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Anotace 

Předmětem diplomové práce je finanční analýza podniku Severočeské doly a.s.,  

za období od roku 2010 do roku 2014. K zhodnocení finanční analýzy vybraného podniku 

jsou použity vybrané analýzy, a to horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty, analýza poměrovými ukazateli a Du Pont pyramidový rozklad. Dále jsou v práci 

vypočítány souhrnné indexy hodnocení, jedná se o vybrané bankrotní a bonitní modely. 

Diplomová práce má čtyři důležité části. První z nich definuje informace o podniku, druhá 

část obsahuje teoretická východiska práce, třetí část obsahuje finanční analýzu, provedení 

výpočtů a jejich zhodnocení a ve čtvrté části jsou přiblíženy návrhy a opatření. 

Klíčová slova: Severočeské doly, podnik, ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

analýza, zisk, kapitál, náklady, výnosy. 

 

Summary 

The subject of this thesis is a financial analysis of the company Severočeské doly 

Inc., for the period from 2010 to 2014. To assess the financial analysis of the selected 

company are used selected analyzes and horizontal and vertical analysis of balance sheet 

and profit and loss analysis of financial ratios and du Pont pyramid decomposition. 

Further, there are calculated aggregate indexes evaluation, it is the chosen bankruptcy and 

credibility models. Thesis has four important parts. The first defines information about the 

company, the second part contains theoretical work, the third part contains financial 

analysis, performance calculation and evaluation and the fourth part presents proposals and 

measures. 

Keywords: Severočeské doly, company, indicators, balance sheet, profit and loss 

analysis, profit, capital, costs, revenues. 
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1 ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy podniku Severočeské doly 

a.s. Jedná se o společnost, která se zabývá těžbou a zpracováním hnědého uhlí a zároveň je 

největším producentem hnědého uhlí v České republice a navíc strategickým dodavatelem 

hnědého uhlí pro tepelné elektrárny Severočeského kraje společnosti ČEZ. Firma 

Severočeské doly provozuje těžbu hnědého uhlí povrchovým způsobem.  

Základem diplomové práce je výpočet ukazatelů, soustav a modelů, jejichž výsledky 

umožňují získat informace o hospodaření podniku a jeho finanční situaci. Zhodnocení 

situace společnosti je provedeno za období od roku 2010 do roku 2014, což umožňuje 

komplexnější pohled na vývoj ukazatelů, soustav a modelů. Diplomová práce je rozčleněna 

na čtyři elementární části. 

První část práce se týká základních informací o podniku Severočeské doly, jeho 

vedení a orgánech, o veřejně prospěšné činnosti společnosti a především o těžbě, která se 

uskutečňuje v dobývacích prostorech Bílina a Tušimice. Závěr této části práce, obsahuje 

stručné přiblížení produktů společnosti a vyjádření podílu společnosti na celkové těžbě 

hnědého uhlí v České republice. Tato část práce je obohacena o organizační schéma 

podniku a obrázky dobývacích prostorů. 

Druhou částí diplomové práce je teoretická část, která je zaměřena  

na charakterizování jednotlivých klíčových pojmů týkajících se finanční analýzy podniku 

Severočeské doly. Dále jsou v této části práce přiblíženy vybrané metody výpočtů finanční 

analýzy podniku. Jedná se především o analýzu stavových ukazatelů, do které spadá 

horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, analýza rozdílových 

ukazatelů, která zahrnuje přiblížení ukazatele čistého pracovního kapitálu společnosti, 

analýza poměrových ukazatelů, která obsahuje definování ukazatelů aktivity, likvidity, 

rentability a zadluženosti. Poslední metodou je analýza soustav ukazatelů, ve které je 

charakterizován Du Pont pyramidální rozklad a vybrané bonitní a bankrotní modely. Mezi 

specifikované bonitní modely patří Kralickův rychlý test a index bonity a mezi použité 

bankrotní modely patří index IN05 a Taflerův bankrotní model. Ukazatele, soustavy  

a modely jsou doplněny vzorci, které slouží v praktické části diplomové práce k jejich 

výpočtům. 
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Třetí část práce je praktická a je označena jako „finanční analýza vybraného 

podniku“. Tato část diplomové práce je nejrozsáhlejší. Jednotliví ukazatelé, soustavy  

a modely, jsou v této části vypočítáni za příslušné období. Výpočty jsou zpracovány  

do jednoduchých a přehledných tabulek a graficky vyjádřeny pro lepší vypovídací 

schopnost. Některé grafy vyjadřují vývoj ukazatelů, jiné zase podíl jednotlivých složek  

na celku. Výsledky ukazatelů, soustav a metod jsou patřičně okomentovány. Komentář 

ukazatelů, soustav a modelů hodnotí podnik z hospodářsko-ekonomické stránky. Výsledné 

hodnoty výpočtů vybraných ukazatelů jsou porovnány s doporučovanými hodnotami či 

oborovými průměry a výsledné hodnoty výpočtů modelů jsou porovnány s kriteriálními 

tabulkami a následně slovně vyhodnoceny.  

Poslední částí práce je kapitola „návrhy a doporučení“. Jedná se o nejkratší část této 

diplomové práce a jsou v ní navrhnuty kroky a doporučení ke zlepšení ukazatelů, kteří 

nevyšli v optimálních hodnotách. Jedná se o návrhy na zlepšení finanční a výnosové 

situace podniku.  
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2 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

2.1 Základní informace 

Společnost Severočeské doly a.s. se sídlem v Chomutově vznikla dne 1. ledna 1994. 

Jedná se o stabilní českou firmu, která je na trhu více než dvacet let. Předmětem podnikání 

je těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. Skupinu Severočeské doly 

tvoří mateřská společnost Severočeské doly a.s. dále tři dceřiné společnosti PRODECO, 

a.s., Revitrans, a.s., a SD – kolejová doprava, a.s. a jedna přidružená společnost Výzkumný 

ústav pro hnědé uhlí a.s. Severočeské doly se zabývají nejen těžbou, úpravou a odbytem 

hnědého uhlí ale i rekultivací ploch dotčených těžbou. Každoročně společnost vytváří 

finanční rezervy a vynakládá nemalé finanční prostředky na obnovu krajiny zasažené 

těžbou. SD a.s. provádí rekultivaci lesnickou, zemědělskou ale i vodní. Rekultivační 

činnost společnosti získala velké uznání v České republice i v zahraničí. Společnost také 

pomáhá městům a obcím ležícím v blízkosti dolů a snaží se o ochranu životního prostředí. 

Společnost Severočeské doly jsou největším producentem hnědého uhlí v České republice. 

Těží v Severočeské hnědouhelné pánvi ve dvou lokalitách, kterými jsou Tušimice a Bílina. 

Roční produkce hnědého uhlí vytěženého touto společností se pohybuje nad hranicí  

20 milionů tun, jedná se o energetické uhlí, které má široké využití. [8] 

Na následujícím obrázku je logo společnosti. 

