2010 svá aktiva a tím se také změnil vliv na 

finanční páky na vrcholový ukazatel ROE.  Vliv obratu celkových aktiv má na ukazatel ROE 

negativní vliv pouze v roce 2009, další roky je vývoj pozitivní. Společnost zvýšila tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb. 

4.5 Predikční modely 

Z predikčních modelů byly počítány jeden bankrotní a jeden bonitní model. 

4.5.1 Altmanův model 

Altmanův model patří mezi bankrotní modely. Cílem těchto modelů je, zda v blízké 

době hrozí firmě bankrot. Vycházíme z předpokladu, že má společnost potíže s likviditou, 

s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou vloženého kapitálu. Altmanův model byl 

počítán podle vzorce (33) a výsledky sestaveny podle tabulky 1. 
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Tab. 20 - Altmanův model 

  2009 2010 2011 2012 2013 

X1 0,0073 0,0400 0,0385 0,0428 0,0766 

X2 0,1437 0,1082 0,1315 0,1456 0,1627 

X3 0,0356 0,0316 0,0434 0,0400 0,0517 

X4 2,2931 0,8532 0,9413 1,0356 1,2653 

X5 0,3023 0,2147 0,2605 0,2720 0,2782 

Altman. Z skore 1,5022 0,7909 0,9293 0,9846 1,0024 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Podle tabulky 20 je zřejmé, že společnost se pohybuje, kromě prvního sledovaného 

roku, po celé období v pásmu bankrotu. Je to dáno mimo jiné tím, že si společnost vzala 

úvěr, vznikly tak dluhy a tudíž nízká hodnota X4.  Také je velmi nízká hodnota ukazatele X5, 

tržby jsou velmi nízké na objem celkových aktiv. 

4.5.2 Kralickuv Quick – test 

Kralickuv bonitní model byl počítán podle vzorce (35) a výsledky byly obodovány 

podle tabulky 3. 

Tab. 21- Kralickuv test 

  2009 2010 2011 2012 2013 
  hodnota body hodnota  body hodnota body hodnota body hodnota body 

R₁ 0,696 4 0,460 4 0,484 4 0,509 4 0,559 4 
R₂ 0,708 4 1,304 4 -68,59 4 179,51 0 -307,64 4 
R₃ 0,316 4 0,247 4 0,185 4 0,202 4 0,215 4 
R₄ 0,036 1 0,032 1 0,043 1 0,040 1 0,052 2 

KTB   3,25   3,25   3,25   2,25   3,50 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Podle tabulky 21 lze vyčíst, že finanční stabilita podniku je v dobrém stavu. Horší je 

finanční situace podniku, kde jsou horší výsledky provozního cash flow. Z celkového 

hlediska je na tom podnik velmi dobře. 
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5. Návrhy a doporučení 

Finanční analýza podniku pomáhá určit, jakým směrem by se měl podnik ubírat a co 

případně vylepšit, aby si upevnil svou pozici na trhu. Také je základem pro manažerské 

rozhodování v podniku. Manažeři sledují, zda je podnik schopen čelit výzvám trhu, 

vlastníci pak hodnotí, zda se jejich investice vyplácí a zda roste shareholder value. Banka 

zjišťuje, jak je její úvěr rizikový a jaká je schopnost podniku jej splácet. Každý hodnotitel 

zaujímá ze své podstaty vůči podniku určitý účelový postoj.  V této kapitole jsou shrnuty 

veškeré poznatky a výsledky z provedené analýzy. Následují možnosti jak navýšit zisky 

společnosti. 

Při hodnocení poměrových ukazatelů pracujeme s různými formami zisku. Zisk je 

standardně vypočítán jako rozdíl výnosů a nákladů, avšak takováto informace je pro 

ekonomického manažera nedostatečná, proto řada ukazatelů nabývá smyslu až ve chvíli, 

kdy je zisk upraven. Pro finanční analýzu používáme řadu postupů pro výpočet, kdy 

jednotlivé hodnoty umožňují srovnání v čase a prostoru.  

