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Anotace 

Předložená práce je zaměřena na problematiku hodnocení finančního zdraví 

vybraných těžebních podniků pomocí poměrových ukazatelů z veřejně dostupných zdrojů. 

V úvodní kapitole jsou rozvedeny cíle práce. Následuje teoretická část práce, v níž jsou 

vybrána a popsána teoretická východiska finanční analýzy firem. Další část práce je již 

praktická. Jsou zde vybrány tři firmy se vztahem k těžebnímu průmyslu a je zde uvedena 

jejich stručná ekonomická charakteristika, tak jako jejich finanční analýza s určením 

kvantitativních ukazatelů vhodných pro jejich porovnání. Výsledky analýz jsou vhodně 

graficky zpravovány a v závěru komentovány.  

 

Klíčová slova: finanční analýza, peněžní tok, poměrové ukazatele, těžební podniky 

Summary 

The thesis focuses on evaluation of financial health of chosen mining plants by 

means of ration markers from publicly available resources. Initial chapter is devoted to the 

objectives of the thesis, followed by theoretical section in which the theoretical starting 

points of the financial analysis are stated. Further section of the thesis is practical; three 

companies with relationship to the mining industry have been chosen, their economic 

characteristics is presented together with their financial analysis including quantitative 

markers suitable for comparison. The results of the analyses are graphically processed and 

commented on in the conclusion. 
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1 ÚVOD 

Pro dlouhodobou existenci podniku je důležité, aby vykazoval uspokojivou 

finanční situaci. Ta bývá často označována jako finanční zdraví podniku. To znamená, že 

je podnik schopen permanentně plnit smysl jeho existence. Proto zkoumání finančního 

zdraví by mělo být součástí optimálního finančního řízení podniku. Výsledky analýzy 

finančního zdraví podniku poskytují zpětnou vazbu o aktivitách podniku a tím o stavu 

jednotlivých oblastí finančního řízení. Informuje o tom, co se podařilo splnit a kde jsou 

nějaké rezervy. 

Cílem práce je zhodnotit zdraví vybraných těžebních podniků, pomocí poměrových 

ukazatelů za období 2010 - 2014 a provést jejich komparaci s ohledem na rozdílné 

podmínky jednotlivých podniků. 

V těžebním průmyslu se vyskytuje velké množství podniků, které se zabývají 

různými oblastmi daného oboru. Tyto podniky jsou z ekonomického hlediska velice 

různorodé a proto je z mnoha důvodů v praxi nutno posoudit jejich finanční zdraví. Jako 

nejběžnější posouzení finančního zdraví může sloužit využití poměrových ukazatelů, které 

jsou matematicky jednoduché, a pro jejich vyčíslení je možno si vystačit s veřejně 

dostupnými zdroji, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehledu o finančních tocích 

v podniku. Někdy je vhodné doplnit data o podnicích, například o data z výročních zpráv, 

které mohou poskytnout další doplňující informace, například o počtech zaměstnanců 

a podobně. 

Bakalářská práce je proto zaměřena v teoretické části na popis teoretických 

východisek z oblasti finanční analýzy. Praktická část je zaměřena na popis a analýzu tří 

vybraných podniků, z nichž dva se zabývají těžbou hnědého a jeden se zabývá těžbou 

černého uhlí. Budou určeny a vyčísleny hodnoty poměrových ukazatelů, které 

charakterizují vybrané parametry hospodaření těchto tří podniků. Závěrem práce bude 

provedeno jejich vzájemné porovnání na základě zpracování výsledků analýz. 

Pro účely bakalářské práce byly vybrány tři podniky. Reprezentantem 

černouhelného těžebního průmyslu byl zvolen podnik Ostravsko-karvinské doly, a.s. 

Druhé dva jsou zaměřené na těžbu a zpracování hnědého uhlí. Jde o Severočeské doly, a.s. 
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a podnik s názvem Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Oba jsou situovány do oblasti 

Severočeské uhelné pánve. 

Veškerá data o podnicích, potřebná pro zpracování bakalářské práce, byla získána 

výhradně z veřejně dostupných, povinně zveřejňovaných zdrojů. K 1. 1. 2016 došlo ke 

změně legislativy v oblasti účetnictví. Vzhledem k tomu, že pro výpočty poměrových 

ukazatelů a analýzy finančního zdraví podniků bylo použito období 2010 až 2014, 

nemohly být tyto změny zahrnuty do řešení bakalářské práce.  

  



 Kateřina Hegerová: Zhodnocení finančního zdraví vybraných podniků   

2016  3 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA Z OBLASTI FINANČNÍ 

ANALÝZY 

Základními vstupními účetními dokumenty pro hodnocení finančního zdraví 

jakékoliv firmy jsou účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha, 

která doplňuje informace předchozích dokumentů. Některé účetní jednotky dále sestavují 

výkaz cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu [22]. 

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu. 

Nestanoví-li „Zákon o účetnictví - č. 563/1991 Sb.“ jinak, ve zjednodušeném rozsahu 

mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem s výjimkou akciových společností, které sestavují účetní závěrku 

v plném rozsahu [22]. 

Konsolidovaná účetní závěrka má za cíl podat komplexní informace o hospodaření 

sdružení podniků s kapitálovým propojením. Konsolidovaná účetní závěrka je sestavená 

a upravená metodami konsolidace a je ověřována auditorem. 

V případě dominantního postavení mateřského podniku nad dceřiným podnikem se 

používá metoda plné konsolidace. Účetní výkazy propojených společnosti jsou 

agregovány do konsolidované účetní závěrky za celou skupinu, která je vytvořena pouze 

jako pomyslná, bez právní formy, majetku a zaměstnanců. Jejím účelem je pouze 

informovat o současné situaci celé skupiny.  

V případě společného podnikání, kdy jednotliví spoluvlastníci mají stejné 

postavení, se používá metoda poměrné konsolidace. Výkazy jsou pak závislé na typu 

společného podnikání a obsahují podstatné informace pro jednotlivé spoluvlastníky. 

Má-li podstatný vliv investor ve vztahu k přidruženému podniku, pak se používá  

ekvivalenční metoda. Tato metoda je založena na vlastnické koncepci. Vlastníkům 

umožňuje zjistit svůj podíl na majetku a zisku přidružených společností, který odpovídá 

vlivu mateřského podniku, kdy jednotlivé položky výkazů podniku ve skupině nejsou 

agregovány, konsolidované výkazy se doplňují o nové položky [15]. 
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2.1 Rozvaha 

Rozvaha ukazuje majetkovou situaci, během které se zjišťuje vázanost konkrétních 

druhů majetku, jeho ocenění, opotřebení, optimálnost složení a rychlost obratu. Dále pak 

zobrazuje zdroje financování, a to z jaké výše vlastních a cizích zdrojů byl majetek 

pořízen. A v poslední řadě zjišťuje finanční situaci, ve které se firma nachází. Rozvaha se 

skládá z levé a pravé strany, kdy levá strana zobrazuje aktiva a pravá strana pasiva 

společnosti (viz obr. 1). Rozvaha je sestavována většinou k poslednímu dni finančního 

roku firmy [4]. 
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zdroj: [volně zpracováno podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.] 
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Obrázek 1: Blokové schéma struktury rozvahy 
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2.1.1 Aktiva 

Aktiva představují celkovou výši ekonomických zdrojů, se kterými podnik volně 

nakládá v určitém časovém okamžiku. 

Stálá aktiva se přeměňují na hotové prostředky v průběhu několika reprodukčních 

cyklů. Nejsou spotřebovány najednou, nejčastěji ve formě odpisů a svou hodnotu přenáší 

postupně do nákladů firmy. Stálá aktiva lze rozdělit na nehmotná aktiva, která nemají 

fyzickou podstatu a hmotná aktiva, která představují majetek dlouhodobé povahy. Dále 

zde patří finanční investice [2], [4]. 

Nehmotná aktiva nemají fyzickou podstatu, nejčastěji jde o počítačové 

programové prostředky, ale do této skupiny patří například také ochranné známky, licence 

a patenty. 

Hmotná aktiva mají fyzickou podstatu a slouží k zajištění běžné činnosti podniku. 

Obsahují položky majetku dlouhodobé povahy. Do nákladů firmy přechází prostřednictvím 

odpisu. Umělecká díla, sbírky nebo například pozemky se neodepisují na základě § 27 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [23]. 

Finanční investice představují položky mající dlouhodobou povahu. Jsou 

pořizovány pro získání dlouhodobě přiměřeného výnosu nebo pro získání výnosu 

vyplývajícího z růstu tržní hodnoty určitých komodit. 

Do oběžných aktiv patří peněžní prostředky a věcné položky majetku, jako je 

například materiál, polotovary, hotové výrobky. Tyto položky přechází do spotřeby 

jednorázově a přemění se v peněžní prostředky během roku. Oběžná aktiva jsou většinou 

tvořena dlouhodobými a krátkodobými pohledávkami, finančním majetkem 

a zásobami [4]. 

Ostatní aktiva představují zejména zůstatek účtů časového rozlišení nákladů 

příštích období, například aktivní kurzové rozdíly, předem placené nájemné apod. Změny 

ostatních aktiv se většinou na chodu společnosti neprojevují, protože z hlediska jejich 

podílu na celkových aktivech představují jen malou část a proto jim není věnována taková 

pozornost [4]. 
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2.1.2 Pasiva 

Pasiva se člení podle zákonné úpravy položek rozvahy a také se dále rozlišují podle 

jejich původu na externí a interní. Pasiva z časového hlediska jsou dělena na krátkodobá 

pasiva a dlouhodobá pasiva. Krátkodobá pasiva představují závazky s dobou splatnosti do 

jednoho roku. Tvoří je krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci. Dlouhodobá pasiva se splatnosti nad jeden rok tvoří vlastní kapitál, rezervy, 

dlouhodobé závazky a dlouhodobé bankovní úvěry. Pasiva ukazují, jakým způsobem 

podnik financuje aktiva. Vlastnictví je základním kritériem pro členění pasiv na vlastní 

a cizí zdroje [2]. 

Vlastní kapitál jsou vlastní vložené zdroje do podnikání nebo zdroje vytvořené 

hospodářskou činností podniku. Vlastní kapitál je jedním z prvků dlouhodobého kapitálu. 

Vlastní kapitál tvoří: 

 Základní kapitál, 

 Kapitálové fondy, 

 Fondy ze zisku [2]. 

Cizí kapitál představuje dluh společnosti, který musí firma uhradit. Cizí kapitál 

tvoří: 

 Rezervy, 

 Dlouhodobé závazky, 

 Krátkodobé závazky, 

 Krátkodobé bankovní úvěry, 

 Časové rozlišení v pasivech [2]. 