 

Obrázek č. 1: Logo společnosti 

Zdroj: [9] 

Logo společnosti má přesně dané barvy i tvar. Z tohoto loga jsou dále odvozeny další 

logotypy a značky, které se používají převážně v reklamě. 
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2.2 Orgány společnosti 

Společnost SD a.s. má jednoho výhradního akcionáře a tím je společnost ČEZ a.s. 

Valné hromady se tedy nekonají, jejich působnost vykonává akcionář pouze písemnou 

formou. Společnost má představenstvo a dozorčí radu. Generálním ředitelem společnosti je 

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.  

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí činnosti společnosti, jedná 

jejím jménem a zajišťuje její obchodní vedení, a to v mezích zákona a v záležitostech, 

které nespadají pod řízení valné hromady nebo dozorčí rady. Členy představenstva volí 

valná hromada a funkční období člena představenstva je čtyři roky. Představenstvo má 

svého předsedu a místopředsedu. Představenstvo společnosti SD a.s. má celkem 6 členů, 

kteří jsou vázáni mlčenlivostí a zpravidla zasedají jednou za čtrnáct dní, nejméně však 

jednou za měsíc. 

Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva  

a podnikatelskou činnost. Podává informace o výsledcích kontroly valné hromadě. Dozorčí 

rada má svého předsedu i místopředsedu a je složena z celkem 12 členů, kteří musí dodržet 

slib mlčenlivosti o citlivých podnikových informacích i po skončení členství v radě. 

Dozorčí rada se schází jednou za dva měsíce. Její působnost a pravomoci vymezuje zákon 

o obchodních korporacích a stanovy podniku. Všichni členové dozorčí rady musí mít 

vzdělání a praxi v oboru pro výkon dané funkce. 

Výbor pro audit má tři členy, které volí akcionář. Ve výboru pro audit je předseda, 

místopředseda a nezávislý člen. Je nutné, aby nezávislý člen měl praktické znalosti 

v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Výbor pro audit sleduje sestavování účetní 

závěrky, hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti a sleduje proces povinného auditu 

účetní závěrky, posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti  

a doporučuje auditora k ověření účetní závěrky společnosti. [10] 

Na následujícím obrázku je podrobná organizační struktura podniku Severočeské 

doly a.s., kde jsou pro přehlednost uvedeny orgány společnosti a přiřazeni předsedové, 

místopředsedové a členové jednotlivých orgánů podniku. 
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Obrázek č. 2: Organizační schéma podniku 

Zdroj: vlastní úprava + [10] 

 

 

  

Severočeské doly a.s. 

Představenstvo 

Předseda 
Ing. Ivo Pěgřímek, PhD. 

Místopředseda 

Ing. Jiří Postolka 

Člen 

Ing. Vladimír Budinský 

Člen  

Ing. Walter Fiedler 

Člen 

Ing. Jan Kalina 

Člen 

Ing. Jiří Neruda 

Dozorčí rada 

Předseda 

Ing. Daniel Beneš, MBA 

Místopředseda 

Ing. Jan Demjanovič 

Člen 

Ing. Pavel Cyrani, MBA 

Člen 

Václav Fišer 

Člen   

Mgr. Zdeněk Hübner 

Člen 

Luboš Jankůj 

Člen 

Ing. Viktor Liška 

Člen 

Ing. Zdeňka Montagová 

Člen 

Petr Polák 

Člen 

Šimon Vohár 

Člen 

Ing. Ivan Lapin 

Člen 

Ing. Hynek  Mühlbach  

Výbor pro audit 

Předseda  

Ing. Viktor Liška 

Místopředseda  

Ing. Zdeňka Montagová 

Nezávislý člen 

Ing. Petr Tichý 
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2.3 Veřejně prospěšná činnost 

Skupina Severočeské doly, a to jak její mateřská společnost, tak společnosti dceřiné 

jsou důležitým zaměstnavatelem v severních Čechách, hlavně v Ústeckém kraji pro města 

Teplice, Chomutov a Most. Ročně firma zaměstnává přes 5 000 zaměstnanců. 

V následující tabulce jsou uvedeny počty zaměstnanců SD, vždy k 31. prosinci 

příslušného roku. 

Tabulka č. 1: Počet zaměstnanců SD 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet zaměstnanců 4 999 5 065 5 198 5 275 5 165 

Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

Z tabulky je zřejmé, že počet zaměstnanců společnosti rostl do roku 2013. V roce 

2014 došlo k mírnému snížení zaměstnanců. Na počet zaměstnanců měli vliv hlavně 

změny v rámci dceřiných společností, které se slučovaly.  

Podnik vytváří mnoho pracovních příležitostí pro dodavatele a subdodavatele jak 

z regionu tak i mimo něj. Dále společnost podporuje projekty Ústeckého kraje  

a každoročně kraji přispívá sjednanou finanční částku na podporu regionů tohoto kraje. 

Společnost přispívá každoročně do státního rozpočtu nemalé částky, jedná se o poplatky 

z vytěženého nerostu, kdy část poplatků jde právě do státního rozpočtu České republiky  

a část je poměrově přerozdělena obcím, na jejichž katastru se těžba uskutečňuje. 

Severočeské doly a.s. jsou členem mezinárodních i národních organizací. Jsou 

členem organizací EURACOAL, UNECE, WMC, Zaměstnavatelského svazu důlního  

a naftového průmyslu, České společnosti pro životní prostředí a České manažerské 

společnosti. [11] 

2.4 Těžba 

Společnost Severočeské doly a.s. produkuje přes 20 milionů tun hnědého uhlí ročně. 

V roce 2014 bylo vytěženo v lokalitě Bílina 9,4 milionů tun a v lokalitě Tušimice celkem 

12,2 milionů tun což je celkem 21,6 milionů tun hnědého uhlí. Proto je společnost 

největším českým producentem hnědého uhlí. [10] 

V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o hrubé a odbytové těžbě hnědého 

uhlí za sledované období od roku 2010 do roku 2014. 
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Tabulka č. 2: Hrubá a odbytová těžba uhlí 

[tis. tun] 2010 2011 2012 2013 2014 

Hrubá těžba uhlí 21 757 25 211 23 173 23 806 21 715 

Odbytová těžba uhlí 21 629 25 144 22 789 23 667 21 573 

Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

V tabulce je uvedená hrubá a odbytová těžba hnědého uhlí za období od roku 2010 

do roku 2014. Společnost SD měla nejvyšší těžbu v roce 2011 a to přes 25 milionů tun, 

naopak nejnižší těžbu měla v roce 2014 a to přes 21 milionů tun. 

2.4.1 Dobývací prostor Bílina 

Důl Bílina je povrchový hnědouhelný důl. Roční těžba na tomto dole je okolo  

10 milionů tun uhlí při odklizu více než 50 milionů m
3
 nadložních zemin. Veškeré 

nadložní zeminy jsou ukládány na vnitřní výsypku. Vzhledem k objemu zásob a roční 

těžbě, která je plánována okolo 10 milionů tun ročně, byla těžba stanovena do roku 2035. 