Analýza rentability byla vypočtena na 6 ukazatelích ROI, ROA, ROE, ROS, ROCE a 

ROC. Rentabilita vlastního kapitálu v průběhu let klesá. V prvním roce je ukazatel na 

hodnotě 0,044, nejméně zisku z jedné koruny vloženého vlastního kapitálu bylo v roce 

2012 a to jen přibližně 0,025 Kč z jedné koruny vloženého vlastního kapitálu. V posledním 

sledovaném roce se tato minimální hodnota zdvojnásobila na cca 0,06 Kč z jedné koruny 

vloženého vlastního kapitálu, což je určitě pozitivní zpráva pro akcionáře. Podobně se 

vyvíjel i ukazatel ROI neboli ukazatel rentability vloženého kapitálu a ukazatel ROS, čili 

rentabilita tržeb. Rentabilita tržeb ROC jen mírně stoupá v čase. Doporučuji podniku se 

více zabývat jednotlivými druhy nákladů. 

Z výpočtů ukazatelů likvidity je patrné jak se vyvíjely jednotlivé ukazatele likvidity. 

Běžná a pohotová likvidita se pohybuje první rok těsně pod hranicí doporučených hodnot, 

další roky se pohybuje v optimu a poslední rok vykazují hodnot, které jsou mírně nad 

doporučenými hodnotami. Na hodnotě běžné likvidity se podílí nárůst krátkodobých 

pohledávek, které byly v roce 2009 4 737 tisíc a v roce 2013 dosáhly hodnoty 12 249 tisíc 

a pokles krátkodobých závazků, které byly v roce 2009 30 919 tisíc a v roce 2013 měly 
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hodnotu 17 085 tisíc. Hodnoty jsou ale optimální. Výsledky pohotové likvidity se blíží 

k výsledkům běžné likvidity. Hodnoty se zvyšují, protože narůstá hodnota zásob. Zásoby 

na počátku sledovaného období vykazují hodnotu 2 454 tisíc a na konci roku 2013 jsou na 

hodnotě 15 375 tisíc. Společnost váže zbytečně náklady, které jsou uloženy v zásobách. 

Společnost skladuje uhlí a dřevní štěpku. V roce 2013 byl velký nárůst zásob z důvodu 

plánovaného výpadku dodavatele dřevní štěpky a společnost byla nucena se předzásobit 

na celou topnou sezonu. U okamžité likvidity v celém sledovaném období dosahuje 

podnik hodnot, které jsou nad hranicí doporučených hodnot. Okamžitá likvidita je poměr 

krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků. Hodnota oběžných aktiv 

v čase stoupá, podnik, jak už bylo zmíněno, zvyšuje své zásoby, což má vliv na to, že 

hodnota okamžité likvidity začala stoupat. Hodnota krátkodobých závazků se po celou 

dobu příliš nemění. Efektivnější by ale bylo, aby se podnik začal svých zásob rychleji 

zbavovat. 

Analýzou aktivity bylo zjištěno, že obrat celkových aktiv zdaleka nedosahuje hodnot, 

které jsou doporučené pro tento ukazatel. Ukazatel dává informaci o tom, jakým 

způsobem jsou využívána aktiva podniku ke generování zisku, neboli určují míru využití 

aktiv. Společnosti se téměř dvojnásobně navýšil dlouhodobý majetek v roce 2010, oproti 

roku 2009, společnost totiž vybudovala nový biomasový zdroj s ORC modulem. Toto 

nákladné zařízení ukáže až v budoucnu svůj vyšší užitek.  Doba obratu zásob udává, 

kolikrát přešly zásoby znovu do peněžní formy.  Hodnota ukazatele se příliš prodlužuje.  

Z 10ti dnů se zvýšila doba obratu zásob až na 45 dnů. Obrat zásob zase hodnotí míru 

využití zásob. Hodnota ukazatele v čase prudce klesá, což ohrožuje platební schopnost 

podniku.  Výsledky ukazují, že zásoby byly v roce 2009 spotřebovávány 33krát, ale v roce 

2013 jen 8krát. Což má za následek opětně vysoký stav zásob. Graf 3 porovnává dobu 

obratu pohledávek a dobu obratu krátkodobých závazků. Doba obratu pohledávek udává 

průměrnou dobu inkasa faktur od odběratelů. Ukazatel má kolísavou tendenci. V roce 

2009 to bylo 20 dnů, v roce 2009 to bylo jen necelých 10 dnů a v posledním sledovaném 

roce byl ukazatel na hodnotě 36 dnů. Doba obratu krátkodobých závazků prudce klesala a 

to ze 136 dnů v roce 2009 až na 51 dnů v roce 2013. Všeobecně se dá říct, že pro řízení 

peněz v podniku je ideální, když doba inkasa pohledávek je co nejkratší a naopak doba 



Stanislava Berková: Finanční analýza společnosti Žatecká teplárenská, a.s. 