2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty představuje přehled nákladů, výnosů a výsledku hospodaření 

podniku za určité období. Výkaz zachycuje změny výnosů a nákladů, čímž určuje výsledek 

hospodaření, který je jedním z ukazatelů hospodaření podniku. Výkaz zachycuje 

souvislosti mezi výnosy podniku dosaženými v určitém období a náklady spojenými 

s jejich vytvářením. Některé náklady zahrnuté v účtu zisku a ztráty vůbec nejsou 

hotovostním výdajem. Například odpisy nepředstavují odliv hotovosti z podniku, přes to se 

odečítají při výpočtu výsledku hospodaření. Výkaz zisku a ztráty podnik sestavuje 
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pravidelně ročně nebo i v kratším časovém rozmezí. Výkaz zisků a ztráty zahrnuje 

informace z provozní činnosti, finanční činnosti a mimořádné činnosti podniku [1], [4]. 

Z důvodu analýzy finančního zdraví podniku v letech 2010 - 2014 z veřejně dostupných 

zdrojů byly použity dnes již zastaralé účetní termíny. Nově podle vyhlášky 

č. 500/2002 Sb., už mimořádné náklady a výnosy nejsou použity. Jsou pouze mimořádné 

provozní výnosy a náklady a mimořádné finanční výnosy a náklady. 

2.3 Cash flow 

Cash flow umožňuje zjistit finanční situaci podniku srovnáním příjmů a výdajů 

podniku za určité období. Ukazuje rozdílnost mezi penězi a ziskem podniku. Z výkazu 

Cash Flow se získávají informace o peněžních tocích během účetního období, rovněž je 

užitečným pomocníkem při posouzení likvidity a platební schopnosti podniku [4]. 

Peněžní toky zahrnují provozní činnost, investiční činnost a finanční činnost [2]. 

Provozní činnost je charakterizována rozdílem mezi příjmy a výdaji, které 

vycházejí z běžné činnosti podniku. 

Investiční činnost souvisí s pořizováním, případně vyřazováním dlouhodobého 

majetku, ale také s činnostmi souvisejícími s poskytováním např. půjček, úvěrů, které 

nejsou provozní činností podniku. 

Finanční činnost vychází ze změn ve struktuře velikosti vlastního kapitálu 

a dlouhodobých závazků [2]. 

2.4 Poměrové ukazatelé 

Má-li podnik dlouhodobě existovat a prosperovat, je nutné, aby byl rentabilní. To 

znamená, že musí přinášet vlastníkům užitek a zároveň být likvidní a přiměřeně zadlužený. 

Jednou z významných možností jak tyto parametry kvantifikovat je použití poměrových 

ukazatelů, které dávají do poměru mezi sebou jednotlivé vybrané položky informací 

o podniku dostupných z veřejných zdrojů. Ukazatelé tak vytváří určitou soustavu, která 

umožní posoudit finanční zdraví podniku [4], [5]. 
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2.4.1 Ukazatelé rentability (výnosnosti) 

Rentabilita ukazuje, jak je schopen podnik vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

pomocí investovaného kapitálu. Ukazatele rentability slouží k hodnocení celkové 

efektivnosti dané společnosti a měly by mít v časové řadě trend růstu. U ukazatelů 

rentability se nejčastěji vychází z výkazu zisku a ztráty a rozvahy [4], [5]. 

Obecný tvar ukazatelů rentability je vyjádřen vztahem výnos/vložený kapitál. 

Jednotlivé poměrové ukazatelé pracují s různými typy zisku, nejznámějšími jsou: 

zisk před úroky a zdaněním, označovaný jako EBIT, neboli provozní výsledek 

hospodaření, který je dán vztahem [27]:  

EBIT = EBT + nákladové úroky      (1) 

zisk před zdaněním, označovaný jako EBT, se vypočte na základě vztahu [26]: 

EBT = EAT + daň z příjmu za mimořádnou a běžnou činnost   (2) 

zisk po zdanění, označovaný jako EAT, neboli čistý zisk je možno vypočítat dle 

vztahu [7]:  

EAT = výsledek hospodaření za účetní období    (3) 

zisk před úhradou úroků, daní a odpisů, označovaný jako EBITDA [28]:  

EBITDA = EBIT + odpisy       (4) 

zisk na akcii, označovaný jako EPS [8] : 

EPS = 
          

                                 
      (5) 

Vztahy mezi jednotlivými základními úrovněmi zisku je dán následujícími 

vztahy [14]: 

Zisk před odpisy, úroky, daněmi (EBITDA) = Tržby – náklady (bez odpisů, úroků, daní) 

Zisk před úroky a daněmi (EBIT) = EBITDA – odpisy 

Zisk před zdaněním (EBT) = EBIT – úroky (nákladové) 

Zisk po zdanění (EAT) = EBT - daň z příjmu 

Pro přehlednost jsou předcházející vztahy vyjádřeny v následující tabulce č. 1. 
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Tabulka 1: Vztahy mezi jednotlivými základními úrovněmi zisku 

EBITDA 

EBIT odpisy 

EBT úroky  

EAT daně   

Čistý zisk, výsledek 

hospodaření za účetní období 
   

Zisk před zdaněním, výsledek hospodaření   

Zisk před zdaněním a úroky, provozní výsledek hospodaření  

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy 

Zdroj: [www.ebitda.cz] 

Rentabilita celkových vložených aktiv (return on assets) „Odráží celkovou 

výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti 

financovány.“ [4] Představuje schopnost reprodukce kapitálu podniku.  

    
    

      
          (6) 

EBIT v čitateli zlomku představuje celkový zisk podniku před odečtením daní 

a úroků. Jmenovatel zahrnuje aktiva podniku. Hodnota by se měla pohybovat kolem 

0,09 [6]. 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (return on capital employed) 

vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných vlastním i cizím 

dlouhodobým kapitálem. Ukazatel hodnotí rentabilitu tentokrát ze strany pasiv [4]. 

     
    

                                  
      (7) 

Rentabilita vloženého kapitálu (Return on investment) vyjadřuje účinnost, 

kterou působí celkový kapitál vložený do podniku nezávisle na zdroji financování [4], [5]. 

Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,12 – 0,15 [6]. 

    
                                  

               
      (8) 

Čitatel vzorce na rozdíl od předchozího vztahu zahrnuje jak zisk před zdaněním, tak 

i nákladové úroky. Jmenovatel pak celkový kapitál podniku. 

Často se v literatuře objevují jiné vztahy pro výpočet ROI, které se pak použijí 

podle účelu, pro který má analýza sloužit [5]. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (Return on common equity) určuje míru výnosu 

kapitálu, který vložili vlastníci a akcionáři do podniku a signalizuje jim, zda je jejich 

kapitál v dostatečné míře a s odpovídajícím rizikem reprodukován [5]. 

    
          

               
         (9) 

V čitateli tohoto kritéria je čistý zisk podniku a ve jmenovateli pouze vlastní 

kapitál. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 0,15. Tenhle ukazatel by měl být větší než 

ROA, aby došlo ke kladnému působení finanční páky [6] 

Rentabilita tržeb (Return on sales) ukazuje, jak velký zisk vyprodukuje 1 Kč 

tržeb. 

    
          

     
         (10) 

V čitateli je možno aplikovat provozní výsledek hospodaření, pokud jsou ve 

jmenovateli použity tržby, které vytvářejí provozní výsledek hospodaření, ale také čistý 

zisk, pokud jsou ve jmenovateli použity veškeré tržby [4]. 

Rentabilita nákladů (Return on costs) představuje doplněk předcházejícího 

ukazatele, snaha podniku je, aby byla hodnota tohoto ukazatele co nejmenší [4]. 

                      
    

     
                       (11) 

 

2.4.2 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity ukazují, jak dynamicky podnik hospodaří s aktivy, jaké je jejich 

rozložení a jaký má vliv hospodaření podniku na výnosnost a likviditu. To znamená, že 

ukazatelé aktivity určují vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv 

a pasiv [4], [5]. 

Vázanost celkových aktiv (total assets turnover) udává celkovou efektivnost 

produkce. Jeho hodnota by měla být minimalizována.  

                         
      

     
      (12) 

Čitatel obsahuje celková aktiva a jmenovatel celkové tržby za sledované období, 

obvykle 1 rok [3], [5]. 
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Obrat aktiv (Total assets turnover ratio) jde o převrácenou hodnotu 

předcházejícího ukazatele a určuje počet obrátek aktiv během stanoveného časového 

intervalu, obvykle v délce 1 roku.  

            
      

      
        (13) 

Čitatel obsahuje celkové tržby za sledované období a jmenovatel celková aktiva [3], 

[5]. Hodnota tohoto ukazatele je doporučena v rozmezí 1,6 – 3. [6] 

Obrat zásob (Inventory turnover ratio) určuje počet cyklů, od okamžiku, kdy 

byla zásoba prodána do okamžiku, kdy byla zásoba znovu uskladněna v průběhu 

sledovaného období, které obvykle činí 1 rok. Nazývá se také ukazatel intenzity využití 

zásob [3], [5]. 

            
     

      
        (14) 

Doba obratu zásob (Inventory turnover, Stock turnover ratio) určuje počet dnů 

do spotřebování zásob pro podnikání nebo jejích prodeje [5]. 

                  
      

         
 [dny]      (15) 

V čitateli se zadává průměrná zásoba a ve jmenovateli denní spotřeba zásob [5]. Z hlediska 

výhod pro podnik je vhodná co možná nejvyšší hodnota obratovosti zásob. Hodnota obrat 

zásob je závislá na druhu výroby.[6].  

Doba obratu pohledávek (Average collection period, Debtor days ratio) určuje 

dobu, po kterou je majetek vázán ve formě pohledávek. Jde o průměrnou dobu splácení 

pohledávek, tedy doba, po kterou firma poskytuje bezplatný úvěr [5]. 

                       
          

         
 [dny]     (16) 

V čitateli se zadává průměrný stav obchodních pohledávek a ve jmenovateli 

průměrné denní tržby na fakturu [3]. Doba obratu pohledávek má být co nejkratší. 

Optimální doba obratu pohledávek je do třiceti dnů. 

Doba úhrady krátkodobých závazků (Pay-ables turnover ratio) určuje platební 

morálku firmy vůči dodavatelům. Lze ji chápat jako dobu odkladu plateb faktur. 

                                 
                  

         
 [dny]  (17) 
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V čitateli se zadávají závazky vůči dodavatelům a ve jmenovateli denní tržby na 

fakturu. Aby nedošlo k platební neschopnosti podniku, je nutné, aby doba inkasa 

pohledávek byla kratší, než doba úhrady krátkodobých závazků, popřípadě aby se tyto 

hodnoty sobě rovnaly [3]. 

2.4.3 Ukazatelé likvidity 

Pojem likvidita, často označována jako likvidnost, má dva základní významy. 

Jedním je likvidita podniku, která určuje schopnost podniku včas uhradit jeho platební 

závazky. Druhý význam představuje likviditu určité složky majetku a spojuje se schopností 

konkrétní složky majetku co nejrychleji přeměnit na peněžní hotovost s minimální ztrátou 

hodnoty. Nízká hodnota likvidity hrozí neschopností podniku využít podnikatelských 

příležitostí, navýšení zisku nebo neschopností uhradit včas a ve stanovené výši jeho běžné 

závazky. To může v konečném důsledku vést k platební neschopnosti a bankrotu podniku 

[4], [5]. 