Avšak v roce 2015 schválila vláda ČR úpravu těžebních limitů a jejich prolomení pro Doly 

Bílina. Nově se počítá s dalšími 120 miliony tun uhlí a těžba se tak prodlouží do roku 

2055.  Veškeré vytěžené uhlí putuje to úpravny uhlí v Ledvicích, kde je tříděno, drceno a 

rozdružováno. Výsledným produktem je tříděné prachové uhlí a palivové směsi, které mají 

využití v průmyslu, energetice, teplárenství a jsou také určeny pro komunální spotřebu.  

Na následujícím obrázku je Důl Bílina, který má 7 skrývkových řezů. 

 

Obrázek č. 3: Důl Bílina 

Zdroj: [12] 

Na dole Bílina zajišťuje těžbu skrývky technologický celek TC 3, složený 

z kolesového rýpadla K 10 000, zakladače ZP 10 000 a pásové dopravy o šířce 2 200 mm. 

Technologické celky TC2, jsou tvořeny kolesovými rýpadly KU 800, K 2000 a KK 1300, 
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dálkovou pásovou dopravou šíře 1800 mm až 2000 mm a zakladači ZPD 8000, ZP 5500, 

ZP 6600 a ZPDH 6300. Pro těžbu uhlí jsou nasazena rýpadla KU 300S a K 650 

technologického celku TC1. Těžené uhlí je dopravováno do úpravny dálkovou pásovou 

dopravou. Odtěžené skrývkové hmoty jsou dopravovány dálkovou pásovou dopravou na 

vnitřní výsypku a zakládány pomocí zakladačů ZP 2500 a ZP 3500. [13] 

2.4.2 Dobývací prostor Tušimice 

Do dobývacího prostoru Tušimice spadá důl Nástup Tušimice (Tušimice-Libouš) 

s roční produkcí těžby hnědého uhlí okolo 13,5 milionů tun při odklizu 26,5 milionů m
3
 

nadložních zemin. Veškerá odtěžená skrývka je zakládána na vnitřní výsypku. Vzhledem 

ke stavu zásob a roční spotřebě je plánovaná těžba odhadována do roku 2035. 

Na obrázku číslo 4 je vidět dobývací prostor Tušimice. 

 

Obrázek č. 4: Důl Nástup Tušimice 

Zdroj: [14] 

Na povrchovém dole jsou použity technologické celky TC2 pro těžbu skrývky, který 

je tvořen rýpadlem KU 800, SchRs 1550 nebo 1320. Skrývka je dopravována dálkovou 

pásovou dopravou šíře 1800 mm na výsypky k zakladačům. Na uhelnou sloj jsou nasazena 

rýpadla KU 300S a K 800N a zařízení řady TC1. Uhlí je upravováno v úpravně 

v Ledvicích, poté je dopravováno pásovými dopravníky šíře 1200, 1600 mm do Elektráren 

skupiny ČEZ Tušimice a Prunéřov a do Teplárny Komořany. Zbytek putuje na zásobník 

nebo do vozů pro transport pomocí kolejové dopravy k určenému odběrateli. [15] 

V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry hnědého uhlí, které je těženo 

na Dole Bílina a v dobývacím prostoru Nástup Tušimice. 
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Tabulka č. 3: Základní parametry těženého uhlí 

 Důl Bílina Důl Nástup Tušimice 

Mocnost uhelné sloje 25-35 metrů 25-35 metrů 

Obsah popela
1
 26,9 % 36,8 % 

Obsah síry 1,03 % 2,70 % 

Výhřevnost 13,93 MJ/kg 10,40 MJ/kg 

Zdroj: vlastní zpracování + [14,15] 

V tabulce je porovnáno hnědé uhlí těžené ve dvou různých lokalitách. Z tabulky 

jasně vyplývá, že „Bílinské uhlí“ je kvalitnější. Má nižší obsah síry, také má nižší obsah 

popela a mnohem lepší výhřevnost než uhlí z dolu Nástup Tušimice. 

2.5 Produkty společnosti 

Produktem společnosti je hnědé uhlí neboli palivo, topivo. Energetické uhlí neboli 

prachové uhlí je dodáváno do „velké energetiky“, tedy do elektráren společnosti ČEZ. 

Takto spotřebováno je 90 % celkové produkce. Pro malé a střední zdroje, pro komunální 

sféru a pro domácnosti je dodáváno tříděné uhlí v celkové hodnotě 10 % z celkové těžby. 

Společnost tříděné uhlí produkuje v těchto druzích: kostka (zrnitost 40 - 100 mm), ořech 

1 (zrnitost 20 – 40 mm) a ořech 2 (zrnitost 10 - 25 mm). Jedná se o kvalitní topivo, které je 

značené jako „Bílinské uhlí“, které má nízký obsah škodlivin a vysokou výhřevnost. [16] 

2.6  Hnědé uhlí v ČR 

Hnědé uhlí je v České republice nejvýznamnějším zdrojem pro výrobu tepelné  

i elektrické energie. Za rok 2014 se v ČR vytěžilo přes 38 milionů tun uhlí, které převážně 

sloužilo jako palivo do tepláren a elektráren a zbytek byl určený k prodeji do domácností  

a pro komunální účely. 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny společnosti a jejich produkce hnědého uhlí za rok 2014. 

Tabulka č. 4: Produkce uhlí v ČR za rok 2014 

[kt] 
Severočeské 

doly a.s. 

Severní 

energetická 

a.s. 

Vršanská 

uhelná a.s. 

Sokolovská 

uhelná, právní 

nástupce, a.s. 

Produkce uhlí 21 573 5 238 5 000 6 385 

Zdroj: vlastní zpracování + [16] 

                                                 
1
 Obsah popela v bezvodném stavu 
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Z tabulky vyplývá, že největší podíl na produkci hnědého uhlí za rok 2014 má 

společnost Severočeské doly a.s., která těží až čtyř násobně víc hnědého uhlí, než zmíněné 

společnosti. Naopak nejnižší produkci hnědého uhlí má společnost Vršanská uhelná a.s. 

Celková produkce hnědého uhlí za sledovaný rok byla 38, 196 milionů tun. 

Na následujícím obrázku je graf, který zobrazuje produkci hnědého uhlí v ČR za rok 

2014 v procentuálním vyjádření.  

 

Obrázek č. 5: Graf produkce hnědého uhlí v ČR za rok 2014 

Zdroj: vlastní úprava + [16] 

Graf má lepší vypovídací schopnost o poměru jednotlivých těžebních společností 

k celkovému počtu vytěženého hnědého uhlí v České republice za rok 2014, než tabulka. 