2015  40 
 

splatnosti krátkodobých závazků co nejdelší. Doba obratu závazků je vyšší než doba 

obratu pohledávek. Toto se zatím společnosti daří, i když je třeba zmínit, že se zvyšuje 

počet pohledávek. 

Další analyzovanou částí poměrových ukazatelů je stabilita a zadluženost podniku. 

Zadluženost udává poměr cizího kapitálu k celkovým aktivům. Celková zadluženost se 

pohybovala mezi 20-45% za pětileté období.  Koeficient zadluženosti se ve sledovaném 

období snižuje, ukazatel zadluženosti se naopak v roce 2010 mnohonásobně zvýšil. 

Společnost totiž uzavřela úvěr v hodnotě 250 milionů Kč, který byl čerpán od České 

spořitelny. Společnost si půjčila na již zmíněný biomasový zdroj a na rekonstrukci 

horkovodů v Žatci a okolí. 

Procentní rozborem byl zhodnocen vývoj jednotlivých položek v čase – horizontální 

analýza a vývoj položek v tzv. společném rozměru – vertikální analýza. Cílem tohoto 

rozboru je komplexní náhled na majetek a na zdroje majetku a jejich vzájemné souvislosti. 

Vertikální analýza aktiv nám určila majetkovou strukturu společnosti. Dlouhodobý 

majetek a oběžná aktiva jsou v poměru přibližně 9:1. Vertikální analýza pasiv určuje podíl 

vlastního a cizího kapitálu. V roce 2009 je poměr vlastní zdroje x cizí zdroje 7:3, v roce 

2011 se podílejí obě složky shodným dílem. Od následujícího roku se poměr mírně zvyšuje 

ve prospěch vlastních zdrojů. Horizontální analýza srovnává jednotlivé položky rozvahy a 

výkazu zisku a ztrát v čase. Horizontální analýza aktiv vypovídá, jak rostou hodnoty stálých 

i oběžných aktiv. Cizí zdroje se v roce 2009 z hodnoty 99 tisíc Kč zvýšily na hodnotu 281 

tisíc Kč v roce následujícím. Dluhy se mírným tempem snižují, což vypovídá, že podnik 

hradí své závazky. V práci je srovnána výkonová spotřeba s tržbami. Obě položky v čase 

stoupají, výkonová spotřeba ze 47 tisíc Kč na 65 tisíc Kč, tržby z 82,5 tisíc Kč na 121 tisíc 

Kč, tržby ale rychleji. Podnik odprodával svůj dlouhodobý majetek a dlouhodobý hmotný 

majetek, čímž se zvyšovaly tržby za tyto položky až do roku 2012.  

Finanční fondy neboli rozdílové ukazatelé výrazně souvisí s likviditou podniku. Čistý 

pracovní kapitál podniku v čase prudce stoupal a to z 33 tisíc na téměř 58 tisíc. Likviditu 

podniku má společnost zajištěnou, protože má společnost přebytek oběžných aktiv nad 

krátkodobými pasivy a tudíž je podnik v dobré platební schopnosti. Tím, že tento ukazatel 

roste, charakterizuje investiční činnost a celkovou úspěšnost řízení podniku. 
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Finanční analýzou soustav, tedy Du Pontovým rozkladem bylo zjištěno, že rentabilita 

vlastního kapitálu v čase klesá, až na poslední sledovaný rok. Kromě roku 2013 zisková 

marže celou dobu negativně působí na vrcholový ukazatel. V tomto období totiž klesali 

tržby a v roce 2011 byly i nejmenší zisky z celého sledovaného období. Od roku 2010 

zvýšila společnost svá aktiva a tím se změnil vliv finanční páky na vrcholový ukazatel, 

ukazatel je v záporných číslech. Doporučuji odprodej zásob a snížit počet krátkodobých 

pohledávek.  