Okamžitá likvidita (Cash ratio) je označována jako likvidita 1. stupně. Určuje 

schopnost podniku uhradit okamžitě splatné dluhy. 

                   
                            

                        
     (18) 

V čitateli vystupují pohotové platební prostředky, které představují peníze na 

běžném účtu nebo jiných účtech a v pokladně. Patří zde i volně obchodovatelné cenné 

papíry a šeky, které lze přeměnit na peníze například do jednoho měsíce. Někdy může být 

nahrazen pojmem finanční majetek. Některé teorie do čitatele zahrnují pouze peníze na 

bankovních účtech a hotovosti. Ve jmenovateli se vyskytují závazky, které musí podnik 

splatit například do jednoho měsíce. Doporučována hodnota okamžité likvidity je 

v rozmezí 0,9 - 1,1, v naší republice bývá uváděna od 0,6 a hodnota 0,2 je považována za 

hodnotu kritickou [4], [5]. 

Pohotová likvidita (Acid test nebo Quick ratio) je označována jako likvidita 2. 

stupně.  

                   
                    

                  
      (19) 

V čitateli se zde vyskytují oběžná aktiva snížená o hodnotu zásob, čímž čitatel 

zahrnuje jen peněžní prostředky bez ekvivalentů, dále pak krátkodobé cenné papíry 
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a krátkodobé pohledávky bez těžko vymahatelných a pochybných. Pohotová likvidita by 

dle literatury neměla klesnout pod hodnotu 1 [4], [5]. 

Běžná likvidita (Current ratio) je označována jako likvidita 3. stupně. Určuje, jak 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. To znamená kolika jednotkami oběžných 

aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků [4]. 

                
             

                  
      (20) 

V čitateli se zde vyskytují oběžná aktiva a ve jmenovateli jsou uvedené krátkodobé 

závazky podniku. Ukazatel běžné likvidity však nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv 

a nebere v úvahu ani strukturu krátkodobých závazků. V literatuře bývá hodnota likvidity 

uváděna v rozmezí 1,5 - 2,5 a je zde ukazatelem budoucí solventnosti podniku. Vysoké 

hodnoty ukazatele svědčí o vyšší pravděpodobnosti zachování platební schopnosti 

podniku [4], [5]. 

 

2.4.4 Ukazatelé zadluženosti 

Zadluženost znamená, že podnik ve své činnosti využívá dluh k financování svých 

aktiv. Použití pouze svého vlastního kapitálu by firmě nepřineslo znásobenou výnosnost. 

Naopak při velkém využití cizích zdrojů se podnik může dostat do situace, kdy nebude 

schopen splácet své dluhy. Proto se použijí ukazatelé, které určí, v jak velkém rozsahu jsou 

aktiva podniku financována cizími zdroji a kolikrát jsou pokryty provozním ziskem 

náklady podniku [1], [4]. 

Celková zadluženost (Debt ratio) je také nazývána ukazatelem věřitelského rizika. 

„Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím větší je riziko věřitelů.“ [4]. Proto věřitelé 

preferují nízké procento tohoto ukazatele a naopak podnik se snaží půjčeným cizím 

kapitálem vydělat více [4]. 

                    
            

              
      (21) 

Do čitatele se dosazuje hodnota celkových závazků a do jmenovatele celková 

aktiva.  

Kvóta vlastního kapitálu (Equity ratio) vyjadřuje rozměry dané vzájemným 

poměrem jednotlivých složek, ve kterých jsou aktiva podniku financována penězi 
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akcionářů. Pro hodnocení celkové finanční situace je jedním z nejdůležitějších 

poměrových ukazatelů a jeho návaznost na ukazatele rentability je důležitá. Kvóta 

vlastního kapitálu je doplňkovým ukazatelem celkové zadluženosti, kdy se součtem těchto 

dvou ukazatelů dostane přibližně číslo 1. Rozdíl může vzniknout nezapočtením ostatních 

pasiv do jednoho z ukazatelů [4]. 

                         
               

              
      (22) 

Do čitatele se dosazuje vlastní kapitál podniku a do jmenovatele celková aktiva. 

Koeficient zadluženosti (Debt to equity ratio) roste tím, jak rostou rozměry dluhů 

ve finanční struktuře podniku. Rozdíl mezi celkovou zadlužeností a koeficientem 

zadluženosti je, že celková zadluženost roste do 100 %, zatím co koeficient zadluženosti 

může až do nekonečna. Vypočte se jako poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu [5]. 

                        
            

               
      (23) 

Úrokové krytí (Interest coverage) ukazuje, kolikrát je zisk větší, než placené 

úroky a také, jak velká je bezpečnost investic pro věřitele. Dostačující pokrytí úroků 

ziskem je 3 krát až 6 krát [4], [5]. 

              
    

     
        (24) 

Do čitatele se dosazuje zisk před úroky a zdaněním a do jmenovatele nákladové 

úroky. 

Maximální úroková míra se používá pro ještě lepší posouzení možnosti zadlužení. 

                       
    

                                       
  (25) 

Do čitatele se dosazuje zisk před úroky a zdaněním a do jmenovatele vlastní kapitál 

podniku navýšený o hodnotu bankovních úvěrů a obligací. Porovnáním tohoto ukazatele 

s ukazatelem rentability ROA je možno získat ukazatel podmínek pro zadlužení [4]. 

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje, jaká část aktiv podniku je financována 

dlouhodobými dluhy. Pomáhá nalézt optimální poměr mezi krátkodobými a dlouhodobými 

cizími zdroji. Rezervy, úvěry a dlouhodobé obchodní závazky se zahrnují do 

dlouhodobých cizích zdrojů [5]. 

                       
                       

              
     (26) 
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Do čitatele se dosazuje výše dlouhodobého cizího kapitálu a do jmenovatele 

celková aktiva podniku. 

Běžná zadluženost poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. 

Krátkodobý cizí kapitál je dán běžnými bankovními úvěry, krátkodobými závazky a také 

zde patří pasivní přechodné a dohadné položky [5]. 

                  
                       

              
      (27) 

Do čitatele se dosazuje výše krátkodobého cizího kapitálu a do jmenovatele celková 

aktiva podniku. 

 

2.4.5 Ukazatelé produktivity práce 

Ukazatelé produktivity práce zachycují výkonnost podniku ve vztahu k nákladům 

na zaměstnance. Informace o počtu zaměstnanců někdy bývají součásti výročních zpráv, 

a proto nemusí být vždy pro externího pozorovatele dostupné [3]. 

Produktivita práce z přidané hodnoty je přidaná hodnota na jednoho 

zaměstnance, která by měla s časem růst [3]. 

                                     
               

                
   (28) 

Do čitatele se dosazuje přidaná hodnotu a do jmenovatele počet pracovníků 

v podniku. 

Produktivita práce z tržeb je velikost tržby na jednoho zaměstnance [3]. 

                           
     

                
     (29) 

Do čitatele se dosazuje výše tržeb a do jmenovatele počet pracovníků v podniku. 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH TĚŽEBNÍCH PODNIKŮ 

V těžebním průmyslu se vyskytuje velké množství podniků, které se zabývají 

různými oblastmi daného oboru. Tyto podniky jsou z ekonomického hlediska velice 

různorodé a proto je z mnoha důvodů v praxi nutno posoudit jejich finanční zdraví. Byly 

vybrány tři podniky. Reprezentantem černouhelného těžebního průmyslu byl zvolen 

podnik Ostravsko-karvinské doly, a.s. (dále jen OKD). Druhé dva jsou zaměřené na těžbu 

a zpracování hnědého uhlí. Jde o Severočeské doly, a.s. (dále jen SD) a podnik s názvem 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen SUAS). Oba jsou situovány do oblasti 

Severočeské uhelné pánve. 

3.1 OKD, a.s.  

OKD, a.s. je jediná černouhelná těžební společnost v České republice. OKD působí 

v Moravskoslezském kraji a její sídlo je v Karviné. Vlastníkem OKD je skupina NWR 

Holdings B.V. se sídlem v Amsterdamu, jejímž novým vlastníkem je skupina Ad Hoc 

Group [20]. 

OKD je jeden z největších soukromých zaměstnavatelů v České republice. Firma 

zaměstnávala k 31. 12. 2014 11 099 vlastních zaměstnanců a dávala práci 

3 636 zaměstnancům dodavatelských organizací. Společnost OKD těží, zpracovává 

a prodává energetické a koksovatelné uhlí ze čtyř hlubinných dolů. Procentuální zastoupení 

obou položek v letech 2010 až 2014 je patrno z tabulky 2. 

Tabulka 2: Procentuální struktura těžby uhlí v OKD, a.s. 

Zdroj: [vlastní zpracování podle výročních zpráv podniku OKD, a.s.] 

Hlubinná těžba probíhá za složitých geologických podmínek v souvrstvích 

sahajících do hloubek v některých místech přesahujících 1 000 metrů pod povrchem [20]. 

Doly OKD se nacházejí v jižní části Hornoslezské černouhelné pánve. Tři doly se 

nacházejí na Karvinsku a jeden na Frýdecko-Místecku (viz obr. 2) [20]. 

Struktura těžby  uhlí v % 2010 2011 2012 2013 2014 

Energetické uhlí  47,6 50,7 52,3 47,6 44,6 

Koksovatelné uhlí  52,4 49,3 47,7 52,4 55,4 
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Obrázek 2: Působení společnosti OKD 

Zdroj: [http://www.okd.cz/cs/o-nas/kde-pusobi-okd] 

Důlní závod 1 vznikl 1. ledna 2015 sloučením původních závodů důl Darkov 

a dolu Karviná. Důlní závod tvoří největší hlubinný těžební komplex v České republice. 

Jsou zde začleněny lokality [11]: 

 Lokalita ČSA je situována ve dvou dobývacích prostorech, kterými jsou DP 

Karviná doly a DP Doubrava u Orlové. 

 Lokalita Lazy se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve a její dobývací 

prostor se nachází na katastrech obcí Karviná a Orlová. 

 Lokalita Darkov má svou vlastní moderní úpravnu a zahrnuje tři samostatné 

dobývací prostory – Darkov, Karviná, Doly II a Stonavu. 

 

Důlní závod 2 vznikl 1. ledna 2015 přejmenováním původního závodu důl ČSM, 

který se nachází ve východní části karvinské pánve. Důlní závod dobývá uhlí v lokalitách 

Sever a Jih, které jsou pod zemi stejně jako další provozy na Karvinsku propojeny [12]. 

Důlní závod 3 vznikl 1. ledna 2015 přejmenováním původního závodu důl Paskov. 

Jedná se o jediný činný důl v ostravské části revíru. Závod produkuje velmi kvalitní 
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koksovatelné uhlí, které je dobýváno v lokalitách Staříč a Chlebovice. V lokalitě Sviadnov 

v současné době neprobíhá hornická činnost [13]. 

Důl Frenštát se nachází v lokalitě beskydských hor mezi Frenštátem 

a Trojanovicemi. Jeho zásoby jsou koncentrovány v ložiscích Frenštát-západ a Frenštát-

východ. Nachází se zde významné ložisko uhlí s dobyvatelnými slojemi karvinského a také 

ostravského souvrství. V dole existuje pět slojí, které jsou vhodné pro těžbu. Od roku 1991 

přešel důl Frenštát na konzervační režim [10]. 