Z grafu je zřejmé, že největší podíl na produkci uhlí má společnost Severočeské doly a.s.  

a to s více 56 %, nejnižší podíl měla Vršanská uhelná a to pouze s 13,09 % z celkové 

produkce. Severní energetická a.s. vytěžila podobně jako Vršanská uhelná 13,71 %  

a Sokolovská uhelná měla roční produkci uhlí nad 16 %.  Z grafu je tedy jasné, že SD a.s. 

jsou největším producentem hnědého uhlí. Prodej veškerého vytěženého uhlí společností 

SD a.s. je dlouhodobě smluvně zajištěn. 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

3.1 Finanční analýza 

Pojem finanční analýza pochází z anglického výrazu „finanical analysis“. Jedná se  

o metodu hodnocení finančního hospodaření podniku a představuje systematický rozbor 

56,48% 

13,71% 

13,09% 

16,72% 

Produkce uhlí v ČR za rok 2014 

Severočeské doly a.s. 

Severní energetická a.s. 

Vršanská uhelná a.s. 

Sokolovská uhelná a.s. 
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získaných dat z účetních výkazů. Smyslem finanční analýzy je připravení pokladů pro lepší 

rozhodování o fungování podniku a identifikace slabin finančního zdraví podniku. Na 

základě výsledků finanční analýzy podniku je založeno budoucí řízení finančních 

prostředků firmy. [7] 

Cílem podnikové finanční analýzy je: 

 posouzení vlivu prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 porovnání výsledků analýzy, 

 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 

 poskytnutí informací pro budoucí rozhodování, 

 analýza variant a výběr nejvhodnější varianty budoucího vývoje, 

 interpretace výsledků a návrhů pro finanční plánování a řízení podniku. [5] 

Finanční analýza má své kořeny ve Spojených státech u nás se objevuje na začátku 

devadesátých let dvacátého století a stává se oblíbeným nástrojem pro hodnocení 

ekonomické situace podniku. Představuje také, část podnikového řízení a je úzce spjata 

s finančním řízením podniku a účetnictvím. Finanční analýza má svůj smysl z časového 

hlediska a to tak, že se ohlíží do minulosti a hodnotí podnik v současnosti a zároveň nám 

získané výsledky přinášení jakýsi základ, pro budoucí finanční plánování společnosti. Je 

tudíž důležitým informačním zdrojem pro management podniku, pro akcionáře a vlastníky, 

pro věřitele, dodavatele a externí uživatele. Mezi hlavní požadavky, které jsou na finanční 

analýzu kladeny, patří soustavnost a komplexnost. [3] 

Při zpracovávání finanční analýzy je třeba brát zřetel na aplikovatelnost analýzy, 

tedy použití metod, které jsou adekvátní k možnostem a podmínkám daného podniku. Dále 

je nutné brát v úvahu efektivnost analýzy, vynaložené náklady na vyhotovení analýzy by 

neměly přesáhnout očekávané výnosy plynoucí z využití výsledků finanční analýzy. [2] 

3.2 Zdroje finanční analýzy 

Úspěšnost finanční analýzy do jisté míry závisí na kvalitě použitých vstupních 

informací. Nejen že by měly být použité informace pro vypracování finanční analýzy 

kvalitní, ale zároveň musí být i komplexní. Základní data finanční analýzy jsou nejčastěji 

čerpána z účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. 
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3.2.1 Rozvaha  

Jedná se o účetní výkaz, který zobrazuje na levé straně aktiva podniku a na pravé 

straně pasiva podniku. Aktiva společnosti jsou tvořeny stálými aktivy, oběžnými aktivy  

a ostatními aktivy. Pasiva společnosti jsou rozděleny na vlastní zdroje financování, cizí 

zdroje financování a ostatní pasiva. Rozvaha se sestavuje k určitému datu, zpravidla 

k poslednímu dni roku. Majetková struktura podniku představuje detailní strukturu aktiv, 

která je složena z dlouhodobého majetku podniku, krátkodobého majetku podniku  

a ostatních aktiv. Zdroje financování firmy tedy pasiva jsou tvořeny vlastním kapitálem, 

cizím kapitálem a ostatními pasivy. [6] 

Dlouhodobý majetek je majetek podniku s dobou použitelnosti delší než jeden rok. 

Rozdělujeme ho na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. DHM má fyzickou podstatu 

a DNM nemá fyzickou podstatu, jde o licence, patenty a ochranné známky. Krátkodobý 

majetek je tvořen peněžními prostředky a oběžnými aktivy. Oběžná aktiva jsou tvořena 

zásobami (zboží, materiál), dlouhodobými a krátkodobými pohledávkami a finančním 

majetkem. Oběžná aktiva slouží k vyjádření likvidity firmy, je tedy nutné při analýze 

věnovat pozornost jednotlivým položkám. Ostatní aktiva zachycují zůstatek na účtu 

časového rozlišení nákladů příštích období. Ostatní aktiva se podílejí na celkových 

aktivech minimální hodnotou a jejich změny se nijak neprojeví na přímém chodu podniku.   

Vlastní kapitál podniku zahrnuje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy tvořené 

ze zisku, výsledek hospodaření z minulých let a výsledek hospodaření běžného období. 

Cizí kapitál je dluh společnosti, který musí být v určitém časovém horizontu uhrazen. 

Tvorba cizího kapitálu je levnější než kapitál vlastní a je jednodušší ho získat.  Cizí kapitál 

je tvořen rezervami, dlouhodobými a krátkodobými závazky a bankovními úvěry  

a finančními výpomoci. Ostatní pasiva obsahují časové rozlišení výdajů a výnosů příštích 

období a dále zde patří i dohadné účty. Ostatní pasiva mají velmi malý podíl na celkových 

pasivech podniku, proto nemají z analytického hlediska velký význam. [4] 

3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Jedná se o písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření podniku 

za určité období. Tento účetní výkaz se sestavuje nejčastěji v ročním intervalu. Informace 

z výkazu zisku a ztráty jsou důležitým podkladem pro hodnocení ziskovosti podniku. 

Tento účetní výkaz má stupňovitou podobu a skládá se ze tří částí a to z provozní části, 
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finanční části a mimořádné části. Každá část má svůj výsledek hospodaření a všechny tři 

zmíněné dílčí výsledky hospodaření tvoří výsledný výsledek hospodaření daného podniku, 

který je zdaněn. [7] 

EBIT je zisk před odečtením úroků a daní a odpovídá provoznímu výsledku 

hospodaření společnosti. EAT je zisk po zdanění často označován, jako čistý zisk je to 

výsledek hospodaření za běžné účetní období. EBT je zisk před zdaněním, jedná se  

o provozní zisk snížený nebo zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření. 

3.2.3 Výkaz cash flow 

Jedná se o přehled o peněžních tocích, je to účetní výkaz, který srovnává bilanční 

formou příjmy s výdaji za určité období. Slouží k posouzení skutečné finanční situace 

podniku. Výkaz rozdělujeme do tří částí na provozní činnost, investiční činnost a finanční 

činnost. Provozní část je nejdůležitější části výkazu cash flow a umožňuje zjistit, do jaké 

míry odpovídá výsledek hospodaření za běžnou činnost skutečně vydělaným penězům. 

Investiční činnost vyčísluje výdaje týkající se investičního majetku a rozsah příjmů 

plynoucí z prodeje investičního majetku. Výkaz o cash flow pomáhá lépe interpretovat 

zjištěné údaje z horizontální analýzy rozvahy. Finanční činnost je oblast, ve které 

hodnotíme vnější financování podniku, hlavně splácení a přijímaní úvěrů, výplatu 

dividend.  