Společnost dosahovala kladného hospodářského výsledku po celé sledované 

období. Rentabilita podniku klesala, poslední rok se situace zlepšuje. Doporučuji 

společnosti lépe využívat svá aktiva a tím generovat vyšší zisky. Podnik by se měl také 

zaměřit na jednotlivé druhy nákladů. V průběhu let se také navyšují zásoby, ve kterých je 

zbytečně vázán kapitál a prodlužuje se tak i doba obratu zásob. 

Doporučení jsou následující: 

Zvýšit zisk a snížit skladové zásoby paliva. 

Zvýšit zisk by mohla Žatecká teplárenská několika způsoby. První způsob je snižování 

ztrát v rozvodech tepla. Je nutné pokračovat ve výměně veškerých zastaralých horkovodů 

na území města. Horkovody jsou předimenzované a kvůli zateplování domů je menší 

odběr tepla. Dalším způsobem je zvýšit účinnost kotlů. Kotle spalující uhlí se budou muset 

v rámci ekologizace i tak měnit. Je nutné investovat do nové technologie spalující více 

druhů paliva s vyšší účinností, z  toho poté vyplynou nižší provozní náklady, které spočívají 

v úspoře paliva a elektrické energie. Bude nutné odsíření a doplňující filtry k zachycení 

emisí pevných částic v biomasové kotelně. 

Protože je cena tepla ve městě Žatec nejnižší v okolí, doporučuji společnosti cenu za 

dodávky tepla navýšit.  Musí ale zachovat svou konkurenceschopnost. To znamená hlídat 

ceny své největší konkurence -  dodavatele zemního plynu. Ceny jsou také omezené 

regulací. Doporučuji také vhodně oslovovat případné nové odběratele, propagací a 

včasnou reakcí. Například hlídat výstavbu nových rodinných domů, které by bylo možné 

na odběr tepla napojit. 
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Další možností, kde má teplárenská rezervy, je dodávka elektrické energie do 

distribuční sítě.  Distribuční síť je omezená kapacitou, kterou určuje smluvní dodavatel 

elektriky společnost Eon, proto zatím nemůže dodávat elektriky více než by mohla. 

Navrhuji do budoucna pokusit se zajistit výhodnější smluvní podmínky. Mohl by se tak 

navýšit odběr elektrické energie ze Žatecké teplárenské a tím by si společnost zajistila 

vyšší zisky. 

Dalším návrhem je efektivnější skladování paliva. Je možnost zřídit tzv. konsignační 

sklad dřevní štěpky. Problém je ale v malé konkurenci velkých dodavatelů. Jelikož je tento 

druh paliva stále oblíbenější, dá se v krátké době očekávat i nárůst firem vyrábějících 

dřevní štěpku. Větší konkurence na trhu znamená pro teplárnu možnost po dodavateli 

požadovat nejen lepší ceny ale i dodací podmínky.  Z tohoto důvodu navrhuji 

permanentně kontrolovat aktuální situaci na trhu dřevní štěpky a vyhledávat nové 

výrobce (kvůli efektivnějšímu zásobování) nejlépe z blízkého regionu a pravidelně 

rozesílat poptávky.    
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6. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na analýzu hospodaření společnosti 

Žatecká teplárenská, a.s., která již od roku 1998 působí v Žatci a jejím majoritním 

vlastníkem je město Žatec. Hlavní činností společnosti je výroba, rozvod, nákup a prodej 

tepla a výroba elektrické energie.  Tyto skutečnosti ovlivňují jak teplotní podmínky, tak 

politická situace ve vedení města.  Mírné zimy, které u nás poslední léta jsou a masivní 

zateplování obytných domů, nutí společnost generovat zisky i jiným způsobem. Cílem 

společnosti je také hledat stále nové a nové zákazníky odebírající teplo. 

Zhodnocení bylo provedeno na základě účetních výkazů, tj. z rozvahy a výkazu zisků 

a ztráty za období 2009 – 2013, na další období nejsou ještě účetní výkazy k dispozici. 

Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

popisuje jednotlivé metody finanční analýzy a vymezení vybraných ukazatelů. Informace 

z této části jsou čerpány z literatury, která je uvedena v Seznamu použité literatury této 

práce. V Profilu společnosti je stručná charakteristika analyzované společnosti a 

informace jsou čerpány z internetových stránek a výročních zpráv společnosti. Následující 

praktická část byla věnována podrobnému ekonomickému rozboru. Byla provedena 

vertikální a horizontální analýza aktiv, pasiv a VZZ. Z poměrových ukazatelů byla počítána 

likvidita, aktivita, zadluženost a rentabilita podniku. Dále byly analyzovány rozdílové 

ukazatelé, Du Pontův pyramidální rozklad a jeden bonitní a jeden bankrotní model. V páté 

kapitole jsou veškeré poznatky shrnuty a jsou opatřeny možnými doporučeními na 

zlepšení. 