Dále pod OKD, a.s. spadají i podpůrné závody, které zajišťují provoz celého 

důlního komplexů OKD. Patří zde tyto dva závody: 

Závod úpraven se nachází v areálu Důlního závodu OKD 1 - lokalita Darkov a do 

jeho působnosti spadá provoz úpravárenských komplexů všech důlních závodů OKD.  

Jeho základní činností je zpracování těžby z dolů a zdrojů mimo těžbu pro výrobu 

sortimentních produktů pro obchod [20]. 

Závod servisních služeb zajišťuje povrchové služby pro všechny důlní závody 

a Závod úpraven v oblasti opravárenství, skladování a manipulace s materiálem, 

hospodaření s kovovým odpadem. V jeho kompetenci je dále provoz Pily Salma 

a autodoprava. Závod servisních služeb je rovněž provozovatelem golfového areálu Golf 

Resort Lipiny [20]. 

 

Tabulka 3: Významné ekonomické údaje podniku OKD, a.s. 

 Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

Těžba (t) 11 193 000 10 967 000 10 796 000 8 610 000 8 341 000 

Zaměstnanci 13 693 13 305 13 068 12 369 11 254  

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění (mil. Kč) 

6 323,1 6 095 1 204 -19 659 -10 093  

Zdroj: [vlastní zpracování podle výročních zpráv podniku OKD, a.s.] 

Časová řada významných ekonomických údajů o podniku OKD, a.s je uvedena v 

tabulce č. 3. 
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3.2 Severočeské doly, a.s. 

Severočeské doly, a.s. jsou akciovou společnosti, která vznikla dne 1. ledna 1994. 

Předmětem jejího podnikání je těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných 

surovin. Těžební činnost se uskutečňuje v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou 

odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina těží v teplicko-bílinské oblasti 

nízko sirnaté tříděné a energetické uhlí. Doly Bílina zajišťují dodávky energetického uhlí 

především do elektráren Ledvice, Mělník III a velkých tepláren. Významnou složkou 

sortimentu je také Bílinské tříděné uhlí [25]. 

 Doly Nástup Tušimice produkují energetické uhlí, které se těží v nejzápadnější 

části Ústeckého kraje. Veškerá produkce směřuje přes homogenizační skládku do místních 

elektráren Tušimice a Prunéřov, dále vlakovou dopravou do elektráren Chvaletice, Mělník 

a Počerady. Nákladními auty se uhlí dopravuje i do teplárny Komořany [21]. 

Společnost ročně produkuje řádově 23 mil. tun uhlí. Severočeské doly jsou 

největším producentem hnědého uhlí v České republice [25]. 

Časová řada významných ekonomických údajů o podniku Severočeské doly, a.s je 

uvedena v tabulce č. 4. 

Tabulka 4:Významné ekonomické údaje podniku Severočeské doly, a.s. 

 Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

Těžba (t) 21 757 000 25 144 000 22 789 000 23 667 000 21 573 000 

Zaměstnanci 4 999 5 064 5 198 5 275 5 270  

Výsledek hospodaření 

po zdanění (mil. Kč) 

2 574 311 2 137 2 745 2 080  

Zdroj: [vlastní zpracování podle výročních zpráv podniku Severočeské doly, a.s.] 

Severočeské doly mají tři dceřiné společnosti Revitrans, s.r.o., SD – kolejová 

doprava, a.s. a PRODECO, a.s. [18]. 

Revitrans, a.s., je společnost, jejímž hlavním předmětem činnosti je přeprava, 

pronájem a opravy motorových vozidel, hornická činnost a činnost prováděná hornickým 

způsobem, pronájem stavebních strojů a zařízení, přípravné a dokončovací stavební práce, 

provádění trhacích a ohňostrojných prací, výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, 
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zpracování, nákup a prodej výbušnin, montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích 

zařízení [24]. 

SD – kolejová doprava, a.s. zajišťuje železniční dopravu po celostátních dráhách 

a údržbu železničních kolejových vozidel. Poskytuje rovněž komplexní služby v rámci 

předního palivového cyklu uhelných elektráren, konkrétně se jedná o provozování vleček, 

skládek paliva a zauhlování elektráren Ledvice, Mělník, Prunéřov, Tušimice, Tisová, 

Poříčí [16]. 

PRODECO, a.s. je společnost orientovaná na dodávky a služby zákazníkům 

především na povrchových dolech a v energetickém sektoru [17]. 

Severočeské doly mají jednu přidruženou společnost nazývanou Výzkumný ústav 

pro hnědé uhlí, a.s., která je klíčovou institucí pro aplikovaný výzkum v oborech 

nezbytných pro rozvoj hnědouhelného hornictví. Majetková účast umožňuje podílet se 

Severočeským dolům na řízení a kontrole činnosti ústavu [18]. 

 

3.3 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

SUAS patří mezi největší nezávislé výrobce elektrické energie a je nejmenší 

hnědouhelná společnost v České republice [19]. 

Podnik byl založen v roce 1994 Fondem národního majetku, avšak až o deset let 

později vznikla organizace Sokolovská uhelná. Její činnost navazuje na dlouholetou tradici 

dobývání a zušlechťování hnědého uhlí v Sokolovské pánvi. Mezi hlavní produkty patří 

energetická energie a teplo, energetické uhlí a karbochemické produkty [19], (viz 

tabulka 5). 

Tabulka 5: Hlavní produkty SUAS 

Výroba  Jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 

těžba uhlí tis. tun 8 410 7 502 6 716 6 496 6 379 

těžba skrývky tis. m
3
 26 493 22 093 21 366 20 144 22 180 

elektrická energie GWh 3 758 3 838 3 679 3 535 3 553 

teplo TJ 2 140 1 819 1 959 1 966 1 703 

energoplyn mil. m
3
 1 376 1 393 1 305 1 268 1 340 

zdroj: [vlastní zpracování podle výročních zpráv podniku Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s.] 
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 Sokolovská uhelná se významně stará o rekultivaci a revitalizaci krajiny, která byla 

narušena povrchovou těžbou. Dále také působí v oboru odborné likvidace odpadů, 

vzniklých průmyslovou činností. Podnik zpracovává v rámci vlastních kapacit přibližně 

polovinu celkového objemu hnědého uhlí a zbytek posílá k domácím a zahraničním 

zákazníkům. Společnost zásobuje teplem Karlové Vary a další města v regionu [19]. 

Sokolovská uhelná má mnoho dceřiných společností, jako například FK Baník 

Sokolov, a.s., Golf Sokolov, a.s., SUAS-Teplárenská, s.r.o., SUAS-Skládková, s.r.o. 

a dalších devět společností [9]. 

Časová řada významných ekonomických údajů o podniku Sokolovská uhelná, a. s 

je uvedena v tabulce č. 6. 

Tabulka 6:Významné ekonomické údaje podniku Sokolovská uhelná, a.s.  

 Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

Těžba (t) 8 410 000 7 502 000 6 716 000 6 496 000 6 379 000 

Zaměstnanci 4 439 4 200 4 007 3 856 3 570  

Výsledek hospodaření 

po zdanění (mil. Kč) 

1 580 1 175 904 802 633  

zdroj: [vlastní zpracování podle výročních zpráv podniku Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s.] 
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4 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ VYBRANÝCH 

TĚŽEBNÍCH PODNIKŮ 

Výpočet poměrových ukazatelů vychází ze základních veřejně dostupných 

finančních výkazů posledních pěti let. Jako zdroj informací byly využity výroční zprávy tří 

podniků za roky 2010 - 2014. Rozvaha a výkazy zisku a ztráty jednotlivých společností za 

období 2010 - 2014 jsou umístěny v příloze č. 1 - 9. 

4.1 Ukazatelé rentability jednotlivých podniků 

Výpočty ukazatelů rentability pro podnik OKD, a.s. jsou zobrazeny v níže uvedené 

tabulce. 

Tabulka 7: Výpočty ukazatelů rentability pro OKD, a.s. 

UKAZATELÉ RENTABILITY Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA - 0,16 0,17 0,05 -1,03 -0,64 

ROCE - 0,20 0,22 0,07 -1,64 -2,21 

ROE - 0,27 0,25 0,06 -22,83 5,28 

ROS - 0,14 0,14 0,03 -0,74 -0,55 

zdroj: [vlastní zpracování] 

Ukazatel ROA by se měl pohybovat kolem hodnoty 0,9. Z tabulky je patrno, že 

podnik v celém sledovaném období nedosahuje doporučené hodnoty. V roce 2014 má 

ROA zápornou hodnotu rentability a v roce 2013 má nejmenší hodnotu vůbec a to -1,03, 

kdy podnik dosahoval nejvyšší záporné hodnoty EBIT, která činila -22 882 497 tisíc Kč. Je 

to hlavně způsobeno poklesem tržeb o 9 060 956 tisíc Kč, které způsobují minusový 

finanční výsledek hospodaření. Z uvedeného vyplývá, že se podniku v roce 2013 a 2014 

nedaří vygenerovat patřičný zisk z dostupných aktiv. Situace s vývojem ukazatele ROCE 

je v letech 2010 - 2012 obdobná, což svědčí o tom, že jsou aktiva společnosti 

zhodnocována převážně vlastním dlouhodobým kapitálem. Změna nastává v roce 2013, 

kdy vlastní kapitál klesl z hodnoty 23 349 892 tisíc Kč v roce 2010 na hodnotu 

861 127 tisíc Kč v roce 2013, což je pokles o 96 %. V roce 2014 má ukazatel ROCE 

nejnižší hodnotu a to -2,21. To je způsobeno zápornou hodnotu vlastního kapitálu, která 

činí -1 911 573 tisíc Kč. Z hodnot ukazatele ROE lze konstatovat, že v roce 2013 

nevyhovuje obecnému požadavku ROE > ROA, čímž nedochází k požadovanému 

kladnému působení finanční páky. Nejnižší hodnota ROE -22,83 v roce 2013 je způsobena 

poklesem čistého zisku z hodnoty 1 204 160 tisíc Kč v roce 2012 na hodnotu 



 Kateřina Hegerová: Zhodnocení finančního zdraví vybraných podniků   

2016  24 

-19 658 860 tisíc Kč. V letech 2013 a 2014 vykazuje ukazatel ROS záporné hodnoty 

vlivem ztrátového hospodaření podniku. 

Výpočty ukazatelů rentability pro podnik SD, a.s. jsou zobrazeny v níže uvedené 

tabulce. 

Tabulka 8: Výpočty ukazatelů rentability pro SD, a.s. 