Obecně výkaz cash flow poskytuje informace o struktuře finančních zdrojů 

získaných podnikem za dané období, o finančně hospodářské politice podniku a o struktuře 

užití finančních prostředků za určité období. Jestliže je výsledkem hospodaření z provozní 

činnosti zisk a cash flow, tedy peněžní tok z provozní činnosti je kladný, pak se 

předpokládá, že podnik vhodně hospodaří s finančními prostředky. Jedná se o obecné 

pravidlo, ale i tak je nutná hlubší a detailnější finanční analýza. [4] 
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3.3 Postup finanční analýzy 

Při vypracování finanční analýzy se řídíme následujícím postupem. 

1) Výběr časové řady (období, za které bude analýzu realizovat, zpravidla 3 až 10 let).  

2) Shromáždění potřebných dokumentů pro vypracování finanční analýzy (jedná se  

o účetní výkazy za zvolené období). 

3) Výpočty ukazatelů (stavové ukazatele, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, 

ukazatele soustav). 

4) Srovnání ukazatelů s doporučovanými či odvětvovými průměry. 

5) Hodnocení ukazatelů v čase. 

6) Hodnocení vzájemných vztahů (Du Pont pyramidální rozklad). 

7) Výpočet souhrnných indexů hodnocení (Kralickův rychlý test, index bonity, index 

IN05, Taflerův bankrotní model). 

8) Slovní interpretace výsledků souhrnných indexů hodnocení. 

3.4 Metody finanční analýzy 

Finanční analýza pracuje s položkami účetních výkazů, kde časové hledisko hraje 

důležitou roli, proto je nutné rozlišovat stavové a tokové veličiny. Stavové veličiny se 

vztahují k určitému časovému okamžiku, kdežto tokové veličiny se vztahují k určitému 

časovému intervalu. Základem metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele, které 

zobrazují hospodářské procesy a jsou číselnou charakteristikou ekonomické činnosti 

podniku. Ukazatele převzaté z účetních výkazů jsou v peněžních jednotkách. U provádění 

finanční analýzy jsou z analytického hlediska důležité časové řady, čím delší je časová 

řada, tím objektivnější výsledky přinese. [4] 

Na následujícím obrázku je schéma metod finanční analýzy, které budou použity 

v praktické části diplomové práce.  
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Obrázek č. 6: Schéma použitých metod finanční analýzy 

Zdroj: vlastní úprava + [4] 

3.4.1 Horizontální analýza 

Tato analýza vychází přímo z dat nejčastěji z účetních výkazů podniku. Sledují se 

změny absolutních hodnot dat v čase a také jejich relativní neboli procentní změny. Změny 

jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, tedy horizontálně. 

Horizontální analýza se používá k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku 

a kapitálu podniku. Je také nejčastěji používanou a zároveň nejjednodušší metodou při 

vypracovávání zpráv o hospodářské situaci společnosti a také o jeho minulém i budoucím 

vývoji. [6] 

Následující vzorce slouží pro vyjádření absolutní a relativní, tedy procentuální 

změny meziročních hodnot u vybraných položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Absolutní změna   hodnota v běžném období   hodnota v p edchozím období                     (1) 
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Analýza 
stavových 
ukazatelů 

Horizontální 
analýza 

Vertikální 
analýza 

Analýza 
rozdílových 
ukazatelů 

Analýza 
fondů 

Analýza 
poměrových 
ukazatelů 

Ukazatele 
aktivity 

Ukazatele 
likvidity 

Ukazatele 
rentability 

Ukazatele 
zadluženosti 

Analýza 
soustav 
ukazatelů 

Pyramidový 
rozklad 

Bonitní 
modely  

Bankrotní 
modely 
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 elativní změna   
hodnota běžného období   hodota p edchozího období

hodnota p edchozího období
 100               (2) 

Horizontální analýza rozvahy vyjadřuje absolutní i relativní změny jednotlivých 

položek rozvahy, kdežto horizontální analýza výkazu zisku a ztrát vyjadřuje absolutní  

i relativní změny položek výkazu zisku a ztráty, zaměřuje se hlavně na vyjádření výsledku 

hospodaření. U tržeb by měl být trvalý nárůst nebo alespoň setrvalý stav a naopak  

u nákladů by mělo docházet ke snižování. [4] 

3.4.2 Vertikální analýza 

Jedná se o procentní rozbor základních účetních výkazů, kdy cílem je zjistit, jak se 

jednotlivé položky podílely na celkové bilanční sumě. Označení vertikální analýza je podle 

procentního vyjádření jednotlivých komponent a postupuje se při jejich výpočtu odshora 

dolů. Na základě vertikální analýzy rozvahy, získáme poznatky o finanční a majetkové 

struktuře podniku, jedná se přesný rozbor struktury aktiv a pasiv.  

Na základě vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty získáme informace o tom, jaké 

položky ovlivňovaly nejvíce výsledek hospodaření. Tato analýza se používá pro srovnání 

v čase ale i v prostoru a jedná se o jednoduchou analýzu, která však napoví mnohé  

o ekonomice podniku. [6] 

3.4.3 Analýza fondů 

K analýze a řízení finanční situace podniku slouží rozdílové ukazatele označované 

jako fondy finančních prostředků neboli finanční fondy. Fond je chápán jako shrnutí 

určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva či pasiva. Čistý fond je rozdíl mezi 

souhrnem položek krátkodobých aktiv a položek krátkodobých pasiv. 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) 

Jedná se o rozdílový ukazatel, která ale souvisí úzce s likviditou. Je to 

nejpoužívanější rozdílový ukazatel. Čistý pracovní kapitál se vypočítá jako rozdíl mezi 

celkovými oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Krátkodobé závazky mají splatnost 

do 1 roku nebo kratší, což umožňuje z oběžných aktiv vyčlenit finanční prostředky určené 

na úhradu krátkodobých závazků od prostředků, které jsou „volné“ a jsou brány jako určitý 

„finanční fond“. Můžeme ho chápat, jako část prostředků, které podniku dovolí 

v omezeném rozsahu pokračovat v jeho činnosti, pokud by musel splatit většinu nebo 
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všechny své krátkodobé závazky, jde tedy o jakýsi „finanční polštá “ pro případ nouze. 

ČPK vyjadřuje disponibilní finanční fond společnosti. Ukazatel je indikátorem platební 

schopnosti podniku. Pokud se ukazatel pohybuje v záporných hodnotách, hovoříme  

o „nekrytém dluhu“. [3] 

 PK   O    krátkodobé závazky                                                                                          (3) 

3.4.4 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Ukazatele 

aktivity měří schopnost podniku využívat investované finanční prostředky a vázanost 

jednotlivých složek kapitálu v určitých položkách aktiv a pasiv. Pokud má podnik více 

aktiv, než je účelné vznikají mu náklady a tím má i nízký zisk. Pokud má podnik 

nedostatek aktiv, přichází o možné výnosy. 

Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) 

Jedná se o ukazatel, který udává počet obrátek, tedy kolikrát se aktiva obrátí za daný 

časový interval, zpravidla za rok. Pokud je intenzita využívání aktiv podniku nižší, než 

počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako oborový průměr, doporučuje se zvýšit tržby 

nebo prodat aktiva. 

Obrat celkových aktiv   
tržby

aktiva
                                                                                           (4) 

Obrat zásob (inventory turnover ratio) 

Může být také označován jako ukazatel intenzity využití zásob. Tento ukazatel 

udává, kolikrát je v roce každá položka zásob prodána a znovu naskladněna. Čím vyšší 

tento ukazatel je, tím lépe, podnik tak nemá neproduktivní zásoby. Čím víc se blíží počet 

obrátek k 0, tím víc má podnik přebytečných zásob.  

Obrat zásob  
tržby

zásoby
                                                                                                           (5) 

Doba obratu pohledávek (debtor days ratio) 

Jedná se o průměrnou dobu splatnosti pohledávek. Tento ukazatel vypovídá o tom, 

jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek. Udává průměrný počet dní za, 

které jsou pohledávky splaceny. Optimální doba obratu pohledávek závisí na velikosti 

firmy a o obchodní politice podniku. Je-li doba inkasa pohledávek příliš dlouhá, může 
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v konečném důsledku vést k druhotné platební neschopnosti. Tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb dělíme 360 dny. 

Doba obratu pohledávek  
obchodní pohledávky

denní tržby na fakturu
                                                               (6) 

Doba obratu závazků (payables turnover ratio) 

Jedná se o průměrnou dobu odkladu plateb. Ukazatel udává průměrnou dobu 

splácení závazků firmy. Obecným principem je, že doba obratu závazků by měla být delší, 

než doba obratu pohledávek, aby nebyla narušena finanční rovnováha podniku. Tento 

ukazatel je zároveň velice důležitý pro věřitele protože udává přehled o dodržování 

obchodně úvěrové politiky společnosti. Ve jmenovateli vzorce jsou krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů a v čitateli zlomku jsou denní tržby z prodeje vlastních výrobků  

a služeb. [5] 

Doba obratu závazků   
závazky vůči dodavatelům

denní tržby na fakturu
                                                            (7) 

3.4.5 Ukazatele likvidity 

Charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Ukazatele likvidity 

poměřují to, čím je možno platit, s tím co je nutné zaplatit. Zabývají se nejlikvidnější částí 

aktiv podniku. Z hlediska finančního řízení je likvidita schopnost jednotlivých aktiv 

podniku přeměnit se na peníze, které zajistí solventnost podniku tedy schopnost uhradit 

dluhy v okamžiku jejich splatnosti. Složky aktiv mají různou dobu likvidnosti, 

nejlikvidnější jsou peníze v hotovosti nebo na běžných účtech a nejméně likvidní jsou stálá 

aktiva, proto stálá aktiva v ukazatelích likvidity nefigurují. [1] 

Okamžitá likvidita (cash ratio) 

Jedná se o likviditu 1. stupně.  Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Je 

to ukazatel, do kterého vstupují jen ty nejlikvidnější položky rozvahy. V čitateli jsou 

pohotové platební prostředky, jedná se o sumu peněz na běžném účtu na jiných bankovních 

účtech a hotovost v pokladně. V čitateli také můžou být volně obchodovatelné cenné 

papíry a šeky, ale z důvodu zachování nejvyšší likvidity jsou zpravidla dosazovány pouze 

peníze v pokladně podniku a peníze na bankovních účtech společnosti. Ve jmenovateli 

zlomku jsou okamžitě splatné závazky, které musí podnik splatit do 1 měsíce. Optimální 
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hodnota okamžité likvidity se pohybuje od 0,6 do 1,1. Okamžitá likvidita společnosti, by 

neměla klesnout pod hodnotu 0,2. 

Okamžitá likvidita   
pohotové platební prost edky

okamžitě splatné závazky
                                                           (8) 

Pohotová likvidita (quick ratio) 

Označuje se jako likvidita 2. stupně. Pohotová likvidita, by neměla klesnout pod 

hodnotu 1. Pokud se pohotová likvidita podniku pohybuje od 1 do 1,5, tak je podnik 

schopen vyrovnat své závazky, aniž by musel prodat zásoby. Vyšší hodnota tohoto 

ukazatele je výhodná pro věřitele, ale už není tak příznivá pro akcionáře a vedení podniku. 

Pohotová likvidita   
oběžná aktiva   zásoby

krátkodobé závazky
                                                                      (9) 

Běžná likvidita (current ratio) 

Jedná se o likviditu 3. stupně. Vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky společnosti. Tento ukazatel vypovídá o tom, jak by byl podnik 

schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v určitém okamžiku 

na hotovost. Čím vyšší je hodnota běžné likvidity, tím je pravděpodobnější zachování 

platební schopnosti podniku. Tento ukazatel vyjadřuje budoucí solventnost podniku, tedy 

schopnost hradit dluhy v době jejich splatnosti. Optimální hodnota je v rozmezí od 1,5  

do 2,5. Pokud klesne běžná likvidita pod 1,5, podnik není solventní. 

Běžná likvidita   
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
                                                                              (10)  

3.4.6 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability slouží k hodnocení 

celkové efektivnosti určité činnosti společnosti. Ukazatele jsou důležité pro akcionáře  

a potenciální investory. V časové řadě by tyto ukazatele měli mít rostoucí tendenci. 

ROI - ukazatel rentability vloženého kapitálu (return on investment) 

Je označován jako ukazatel míry zisku a patří k nejdůležitějším ukazatelům, pomocí 

kterých, je hodnocena podnikatelská činnost. Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí 

celkový kapitál vložený do podniku bez ohledu na zdroj financování.  
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 OI   
zisk p ed zdaněním   nákladové úroky

celkový kapitál
 100                                                           (11) 

ROA - ukazatel rentability celkových aktiv (return on assets) 

Označuje se také jako ukazatel návratnosti aktiv. ROA informuje o tom, jak velký 

efekt vytváří majetek podniku. Ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy, která byla  

do podnikání investována bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. Do čitatele 

dosadíme čistý zisk po zdanění a do jmenovatele aktiva, ukazatel poměří vložené 

prostředky nejen se ziskem, ale i s úroky, které jsou odměnou věřitelům za zapůjčený 

kapitál. 

 OA   
čisty zisk

aktiva
 100                                                                                                        (12) 

ROE - ukazatel rentability vlastního kapitálu (return on common equity) 

Označuje se jako ukazatel výnosnosti vlastního kapitálu nebo také jako ukazatel 

návratnosti vlastního kapitálu. Tento ukazatel je důležitý pro akcionáře, společníky  

a investory, kterým poskytuje informace o tom, zda jejich vložený kapitál přináší 

dostatečný výnos. Pro investora je důležité, aby hodnota ROE byla vyšší než úroky, které 

by obdržel při jiné formě investování (např. na termínovaném vkladu). Hodnota ROE 

nesmí být dlouhodobě nižší, než výnosy z cenných papírů garantované státem (pokladniční 

poukázky, státní obligace). Pokud by ROE byla nižší než tyto výnosy, bylo by lepší pro 

investora investovat výnosnějším způsobem a to by podnik negativně ovlivnilo. 