Rok 2009 byl pro ŽT náročným rokem. V tomto roce došlo k realizaci projektu 

rekonstrukce tepelného hospodaření v Žatci, jehož součástí bylo uložení páteřního 

horkovodu na trase Perč – Žatec pod povrch a hlavně výstavba nové kotelny 

s biomasovým kotlem a ORC cyklem na výrobu elektrické energie. Důvodem této investice 

bylo snížení vysokých ztrát na tomto napáječi a nevyhovující parametry pro nový zdroj s 

ORC cyklem. Nejdůležitější bylo zajistit generálního dodavatele i financující banku. Celá 

rekonstrukce měla dopad na celou společnost. I tak si společnost udržela stabilitu a 

konkurenceschopnost. Hospodářský výsledek za tento rok byl 9,8 mil. Kč.  
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Rok 2010 byl rokem nejnáročnějším. V červenci byl zahájen provoz nové biomasové 

kotelny a činnost společnosti se tak rozšířila o výrobu a distribuci tzv. zelené energie. 

Došlo tak ke snížení ztrát distribuce tepla.  Ze zmíněných skutečností došlo k navýšení 

aktiv, hlavně dlouhodobého majetku, ale také ke zvýšení cizích zdrojů kvůli čerpání úvěru 

od banky. Cizí zdroje se tak zvýšily ze 100 tisíc na 281,5 tisíce korun. Hospodářský výsledek 

i tak činil 11,2 mil. Kč. 

Rok 2011 byl rokem, kdy celý rok fungovala biomasová kotelna – tento rok prověřil, 

že jak po technické tak i po finanční stránce to byl správný krok. Celý rok se dařilo zajistit 

dodávky tepla a zvýšit výrobu elektrické energie, dařilo se připojit nové odběratele.  

Společnost investuje do nového systému přejímky biomasy, investuje se do nové 

laboratoře.  K realizaci těchto investic přispěly výnosy z prodeje emisních povolenek.  I 

přes nepříznivé podmínky s řadou úsporných opatření byl výsledek hospodaření kladný, 

byl ale nejnižší za sledované období. Dosahoval výše 5,9 mil. Kč. 

Rok 2012 byl stabilizační rok, cílem bylo minimalizace nákladů. Docílilo se snížením 

řady vstupů. Byl to rok s nejnižším množstvím prodaného tepla. I tak plnila společnost 

veškeré své závazky, snížila se zadluženost vůči bance. Dařilo se i investovat do nových 

připojení. Hospodářský výsledek se oproti minulému roku navýšil a činil 6,3 mil. Kč. 

V posledním sledovaném roce se projevil pozitivní trend v ekonomické situaci. 

Přínosem bylo i získání dotací na teplo vyrobené v biomasové kotelně. Bohužel se potvrdil 

klesající trend odběru v dodávkách tepla i přes úsilí získat nové odběratele. I přes 

nepříznivé podmínky s úspornými opatřeními s důrazem na ekonomický provoz byl 

hospodářský výsledek 15,2 mil. Kč. V tomto roce je nejvyšší nárůst aktiv, zvýšily se zásoby i 

krátkodobé pohledávky. 

V současné době je splaceno z úvěru 100 mil. Kč (z celkových 250 mil.). Celý úvěr se 

prozatím daří splácet z výroby elektrické energie, která tak přispívá k udržení jedněch 

z nejnižších cen tepla v regionu. Dále začal projekt Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, 

který spočívá v modernizaci rozvodu tepla a v rekonstrukci uhelné kotelny. Změnou 

legislativy z roku 2012 byly podstatně sníženy limity produkovaných emisí. Tyto nucené 

investice budou mít dopad na celou akciovou společnost. Společnost bude muset využít 
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další úvěr. Předpokládá se zvýšení nákladů a zhoršení hospodářského výsledku. Tato 

modernizace měla být zahájena na jaře tohoto roku (2015), ale z finančních a politických 

důvodů je zatím jen v přípravné fázi… 
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