UKAZATELÉ RENTABILITY Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA - 0,10 0,11 0,10 0,12 0,08 

ROCE - 0,13 0,15 0,13 0,15 0,10 

ROE - 0,12 0,13 0,12 0,13 0,09 

ROS - 0,22 0,24 0,24 0,25 0,21 

zdroj: [vlastní zpracování] 

Ukazatel ROA vykazuje ve sledovaném období téměř konstantní hodnoty, které 

však nedosahují doporučené hodnoty 0,9. Tedy podniku se nedaří ze svých aktiv vytvořit 

patřičný zisk. Nejvyšší hodnoty ROA dosahuje podnik v roce 2013 a to 0,12. To je 

způsobeno zvýšením EBITU z hodnoty 2 772 569 tisíc Kč v roce 2010 na hodnotu 

3 566 820 tisíc Kč, což je o 29 %. Vliv měl i nárůst aktiv, konkrétně dlouhodobý hmotný 

majetek, který byl ovlivněn odlišným přístupem k oceňování a odpisování těžební 

technologie. Z vývoje ukazatele ROCE je patrné, že hodnoty jsou obdobné s ukazatelem 

ROA, což dokazuje zhodnocování aktiv společnosti převážně z dlouhodobého vlastního 

kapitálu. Všechny hodnoty ukazatele ROE jsou ve sledovaném období větší než hodnoty 

ukazatele ROA, tudíž dochází ke kladnému působení finanční páky. V letech 2011 a 2013 

se hodnotou 0,13 nejvíce blíží doporučené hodnotě, která je 0,15. Nejmenší hodnoty 

dosahuje ukazatel ROE v roce 2014, je to způsobeno zvýšením vlastního kapitálu 

z hodnoty 22 677 166 tisíc Kč v roce 2013 na hodnotu 23 411 305 tisíc Kč v roce 2014 při 

současném poklesu čistého zisku o 829 867 tisíc Kč. V roce 2013 měl podnik nejvyšší 

čistý zisk za sledované období, který činil 2 928 461tisíc Kč. V tomto roce tedy dosáhl 

podnik nejvyšší hodnoty ukazatele ROS, která je 0,25. 

Výpočty ukazatelů rentability pro podnik SUAS, a.s. jsou zobrazeny v níže 

uvedené tabulce. 
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Tabulka 9: Výpočty ukazatelů rentability pro SUAS, a.s. 

UKAZATELÉ RENTABILITY Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA - 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 

ROCE - 0,15 0,10 0,08 0,07 0,05 

ROE - 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 

ROS - 0,19 0,15 0,12 0,11 0,09 

zdroj: [vlastní zpracování] 

Ukazatel ROA v celém sledovaném období nedosahuje doporučené hodnoty 0,9. 

Nejmenší hodnota ukazatele je v roce 2014 a to 0,04. Je to způsobeno poklesem EBITU 

z hodnoty 1 995 236 tisíc Kč v roce 2010 na hodnotu 782 725 tisíc Kč, což je pokles 

o 61 %. Ukazatel ROCE klesl z hodnoty 0,15 v roce 2010 na hodnotu 0,05 v roce 2014. 

To je způsobeno snížením EBITU o 1 212 511 tisíc Kč. Ukazatele ROE vykazuje nejnižší 

hodnotu v roce 2014 a to 0,04, což je způsobeno snižováním čistého zisku z hodnoty 

1 579 786 tisíc Kč v roce 2010 na hodnotu 632 784 tisíc Kč při současném zvýšení 

vlastního kapitálu, který se zvýšil z hodnoty 12 865 677 tisíc Kč na hodnotu 

14 644 657 tisíc Kč, tedy o 14 %. Ukazatel ROS ve sledovaném období postupně klesá až 

na hodnotu 0,09 v roce 2014. Snížený zisk je způsoben poklesem tržeb z hodnoty 

8 506 834 tisíc Kč v roce 2010 na hodnotu 6 728 501 tisíc Kč, což je o 21 %. 

4.2 Ukazatelé aktivity jednotlivých podniků 

Výpočty ukazatelů aktivity pro podnik OKD, a.s. jsou zobrazeny v níže uvedené 

tabulce. 

Tabulka 10: Výpočty ukazatelů aktivity pro OKD, a.s. 

UKAZATELÉ AKTIVITY Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat aktiv - 0,93 0,92 0,82 1,20 1,41 

Obrat zásob - 47,81 37,04 14,31 34,81 16,45 

Vázanost celkových aktiv - 1,07 1,09 1,21 0,83 0,71 

Doba inkasa pohledávek den 86,31 95,72 37,25 48,87 34,26 

Doba úhrady krátkodobých 

pohledávek 

den 83,88 93,93 35,23 34,36 33,38 

Doba úhrady krátkodobých 

závazků 

den 52,10 65,00 75,56 81,65 138,40 

zdroj: [vlastní zpracování] 

Ze srovnání ukazatelů doby úhrady krátkodobých pohledávek a doby úhrady 

krátkodobých závazků vyplývá, že v letech 2010 a 2011 byly závazky podnikem hrazeny 

dříve, než byly uhrazeny pohledávky, které společnost má. Největší procentuální podíl na 

krátkodobých pohledávkách mají pohledávky z obchodních vztahů a to 47 % a pohledávky 
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za společníky 48 % v roce 2010. V roce 2014 vzrostla hodnota ukazatele doby úhrady 

závazků oproti roku 2010 zhruba 2,5 krát. To je způsobeno hlavně postupným poklesem 

tržeb za sledované období na zhruba jednu čtvrtinu. Pokles tržeb je způsoben poklesem 

poptávky po černém uhlí, ze strany průmyslových odběratelů, hlavně v metalurgickém 

průmyslu, kdy útlum výroby železa vyvolal i snížený zájem o koksovatelné uhlí. Také 

domácnosti byly motivovány k přechodu z topení uhlím na ekologicky čistější formy 

topení. Významný pokles v tržbách je patrný zejména v položce Tržby za prodej zboží, 

které poklesly z hodnoty 10 085 958 tisíc Kč v roce 2010 na hodnotu 138 719 tisíc Kč, což 

je pokles o 98,6 %. U položky Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb pokles není tak 

výrazný – hodnota položky klesla z hodnoty 33 992 802 tisíc Kč v roce 2010 na hodnotu 

18 330 172 tisíc Kč, což je pokles o 46 %. Ze srovnání ukazatelů doby inkasa pohledávek 

a doby úhrady krátkodobých pohledávek vyplývá, že dlouhodobé pohledávky mají 

minimální podíl, v průměru 7,15 %, na celkových pohledávkách. Tedy společnost se musí 

věnovat řízení především krátkodobých pohledávek. Hodnota obratu aktiv se pohybuje 

pod doporučenou hodnotou, která je v rozmezí 1,6 - 3. K hodnotě 1,6 se nejvíce podnik 

blíží v roce 2014, kdy dosahuje hodnoty 1,41. Obrat zásob se vyvíjí negativně. Jedním 

z důvodu je nárůst hodnoty zásob, zejména nárůst položky výrobky v letech 2011, 2012 

a 2014, která pravděpodobně vznikla jako následek snížené poptávky po černém uhlí nejen 

v regiónu, ale také na světových trzích.  

Výpočty ukazatelů aktivity pro podnik SD, a.s. jsou zobrazeny v níže uvedené 

tabulce. 

Tabulka 11: Výpočty ukazatelů aktivity pro SD, a.s. 

UKAZATELE AKTIVITY Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat aktiv - 0,37 0,37 0,34 0,38 0,32 

Obrat zásob - 24,54 22,79 24,39 28,57 27,89 

Vázanost celkových aktiv - 2,72 2,69 2,93 2,65 3,13 

Doba inkasa pohledávek den 47,59 42,64 40,65 48,30 36,04 

Doba úhrady krátkodobých 

pohledávek 

den 47,59 42,64 40,65 41,46 36,04 

Doba úhrady krátkodobých 

závazků 

den 143,12 118,93 124,83 72,31 76,34 

zdroj: [vlastní zpracování] 

Ukazatel obratu aktiv se ve sledovaném období pohybuje velmi nízko pod 

doporučenou hodnotou. Za nízkou hodnotu obratu aktiv můžou malé hodnoty položky 

tržby podniku ve srovnání s hodnotou aktiv. Hodnota aktiv má rostoucí trend, zatímco 
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hodnota tržeb má v podstatě konstantní průběh. Podnik tedy efektivně nevyužívá svá 

aktiva k tvorbě zisku. Obrat zásob vykazuje negativní charakter, který vznikl 

pravděpodobně malou poptávkou po hnědém uhlí. Z vývoje ukazatelů doby úhrady 

krátkodobých pohledávek a doby úhrady krátkodobých závazků je patrné, že v celém 

sledovaném období byly podniku hrazeny krátkodobé pohledávky dříve, než podnik hradil 

své krátkodobé závazky. Největší podíl na krátkodobých pohledávkách mají pohledávky 

z obchodních vztahů a to v průměru 82 %. Doba úhrady krátkodobých závazků klesla 

z 143,12 dnů v roce 2010 na 76,34 dnů v roce 2014. Jedním z důvodů je pokles 

krátkodobých závazků o 49 %. Je to způsobeno tím, že podnik v letech 2013 a 2014 nemá 

žádné krátkodobé bankovní úvěry. V roce 2010 podnik použil krátkodobý úvěr převážně 

na financování výplaty dividendy a financování nákupu směnek vydaných ČEZ, a.s. Doba 

inkasa pohledávek je ve sledovaném období shodná s dobou úhrady krátkodobých 

pohledávek až na výjimku v roce 2013, která je způsobena zvýšením minimálních 

dlouhodobých pohledávek z 1 tisíc Kč v letech 2011 a 2012 na hodnotu 220 000 tisíc Kč. 

Výpočty ukazatelů aktivity pro podnik SUAS, a.s. jsou zobrazeny v níže uvedené 

tabulce. 

Tabulka 12: Výpočty ukazatelů aktivity pro SUAS, a.s. 

UKAZATELE AKTIVITY Jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat aktiv - 0,44 0,40 0,39 0,38 0,34 

Obrat zásob - 22,63 17,97 18,67 20,04 18,61 

Vázanost celkových aktiv - 2,29 2,50 2,57 2,61 2,98 

Doba inkasa pohledávek den 78,92 46,90 44,38 45,27 46,83 

Doba úhrady krátkodobých 

pohledávek 

den 76,79 44,58 40,95 41,77 42,67 

Doba úhrady krátkodobých 

závazků 

den 82,92 87,80 113,93 72,00 94,05 

zdroj: [vlastní zpracování ] 

Obrat aktiv zdaleka nedosahuje doporučené hodnoty, která je v rozmezí 1,6 – 3. 

Na negativním vývoji se podílí tržby, které klesají z hodnoty 8 384 426 tisíc Kč v roce 

2010 na hodnotu 6 668 068 tisíc Kč v roce 2014, což je o 21 %. Na poklesu tržeb se podílí 

pokles těžby, výrazný pokles cen uhlí a spory s nejvýznamnějším odběratelem uhlí, kterým 

je Skupina ČEZ, a.s. Doba úhrady krátkodobých pohledávek v roce 2010 dosahovala 

76,79 dnů a to je o 44 % více než v roce 2014, kdy dosahovala 42,67 dnů. To je způsobeno 

snížením krátkodobých pohledávek z hodnoty 1 788 374 tisíc Kč na hodnotu 

790 319 tisíc Kč, zejména snížení hodnoty pohledávek z obchodních vztahů, kdy oproti 
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roku 2010 klesly o 58 %  Nejvyšší doba úhrady krátkodobých závazků v roce 2012 je 

113,93 dnů. Je to způsobeno zvýšením krátkodobých závazků z hodnoty 1 931 106 tisíc Kč 

v roce 2010 na hodnotu 2 411 664 tisíc Kč, což je nárůst o 25 %. Na ukazateli doby inkasa 

pohledávek je patrné, že dlouhodobé pohledávky tvoří jen 6 % z celkových pohledávek.  