 O    
čistý zisk

vlastní kapitál
 100                                                                                               (13) 

ROS - ukazatel rentability tržeb (return on sales) 

Jedná se o ukazatel, který charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tento ukazatel 

vyjadřuje, kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. V čitateli zlomku je 

čistý zisk po zdanění a ve jmenovateli zlomku je hodnota tržeb z prodeje vlastních výrobků 

a služeb. Tento ukazatel je v praxi označován jako ziskové rozpětí a slouží k vyjádření 

ziskové marže. Obecně platí, čím vyšší je rentabilita tržeb, tím lepší je situace podniku 

z hlediska produkce. 

 OS   
čistý zisk

tržby
 100                                                                                                        (14) 
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ROC - nákladovost (return on costs) 

ROC je doplňkový ukazatel k ukazateli ROS. Jedná se o nákladovost tržeb, kdy 

celkové náklady jsou odhadnuty jako rozdíl tržeb a zisku. Obecně platí, že čím nižší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím lepších výsledku hospodaření podnik dosahuje, protože 1 Kč 

tržeb by podnik dokázal podnik s menšími náklady. Ke zvýšení zisku může dojít dvěma 

způsoby a to snížením nákladů nebo zvyšováním odbytu. Doplňkový ukazatel ROC je 

vyjádřený v Kč. [5] 

Nákladovost   1   
čistý zisk

tržby
    100                                                                               (15) 

3.4.7 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti jsou označovány jako ukazatele finanční stability podniku. 

Finanční stabilita společnosti je základním ukazatelem finančního zdraví společnosti. 

Jedná se o ukazatele, kteří udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

společnosti. Měří rozsah, v jakém společnost používá dluhy ke svému financování. 

V reálné ekonomice není pravděpodobné, že velké podniky by financovaly všechna svá 

aktiva pouze z vlastních zdrojů nebo z cizích zdrojů. Pokud podnik používá hlavně vlastní 

kapitál, dochází tak ke snížení výnosnosti vloženého kapitálu. Pokud podnik používá 

výhradně cizí zdroje, je zadlužen a každý další cizí finanční zdroj získává obtížněji. Podnik 

by měl mít optimální kapitálovou strukturu. 

Celková zadluženost (debt ratio) 

Jedná se o základní ukazatel, kterým se zpravidla určuje celková zadluženost 

podniku. Označuje se také jako ukazatel věřitelského rizika. Vypočítá se jako podíl cizího 

kapitálu k celkovým aktivům společnosti. Čím je vyšší podíl vlastního kapitálu, tím je větší 

bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů. Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. 

Obecně platí, čím vyšší je hodnota tohoto ukazatel, tím vyšší je riziko pro věřitele. 

Doporučovaná úroveň tohoto ukazatele je 35 % až 50 %. 

Celková zadluženost   
cizí kapitál

celková aktiva
 100                                                                      (16) 
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Kvóta vlastního kapitálu (equity ratio) 

Je označována jako vybavenost vlastní kapitálem nebo finanční nezávislost podniku. 

Setkáváme se také s pojmem koeficient samofinancování. Jedná se o doplňkový ukazatel 

k celkové zadluženosti podniku. Vyjadřuje finanční nezávislost společnosti a informuje  

o poměru vlastního kapitálu k celkovému kapitálu. Je vyjádřena v procentech  

a doporučovaná hodnota je nad 50 %. Součet ukazatele celkové zadluženosti podniku  

a kvóty vlastního kapitálu musí být roven 100 %. 

Kv ta vlastního kapitálu   
vlastní kapitál

celková aktiva
 100                                                             (17) 

Úrokové krytí (interest coverage) 

Slouží k zjištění, zda je pro podnik dluhové zatížení ještě únosné. Ukazatel informuje 

o tom, kolikrát je zisk vyšší placené úroky. Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na 

zaplacení úroků je třeba celého zisku a na akcionáře už nic nezbude. Optimální hodnota 

úrokového krytí se pohybuje nad hodnotou 3. Pokud je hodnota úrokového krytí menší než 

1, pak je podnik neschopný platit úrokové platby se zisku a ještě navíc, nemá žádné 

finanční prostředky na výplatu dividend pro akcionáře. [5] 

 rokové krytí   
 B T

nákladové úroky
                                                                                     (18) 

3.4.8 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy jsou sestavovány proto, že každý z ukazatelů hodnotí stav společnosti nebo 

jeho vývoj jediným číslem. Zvýšení vypovídací schopnosti soustav poměrových ukazatelů 

se realizuje, jejich seskupením do vzájemně propojených pyramidových soustav ukazatelů. 

Nejznámější soustavou ukazatelů je rozklad ukazatele ROE, nazývaný jako Du Pont 

pyramidální rozklad. [1] 

Du Pont pyramidální rozklad 

Označován jako „Du Pontův diagram“. Jedná se o pyramidový rozklad, který byl, 

poprvé použit ve společnosti Du Pont de Nomeurs. Dodnes se jedná o nejtypičtější 

pyramidový rozklad.  Základem, je rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE 

 a vymezení jednotlivých položek vstupujících do tohoto ukazatele. [4] 
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Výhodu tohoto pyramidálního rozkladu lze vidět především v tom, že na základě 

malého počtu ukazatelů lze dospět k určitým závěrům strategického charakteru. 

Významnými přednostmi pyramidy, je vzájemná provázanost vytvořených ukazatelů  

a možnost kvantifikace umožňující vyčíslit, jak změna ukazatele na nižším stupni ovlivní 

vrcholový ukazatel. Pyramidová struktura poskytuje syntetický pohled na finanční situaci 

společnosti a uvádí základní vazby mezi jednotlivými oblastmi finančního řízení. [1] 

Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži, kdy odspodu jsou sčítány 

nákladové položky a jejich odečtením od tržeb (výnosů) se získá čistý zisk EAT. Zisková 

marže se vypočítá jako zisk dělený tržbami. Zisková marže je násobená obratem celkových 

aktiv a rovná se tedy výnosnosti aktiv ROA tato část Du Pontova diagramu je nazývána, 

jako Du Pontova rovnice. 