4.3 Ukazatelé likvidity jednotlivých podniků 

Výpočty ukazatelů likvidity pro podnik OKD, a.s. jsou zobrazeny v níže uvedené 

tabulce. 

Tabulka 13: Výpočty ukazatelů likvidity pro OKD, a.s. 

UKAZATELÉ 

LIKVIDITY 

Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

Okamžitá likvidita - 0,52 0,27 0,26 0,33 0,16 

Pohotová likvidita - 2,18 1,75 0,76 0,93 0,41 

Běžná likvidita - 2,33 1,89 1,09 1,06 0,57 

zdroj: [vlastní zpracování] 

V roce 2010 se okamžitá likvidita nejvíce přibližovala doporučené hodnotě, která 

je od 0,6. Za negativní vývoj od roku 2011 může pokles peněžních prostředků podniku, 

který činil 65 %. Vliv má také růst hodnoty krátkodobých závazků, které v roce 2011 

vzrostly o 26 %. V roce 2014 měl podnik hodnotu okamžité likvidity 0,16, která je pro 

firmu kritická. Pohotová likvidita by neměla klesnout pod hodnotu 1. To se podniku 

nedaří v letech 2012 a 2014 z důvodu poklesu oběžných aktiv, zejména krátkodobých 

pohledávek, které klesly z hodnoty 10 270 107 tisíc Kč v roce 2010 na hodnotu 

1 712 455 tisíc Kč, což je o 83 %. Pro běžnou likviditu je uváděna doporučená hodnota 

1,5-2,5. Tuhle hodnotu podnik dosahuje pouze v letech 2010 a 2011. V období 2012 - 2014 

jsou hodnoty kritické, tudíž podnik není schopen uhradit včas běžné závazky. Vzhledem 

k tomu, že hodnoty běžné likvidity a pohotové likvidity jsou si blízké, je zcela zřejmé, že 

na oběžných aktivech mají největší podíl zásoby. Tento podíl tvoří v průměru 13 %. Z toho 

je zřejmé, že podnik váže peněžní prostředky v zásobách, které jsou obtížně přeměnitelné 

na hotovost. A co je pro podnik horší, tento podíl se během sledovaného období 

změnil z 6 % na 28 %. Hlavní příčinou tohoto stavu je při zachování množství zásob 

obrovský pokles hodnoty oběžných aktiv na takřka čtvrtinu oproti roku 2010. 
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Výpočty ukazatelů likvidity pro podnik SD, a.s. jsou zobrazeny v níže uvedené 

tabulce. 

Tabulka 14: Výpočty ukazatelů likvidity pro SD, a.s. 

UKAZATELÉ LIKVIDITY Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

Okamžitá likvidita - 0,48 0,40 0,47 1,07 1,54 

Pohotová likvidita - 0,81 0,75 0,79 1,74 2,01 

Běžná likvidita - 0,92 0,89 0,91 1,91 2,18 

zdroj: [vlastní zpracování] 

V letech 2010 – 2012 se pohybovala okamžitá likvidita pod doporučenou 

hodnotou 0,6. V roce 2013 se hodnota oproti roku 2012 zvýšila na hodnotu 1,07, což je 

nárůst o 128 %. Nejvyšší hodnoty dosahuje okamžitá likvidita v roce 2014 a to hodnotu 

1,54. Jedním z důvodů zvýšení okamžité likvidity je zvýšení peněžních prostředků 

z hodnoty 1 997 101 tisíc Kč v roce 2010 na hodnotu 3 288 401 tisíc Kč v roce 2014, tedy 

o 65 %. Dále se na vyšší hodnotě okamžité likvidity podílí snížení krátkodobých závazků 

z hodnoty 4 158 992 tisíc Kč v roce 2010 na hodnotu 2 138 103 v roce 2014, což je 

o 49 %. Zde má vliv také to, že společnost poslední 2 roky nečerpala žádný krátkodobý 

bankovní úvěr. Pohotová likvidita by měla být větší než 1. To se podniku daří dosáhnout 

až v letech 2013 a 2014, kdy podnik dosahuje nejvyšší hodnoty pohotové likvidity za 

sledované období a to 2,01. Je to způsobeno růstem oběžných aktiv, především 

krátkodobého finančního majetku, které se zvýšily z hodnoty 1 997 101 tisíc Kč v roce 

2010 na hodnotu 3 288 401 tisíc Kč, tedy o 65 %. V období 2010-2012 jsou hodnoty běžné 

likvidity kritické. Až od roku 2013 odpovídají doporučené hodnotě. Je to způsobeno 

zvýšením hodnoty položky oběžných aktiv o 22 %. Také se na zvýšení hodnoty ukazatele 

podílí snížení hodnoty krátkodobých závazků, které klesly oproti roku 2010 o 49 %. 

Výpočty ukazatelů likvidity pro podnik SUAS, a.s. jsou zobrazeny v níže uvedené 

tabulce. 

Tabulka 15: Výpočty ukazatelů likvidity pro SUAS, a.s. 

UKAZATELÉ LIKVIDITY Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

Okamžitá likvidita - 3,80 4,44 3,47 6,72 5,84 

Pohotová likvidita - 4,75 4,98 3,86 7,35 6,34 

Běžná likvidita - 4,95 5,21 4,03 7,60 6,55 

zdroj: [vlastní zpracování] 

Podnik v celém sledovaném období dosahuje hodnot okamžité likvidity, které 

odpovídají doporučené hodnotě nad 0,6. Nejmenší hodnoty dosahoval podnik v roce 2012 

a to 3,47. Nejvyšší hodnota okamžité likvidity byla v roce 2013, kdy dosahovala 
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hodnoty 6,72. Za vysokou hodnotu okamžité likvidity může snížení krátkodobých závazků, 

na kterých se nejvíce podílí snížení hodnoty závazků vůči státu, který se z roku 2012 na 

rok 2013 snížil o 85 %. A také fakt, že v roce 2013 neměl podnik žádné krátkodobé 

bankovní úvěry. Z uvedeného je zřejmé, že podnik je schopný bez problému hradit 

okamžitě splatné dluhy. Také pohotová likvidita odpovídá doporučené hodnotě, která má 

být nad hodnotu 1. Nejvyšší hodnoty dosahuje pohotová likvidita v roce 2013 a to 7,35. Je 

to díky vysoké hodnotě oběžných aktiv, která vzrostla z hodnoty 9 552 788 tisíc Kč v roce 

2010 na hodnotu 11 403 441 tisíc Kč, což je o 19 %. Nejvíce se na zvýšení oběžných aktiv 

podílí peněžní prostředky a to 85 %. Značná část těchto prostředků je vložena do cenných 

papírů. Stálo by za úvahu, zda by nebylo možné výhodněji zhodnotit potenciál peněžních 

prostředků podniku. Na druhou stranu při současné ekonomické situaci podniku může být 

vlastnictví cenných papírů výhodou. Běžná likvidita přesahuje doporučenou hodnotu 

1,5 - 2,5 v celém sledovaném období a to až o více než 2 krát. V roce 2013 dosahuje 

podnik nejvyšší hodnoty a to hodnoty 7,60. Z toho vyplývá, že podnik nemá problém 

hradit včas běžné závazky.  

4.4 Ukazatelé zadluženosti jednotlivých podniků 

Výpočty ukazatelů zadluženosti pro podnik OKD, a.s. jsou zobrazeny v níže 

uvedené tabulce. 

Tabulka 16: Výpočty ukazatelů zadluženosti pro OKD, a.s. 

UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost - 0,51 0,50 0,53 0,96 1,14 

Kvóta vlastního kapitálu - 0,49 0,50 0,46 0,04 -0,15 

Koeficient zadluženosti - 1,02 0,99 1,15 24,58 -7,82 

Úrokové krytí - 17,15 11,07 2,91 -23,49 -11,67 

zdroj: [vlastní zpracování] 

Ukazatel celkové zadluženosti má rostoucí charakter, zejména v roce 2013 a 2014, 

což není pro podnik příznivé. V roce 2014 dosahuje hodnoty 1,14. To znamená, že cizí 

zdroje převyšují hodnotu majetku podniku. Hodnota cizího kapitálu sice poklesla mezi lety 

2010 - 2014 o 37 %, ale došlo také k poklesu celkových aktiv o 72 %, na kterých se 

největší měrou podílí dlouhodobý hmotný majetek. V roce 2013 kvóta vlastního kapitálu 

klesla na hodnotu 0,04. To je způsobeno poklesem vlastního kapitálu na hodnotu 

861 127 tisíc Kč, který dokonce v roce 2014 klesl až na hodnotu -1 911 573 tisíc Kč, tudíž 

aktiva podniku byla v roce 2014 plně financována cizími penězi. Koeficient zadluženosti 
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vlivem markantního poklesu vlastního kapitálu z hodnoty 23 349 892 tisíc Kč v roce 2010 

na hodnotu -1 911 573 tisíc Kč v roce 2014 při méně výrazném poklesu cizího kapitálu 

v roce 2013 mnohonásobně zvýšil svou hodnotu a to více než 21 krát. V roce 2014 je 

dokonce vlivem záporného vlastního kapitálu jeho hodnota záporná. S úrokovým krytím 

je na tom podnik nejlépe v roce 2010 s hodnotou 17,15. Úrokové krytí je nejrizikovější pro 

věřitele v roce 2013, kdy dosahuje hodnoty -23,49. Záporné hodnoty dosahuje také v roce 

2014. Tedy společnost není vůbec schopná pokrýt nákladové úroky. Běžně je hodnota 

úrokového krytí doporučována větší než 3. Tento ukazatel je nejvíce ovlivněn stále 

klesajícími tržbami, což v konečném důsledku vede k záporným hodnotám finančního 

výsledku hospodaření. Příčinou je postupný útlum těžby v dolech OKD a.s.  

Výpočty ukazatelů zadluženosti pro podnik SD, a.s. jsou zobrazeny v níže uvedené 

tabulce. 

Tabulka 17: Výpočty ukazatelů zadluženosti pro SD, a.s. 

UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost - 0,31 0,30 0,29 0,26 0,26 

Kvóta vlastního kapitálu - 0,69 0,70 0,71 0,74 0,74 

Koeficient zadluženosti - 0,46 0,42 0,41 0,35 0,35 

Úrokové krytí - 121,65 268,35 190,32 718,25 528,46 

zdroj: [vlastní zpracování] 

Vývoj ukazatele celkové zadluženosti má ve sledovaném období klesající 

charakter, což je pro podnik příznivé. Nejpříznivější hodnotu má tedy v roce 2014 a to 

0,26. To je způsobeno zvýšením celkových aktiv o 11 %, na kterých se nejvíce podílí 

krátkodobý finanční majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Kvóta vlastního kapitálu má 

také rostoucí charakter, který se během sledovaného období zvýšil z hodnoty 0,69 v roce 

2010 na hodnotu 0,74. Na rostoucím charakteru se podílí zvýšení vlastního kapitálu 

z 19 488 797 tisíc Kč v roce 2010 na hodnotu 23 411 305 tisíc Kč. Z toho je patrné, že 

aktiva podniku jsou z velké části financována vlastními penězi. Koeficient zadluženosti 

ukazuje, že podnik je schopen z větší části hradit své náklady svými penězi, tudíž nemá tak 

velké dluhy. V roce 2014 vzrostla hodnota ukazatele úrokového krytí oproti roku 2010 

zhruba 4,5 krát. Hodnota úrokového krytí je nejvyšší v roce 2013 a dosahuje hodnotu 

718,25. Tedy podnik je v celém sledovaném období zcela schopen svým ziskem pokrýt 

nákladové úroky. 
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Výpočty ukazatelů zadluženosti pro podnik SUAS, a.s. jsou zobrazeny v níže 

uvedené tabulce. 

Tabulka 18: Výpočty ukazatelů zadluženosti pro SUAS, a.s. 

UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost - 0,33 0,30 0,31 0,26 0,26 

Kvóta vlastního kapitálu - 0,67 0,70 0,69 0,74 0,74 

Koeficient zadluženosti - 0,49 0,43 0,45 0,35 0,36 

Úrokové krytí - 69,68 80,35 104,04 413,36 7906,31 

zdroj: [vlastní zpracování] 

Z vývoje ukazatele celkové zadluženosti je patrný klesající charakter, který je pro 

podnik příznivý. V letech 2013 a 2014 dosahuje nejpříznivější hodnoty 0,26, která je 

následkem snížení se cizího kapitálu, zejména bankovních úvěrů, z hodnoty 

6 340 391 tisíc Kč v roce 2010 na hodnotu 4 995 211 tisíc Kč roku 2013. Kvóta vlastního 

kapitálu je téměř stejná v celém sledovaném období, avšak nejvyšší hodnoty dosahuje 

v letech 2013 a 2014 a to 0,74. To je způsobeno růstem vlastního kapitálu o 14 %. Kvóta 

vlastního kapitálu ukazuje, že aktiva podniku jsou z velké části financována vlastními 

penězi. Koeficient zadluženosti klesl z hodnoty 0,49 v roce 2010 na hodnotu 0,35 roku 

2013, kdy byla nejmenší. To má za následek pokles cizího kapitálu o 21 % a růst vlastního 

kapitálu z hodnoty 12 865 677 tisíc Kč na hodnotu 14 644 657 tisíc Kč, tedy o 13 %. 

Úrokové krytí rapidně vzrostlo v roce 2014 na hodnotu 7 906,31, což je oproti roku 2013 

zhruba 19 krát. To je způsobeno poklesem nákladových úroků z hodnoty 28 636 tisíc Kč 

v roce 2010 na hodnotu 99 tisíc Kč. Z uvedeného vyplývá, že v letech 2010 a 2011 se 

hodnota úrokového krytí pohybuje vysoko nad doporučenou hodnotou a v letech 

2012 - 2014 je podnik zcela schopen pokrýt nákladové úroky. 
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4.5 Ukazatel produktivity práce 

Výpočet ukazatele produktivity práce pro podnik OKD, a.s. je zobrazen v níže 

uvedené tabulce. 

Tabulka 19: Výpočet ukazatele produktivity práce pro OKD, a.s. 

UKAZATELÉ 

PRODUKTIVITY PRÁCE 

Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

Produktivita práce z přidané 

hodnoty 

tis.Kč/pracovníka 1 463 1 610 1 221 607 686 

Mzdové náklady na 

pracovníka 

tis.Kč/pracovníka 420 447 460 455 430 

Produktivita práce z tržeb 

 

tis.Kč/pracovníka 3 219 3 339 2 725 2 146 1 641 

zdroj: [vlastní zpracování] 

V průběhu sledovaného období dochází k neustálému poklesu ukazatele 

produktivity práce z tržeb. Při současném poklesu tržeb o 58 % i počtu pracovníků 

o 18 % je zřejmé, že pokles tržeb je agresivnější, což souvisí s poklesem těžby o 25 %. 

Mzdové náklady na pracovníka vykazují prakticky stálou hodnotu s maximem v roce 

2012. Také produktivita práce z přidané hodnoty ve sledovaném období klesá. Přidaná 

hodnota klesla k roku 2014 z 20 046 265 tisíc Kč na hodnotu 7 721 741 tisíc Kč, což je 

pokles o 62 % při současném poklesu pracovníků z 13 693 na 11 254. 

Výpočet ukazatele produktivity práce pro podnik SD, a.s. je zobrazen v níže 

uvedené tabulce. 

Tabulka 20: Výpočet ukazatele produktivity práce pro SD, a.s. 

UKAZATELÉ 

PRODUKTIVITY PRÁCE 

Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

Produktivita práce z přidané 

hodnoty 

tis.Kč/pracovníka 1 064 1 237 1 142 1 237 1 029 

Mzdové náklady na 

pracovníka 

tis.Kč/pracovníka 

 

248 244 241 230 221 

Produktivita práce z tržeb tis.Kč/pracovníka 
 

2 098 2 147 2 025 2 200 1 915 

zdroj: [vlastní zpracování] 

Produktivita práce z tržeb byla v roce 2014 nejmenší z důvodu poklesu tržeb při 

současném zvýšení pracovníků z hodnoty 4 999 v roce 2010 na hodnotu 5 270. Mzdové 

náklady na pracovníka vykazují mírný pokles s maximem v roce 2010 při postupném 

růstu počtu pracovníků. Pokles ukazatele z roku 2010 na rok 2014 však činí pouhých 11 % 

za celé sledované období. Produktivita práce z přidané hodnoty je nejvyšší v roce 2011 
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a to 1 237 tisíc Kč. V roce 2014 dosáhla produktivita nejnižší hodnotu 1 029 tisíc Kč, což 

bylo způsobené poklesem přidané hodnoty z 6 525 647 tisíc Kč v roce 2013 na hodnotu 

5 423 452 tisíc Kč.  

Výpočet ukazatele produktivity práce pro podnik SUAS, a.s. je zobrazen v níže 

uvedené tabulce. 

Tabulka 21: Výpočet ukazatele produktivity práce pro SUAS, a.s. 

UKAZATELÉ 

PRODUKTIVITY PRÁCE 

 

Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 

Produktivita práce z přidané 

hodnoty 

tis.Kč/pracovníka 1 074 1 255 1 215 1 198 1 181 

Mzdové náklady na 

pracovníka 

 

tis.Kč/pracovníka 391 393 384 385 406 

Produktivita práce z tržeb 

 

tis.Kč/pracovníka 1 916 1 909 1 922 1 937 1 884 

zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Produktivita práce z tržeb má klesající charakter. To je způsobeno klesajícími 

tržbami z hodnoty 8 506 834 tisíc Kč na hodnotu 6 728 501 tisíc Kč, což je pokles o 21 %. 

Mzdové náklady na pracovníka vykazují v roce 2014 oproti roku 2010 mírný nárůst. Ten 

však činí necelá 4 % při poklesu o 869 zaměstnanců od roku 2010 do roku 2014. Nejvyšší 

hodnota produktivity práce z přidané hodnoty je v roce 2011, činí 1 255 tisíc Kč a je 

způsobená nejvyšší hodnotou přidané hodnoty ve sledovaném období.   



 Kateřina Hegerová: Zhodnocení finančního zdraví vybraných podniků   

2016  35 

5 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZ 

Předcházející kapitola byla věnována analýze a hodnocení jednotlivých ukazatelů 

v každém ze sledovaných podniků samostatně. Úkolem této kapitoly je porovnání 

vybraných ukazatelů mezi jednotlivými podniky. Výběr sledovaných ukazatelů byl 

podřízen významnosti vysledovaných rozdílů mezi jednotlivými podniky. 

5.1 Porovnání ukazatelů aktivity 

Charakteristickým představitelem ukazatelů aktivity je obrat aktiv, který je 

komplexním ukazatelem toho, kolikrát se obrátí celková aktiva během jednoho roku bez 

ohledu na jednotlivé zdroje. Z obrázku č. 3 je vidět, že OKD a.s. vykazuje výsledky zhruba 

dvojnásobné oproti zbývajícím podnikům a v posledních dvou letech dokonce více než 

trojnásobné, čímž se jako jediný podnik blíží všeobecně doporučeným hodnotám. 

 

 

Obrázek 3: Porovnání ukazatele obratu aktiv 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

  

2010 2011 2012 2013 2014 

OKD 0,93 0,92 0,82 1,20 1,41 

SD 0,37 0,37 0,34 0,38 0,32 
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Zajímavým ukazatelem pro porovnání podniků je doba úhrady krátkodobých 

závazků, která ukazuje schopnost podniku včas splácet své závazky vůči jiným firmám. 

Z obrázku č. 4 je patrno, že OKD a.s. svou dobrou schopnost splácet postupně zhoršuje 

a stává se v porovnání s ostatními sledovanými podniky nejhorším, naopak SD a.s. 

postupně zkrátila dobu úhrady pohledávek na polovinu a SUAS a.s. zůstává s menšími 

výkyvy na přibližně stálé hodnotě, která činí v průměru 0,39. 

 

 

Obrázek 4: Porovnání ukazatele doby úhrady krátkodobých závazků 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

  

2010 2011 2012 2013 2014 

OKD 52,10 65,00 75,56 81,65 138,40 

SD 143,12 118,93 124,83 72,31 76,34 
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5.2 Porovnání ukazatelů likvidity 

Všechny tři sledované ukazatele likvidity jsou z hlediska porovnání sledovaných 

podniků takřka identické. Liší se sice v absolutních hodnotách, avšak trendy a poměru jsou 

si velmi podobné. Z tohoto důvodu byl jako představitel celé skupiny vybrán poměrový 

ukazatel okamžité likvidity. OKD a.s. nevychází nejlépe, ale i ostatní podniky 

nepřekračují nejnižší kritickou hodnotu, která činí 0,2. Výsledky jsou patrny z obrázku č.5. 

 

 

Obrázek 5: Porovnání ukazatele okamžité likvidity 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

  

2010 2011 2012 2013 2014 

OKD 0,5249 0,2724 0,2621 0,3301 0,1639 

SD 0,4802 0,3955 0,4685 1,0728 1,5380 

SUAS 3,8031 4,4430 3,4746 6,7209 5,8428 
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5.3 Porovnání ukazatelů zadluženosti 

Jako typický představitel ukazatelů zadluženosti se jeví ukazatel celkové 

zadluženosti. Zatímco ukazatelé celkové zadluženosti SD a.s. a SUAS a.s. jsou vyrovnány 

zhruba na hodnotě 0,3, OKD a.s. vykazuje nejen po celé období vyšší hodnoty, ale 

postupem času od roku 2012 ukazatel celkové zadluženosti významně vzrostl až na 

hodnotu 1,15, což lze vysledovat z obrázku č. 6. To lze přisoudit zvýšenému významu 

cizích zdrojů. 

 

 

Obrázek 6: Porovnání ukazatele celkové zadluženosti 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

  

2010 2011 2012 2013 2014 

OKD 0,5055 0,4983 0,5349 0,9575 1,1403 

SD 0,3138 0,2963 0,2926 0,2600 0,2570 

SUAS 0,3301 0,2992 0,3099 0,2598 0,2628 
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5.4 Porovnání ukazatelů rentability 

Nejvýznamnějšími kritérií pro posouzení finančního zdraví podniků jsou ukazatelé 

rentability. Pro porovnání podniků je nejvhodnějším ukazatelem ROA, který posuzuje 

podnik nezávisle na tom, zda pro tvorbu zisku používá vlastní nebo cizí zdroje. Z obrázku 

č. 7 je patrno, že SUAS a.s má sice vyrovnanou hodnotu ukazatele ROA, ale jeho hodnota 

nesvědčí o příliš ziskovém chování podniku. O něco lépe je na tom SD a.s., ale ani tam 

není dosahováno hodnot, které by byly žádoucí. Podnik OKD a.s. dosahuje v letech 

2010 - 2012 podobné hodnoty jako dva zbývající podniky, avšak v letech 2013 a 2014 

vykazuje ROA v záporných hodnotách, což je převážně způsobeno hospodářským 

výsledkem v záporných hodnotách.  

 

  

Obrázek 7: Porovnání ukazatele ROA 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

  

2010 2011 2012 2013 2014 

OKD 0,1596 0,1710 0,0547 -1,0349 -0,6433 
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5.5 Porovnání ukazatelů produktivity práce 

V OKD dochází k poklesu produktivity práce z tržeb vlivem ztrát podniku. 

Ostatní podniky vykazují vyrovnané hodnoty produktivity práce z tržeb a navíc na 

srovnatelné úrovni. OKD a.s. v minulých letech převyšovala svou produktivitou práce z 

tržeb oba ostatní podniky a v současné době vykazuje produktivitu práce z tržeb mírně 

podkračující oba podniky. Dosažené hodnoty ukazatelů jsou rovněž ovlivněny počtem 

pracovníků, který odpovídá velikostí podniku, počtem pracovišť a podobně.  

 

 

Obrázek 8: Porovnání ukazatele produktivity práce z tržeb 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

5.6 Porovnání vývoje těžby uhlí 

Časová závislost vývoje těžby uhlí ve sledovaných podnicích je patrna 

z obrázku 9. I když je rozsah těžby v jednotlivých podnicích rozdílný, lze konstatovat, že 

ve všech třech podnicích došlo během sledovaného období k poklesu těžby. Nejvyšší 

pokles vykazuje křivka těžby v OKD, a.s., naopak v průměru stabilní výše těžby je 

pozorovatelná na křivce příslušející SD, a.s., která je zároveň v přibližně 2 až 3 násobné 

výši oproti zbývajícím podnikům.    
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Obrázek 9: Porovnání vývoje těžby uhlí 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Postupný pokles těžby je způsoben mnoha faktory. Podnik OKD, a.s. se v současné 

době, tedy v roce 2016, potýká s vysokým zadlužením, které je více než desetinásobně 

vyšší oproti loňskému roku a je příčinou jednání představitelů vlády ČR s představiteli 

OKD, a.s. o případném státním oddlužení a dalších postupech spojených s existencí 

podniku. Budoucnost podniku je v současné době, nepředvídatelná. Může hrozit neřízena 

insolvence, která by vedla k ekonomickým i sociálním dopadům, tedy k propouštění 

pracovníků a uzavírání dolů. OKD a.s. však může také přejít po oddlužení do rukou jiných 

soukromých podnikatelů, akcie podniku by také mohl odkoupit stát. Podniky produkující 

hnědé uhlí nejsou v podobné situaci, ale ceny za uhlí na světovém trhu dnes dosahují ještě 

nižších hodnot, než měly v roce 2009 po ekonomické krizi. Ceny sice zaznamenaly 

podstatný vzestup v roce 2012, ale od té doby neustále klesaly s minimem na přelomu 

loňského a letošního roku, což způsobilo špatnou situaci i mnohých velkých zahraničních 

těžebních firem. Mírný růst cen od začátku letošního roku ještě nemusí znamenat zlepšení 

situace firem zabývajících se těžbou uhlí. Nepříznivá situace těžebních firem je významně 

ovlivněna sníženým zájmem o uhlí, který je inicializován jednak tlakem na stále vyšším 

pokrytí energetických potřeb obyvatelstva i výrobců tepla či elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů, dále pak klesajícími cenami plynu na celosvětových trzích.  

Na budoucnost hnědouhelných těžebních firem má podstatný vliv i dlouho 

diskutované prolomení územních těžebních limitů, které na mnoho let zablokovaly 
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legislativní možnosti rozšíření oblastí těžby. Limity jsou uplatňovány pro více lomů, ale 

v současné době jsou diskutovány limity pro lom Bílina, který je součástí sledovaného 

podniku SD, a.s. a lom ČSA, který patří společnosti Severní energetická, a.s. Prolomeni 

územních limitů je diskutováno v několika variantách od zákazu dalšího postupu těžby 

přes částečná řešení až po úplné prolomení územních limitů v obou lokalitách. Současný 

stav jednání je takový, že by došlo k určitým rozšířením lomu Bílina, ale lom ČSA 

povolení k dalšímu územnímu rozšíření nedostane, což znamená pro lidi, kteří zde pracují,  

že budou nezaměstnaní. Sehnat nové zaměstnání pro ně bude náročné, protože most 

vykazuje 11,4% míru nezaměstnanosti. Prolomení či neprolomení územních těžebních 

limitů má různé následky. Prolomení limitů by vedlo k využití území vhodného pro těžbu, 

což by vedlo k prodloužení těžby o další desetiletí a také k zachování pracovních míst. Na 

druhou stranu by se těžba posunula do přímé blízkosti obydlených oblastí, již tak 

vystavených negativnímu působení těžebních vlivů. Diskutovány byly i varianty, které 

počítají s tak velkým rozšířením těžební oblasti, že by muselo dojít i k likvidaci 

obydlených částí okolí lomů. Tato varianta se v současné době nejeví jako reálná. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo vytvořit ucelený přehled nejvýznamnějších poměrových 

ukazatelů, které slouží k posouzení finančního zdraví podniků. Na základě výběru tří 

podniků z oblasti dobývání uhlí byly využity jednotlivé poměrové ukazatelé k analýze 

hospodaření každého z vybraných podniků s následným porovnáním těchto podniků mezi 

sebou. 

V kapitole 2 byly vysvětleny nejvýznamnější poměrové ukazatelé a popsány 

způsoby jejich výpočtů. Je zde rovněž vysvětlen jejich praktický význam. Protože vybrané 

poměrové ukazatelé jsou vypočítávané z veřejně dostupných zdrojů. Byly rovněž podrobně 

popsány obsahy údajů, které jsou součástí výročních zpráv. 

Pro analýzu finančního zdraví podniků je nutno znát jejich hlavní charakteristiky. 

Ty jsou popsány v kapitole 3. Vedle základních legislativních údajů o podnicích jsou zde 

uvedeny i takové ekonomické parametry jako je výsledek hospodaření, těžby a počty 

zaměstnanců. 

V kapitole 4 byly vypočítány a analyzovány poměrové ukazatelé každého podniku 

zvlášť. Konkrétní data jednotlivých podniků jsou uvedena v příloze práce. Analýzy 

vycházejí z grafů znázorňujících jednotlivé poměrové ukazatelé, jejich vysvětlení vychází 

z teorie poměrových ukazatelů a charakteristik podniků. 

Hlavním úkolem práce bylo porovnání vybraných ukazatelů mezi jednotlivými 

podniky. Proto byly v závěrečné kapitole porovnány všechny tři sledované podniky 

navzájem na základě analýzy vybraných ukazatelů aktivity, likvidity, zadluženosti, 

rentability a produktivity práce.  Data jsou prezentována prostřednictvím tabulek a grafů, 

ze kterých lze snadno porovnat dosažené výsledky jednotlivých podniků a následně je 

analyzovat.  

I když jednotlivé ukazatelé vykazují ve vzájemném porovnání podniků mírně 

odlišné výsledky, lze globálně konstatovat, že významné rozdíly většiny ukazatelů se 

objevují mezi podniky s rozdílnou technologií těžby. Zatímco podniky s povrchovou 

těžbou vykazují stálejší hodnoty ukazatelů, podnik s hlubinnou těžbou vykazuje podstatně 

větší výkyvy sledovaných ukazatelů. To je s největší pravděpodobností způsobeno výkyvy 

a omezováním těžby v OKD a.s. a s tím souvisejícím postupným uzavíráním jednotlivých 
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méně rentabilních dolů s následným omezením těžby jen na doly s menšími náklady na 

produkci uhlí. Stabilita ukazatelů podniků s povrchovou těžbou souvisí se stabilizovanou 

poptávkou po hnědém uhlí, které je spalováno stabilními velkoodběrateli, hlavně tepelnými 

elektrárnami a teplárnami. Významným faktorem, který ovlivňuje objem těžby je současná 

nízká cena uhlí v mezinárodním měřítku. Omezené možnosti těžby hnědého uhlí jsou 

spojené s územními těžebními limity. Jejich prolomení by umožnilo prodloužit těžby 

v lomech Bílina a ČSA a.s., což by prodloužilo těžební činnost až o několik desetiletí, 

avšak na úkor obytných center, která by byla zbořena, nebo jen citelně postižena 

přibližující se důlní činností. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a.s.  Akciová společnost 

B.V.   Právní forma společnosti (z nizozemského Besloten vennootschap) 

ČEZ  České Energetické Závody 

DP  Důlní podnik 

Důl ČSA Důl Československé armády 

Důl ČSM Důl Československého svazu mládeže 

EBIT Zisk před úroky a zdaněním (z anglického Earnings Before Interest and 

Tax) 

EBT Zisk před zdaněním (z anglického Earnings Before Taxes) 

EAT Zisk po zdanění (z anglického Earnings After Taxes) 

EBITDA Zisk před úhradou úroků, daní a odpisů (z anglického Earnings Before 

Interest, Tax, Depreciation and Amortization) 

EPS Zisk na akcii (z anglického Earnings Per Share) 

FK Fotbalový klub 

GWh Gigawatthodina 

NWR New Word resources 

OKD Ostravsko-karvinské doly, a. s. 

ROA  Rentabilita aktiv (z anglického Return On Assets) 

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu (z anglického Return On Equity) 

ROCE Rentabilita vloženého kapitálu (z anglického Return On Capital Employed) 

SD Severočeské doly, a. s. 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

SUAS  Sokolovská uhelná, právní nástupce, akciová společnost 

TJ  Terajoule 
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