 OA   zisková marže obrat celkových aktiv   
čistý zisk

tržby
 

tržby

celková aktiva
                      (19) 

Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy 

aktiv, výsledkem je obrat celkových aktiv. Pravá strana Du Pont rozkladu je označována 

jako ukazatel pákového efektu. Pokud bude podnik využívat cizí kapitál ve větším rozsahu, 

může dosáhnout vyšší hodnoty rentability vlastního kapitálu. Pozitivní vliv zadluženosti se 

projeví pouze tehdy, bude-li společnost vykazovat takový zisk, aby vykompenzoval vyšší 

nákladové úroky. [5] 

Na obrázku č. 7 je schéma, Du Pont pyramidálního rozkladu. Jsou v něm uvedeny 

jednotlivé úrovně včetně vzorců a položek nutných k výpočtu vrcholového ukazatele ROE. 
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+ + 

 

Obrázek č. 7: Schéma Du Pont pyramidálního rozkladu 

Zdroj: vlastní zpracování + [5] 

3.4.9 Souhrnné indexy hodnocení 

Souhrnné indexy hodnocení mají za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristikou celkovou 

finanční a ekonomickou situaci firmy, pomocí jediného čísla. Jedná se o účelově vytvořené 

bonitní a bankrotní modely, sestavené za účelem posouzení finanční situace podniku. Mezi 

bonitní modely, které se snaží, bodovým hodnocením stanovit bonitu hodnocené firmy 

patří Kralickův rychlý test nebo index bonity. Bankrotní modely, které stanovují, zda 

podnik směřuje k bankrotu, patří například Taflerův bankrotní model nebo index IN05. [4] 

Kralickův rychlý test 

Jedná se o bonitní model, označuje se jako „qucik test“ a navrhl ho P. Kralicek. 

Základem jsou čtyři oblasti, stabilita, likvidita, rentabilita a výsledek hospodaření, ke 

každé z těchto oblastí je zvolen jeden ukazatel, tak, aby byla zabezpečena vyvážená 

analýza finanční stability i výnosové situace. 
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Koeficient samofinancování  
vlastní kapitál

celková aktiva
                                                             (20) 

Ukazatel vypovídá o kapitálové síle firmy a charakterizuje dlouhodobou finanční 

stabilitu a samostatnost. Udává do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby vlastními 

zdroji. Vysoký podíl vlastních zdrojů může způsobit pokles rentability vlastního kapitálu. 

Není efektivní, aby téměř všechny potřeby podniku byly kryty vlastními zdroji. 

Doba splácení dluhu z CF   
cizi kapitál krátkodobý finanční majetek

bilanční   
                           (21) 

Daný ukazatel vyjadřuje, za jak dlouhé časové období je podnik schopen uhradit své 

závazky. Bilanční CF se vypočítá jako výsledek hospodaření za účetní období – daň 

z příjmů + odpisy DHM a DNM – saldo přechodných účtů aktiv + saldo přechodných účtů 

pasiv. Doba splácení dluhu z CF charakterizuje spolu s koeficientem samofinancování. 

CF v   tržeb   
provozní   

tržby
 100                                                                                     (22) 

 entabilita celkového kapitálu  
 B T

celková aktiva
  100                                                     (23) 

CF v procentech tržeb a ukazatel ROA analyzují výnosovou situaci podniku.  Bonita 

firmy se stanoví tak, že výsledek každého ukazatele se oklasifikuje pomocí následující 

tabulky a výsledná známka se určí aritmetickým průměrem. Výhodou této metody je 

rychlost, jednoduchost a dobrá vypovídací schopnost. [5] 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny hodnoty pro vyhodnocení Kralickova rychlého testu.  

Tabulka č. 5: Stupnice hodnocení pro Kralickův rychlý test 

Ukazatel Výborný 1 Velmi dobrý 2 Dobrý 3 Špatný 4 
Ohrožen 

insolvencí 

Koeficient 

samofinancování 
> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení 

dluhu 
< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Zdroj: vlastní zpracování + [5] 
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Index bonity 

Bývá označován jako indikátor bonity. Používá se hlavně v německy mluvících 

zemích. Základem tohoto indexu je výpočet 6 ukazatelů, které se dosadí do rovnice  

a vynásobí se příslušnými pevnými vahami. Výsledná hodnota rovnice se porovná 

s hodnotící tabulkou a tím se zjistí finančně-ekonomická situace hodnocené firmy. 

Poměrové ukazatele: 

x1 
  

cizí zdroje
                                                                                                                    (24) 

x2 
celková aktiva

cizí zdroje
                                                                                                                            (25) 

x  
zisk p ed zdaněním

celková aktiva
                                                                                                                   (26) 

x  
zisk p ed zdaněním

celkové výkony
                                                                                                                   (27) 

x  
zásoby

celkové výkony
                                                                                                                           (28) 

x  
celkové výkony

celková aktiva
                                                                                                                           (29) 

 ovnice pro výpočet indexu bonity: 

B 1 5  1 + 0 0   2 + 10    + 5  4 + 0    5 + 0 1                                                              (30) 

V následující tabulce je stupnice hodnocení pro index bonity. 

Tabulka č. 6: Stupnice pro hodnocení indexu bonity 

Hodnocení 
extrémně 

špatná 

velmi 

špatná 
špatná 

určité 

problémy 
dobrá 

velmi 

dobrá 

extrémně 

dobrá 

Hodnota pod -2 pod -1 pod 0 0 až 1 1 a více 2 a více 3 a více 

Zdroj: vlastní zpracování + [5] 

Výsledek indexu bonity se porovnává s hodnotící tabulkou, kdy čím vyšší je hodnota 

indexu, tím lepší je finančně-ekonomická situace podniku. A čím nižší je hodnota indexu 

nebo vyjde-li dokonce index bonity záporně, tím horší je finančně-ekonomická situace 

společnosti. 
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Index IN05 

Je bankrotní model, označován jako index důvěryhodnosti. Jedná se o index, který se 

zakládá na datech průmyslových podniků z roku 2004. Pracuje s 5 poměrovými ukazateli, 

které jsou dosazeny do rovnice a jsou vynásobeny jednotlivými pevnými vahami. Výhodou 

tohoto indexu je, že spojuje pohled věřitele i pohled vlastníka. Index je kritériem pro 

hodnocení a srovnání kvality fungování podniku a současně i indikátorem včasné výstrahy. 

Poměrové ukazatele: 

A   
aktiva

cizí kapitál
                                                                                                                  (31) 

B  
 B T

nákladové úroky
                                                                                                          (32) 

    
    

      
                                                                                                                     (33) 

D   
výnosy

aktiva
                                                                                                                         (34) 

    
oběžná aktiva

krtátkodobé závazky a úvěry
                                                                                       (35) 

 ovnice pro výpočet indexu IN0 : 

IN0    0 1    + 0 04 B +        + 0 21 D + 0 0                                                         (36) 

Následující tabulka zahrnuje hranice pro klasifikaci indexu IN05. 

Tabulka č. 7: Hranice pro klasifikaci indexu IN05 

Hodnota indexu IN05 Slovní interpretace výsledku 

          uspokojivá finanční situace podniku 

               „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

          podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 

Zdroj: vlastní zpracování + [5] 

Pokud je výsledek rovnice IN05 vyšší, než hodnota 1,6, pak je uspokojivá finanční 

situace podniku, pokud se index pohybuje v rozmezí od 0,9 do 1,6, pak hovoříme o tzv. 

„šedé zóně“ nevyhraněných výsledků. Jestliže je index nižší nebo roven hodnotě 0,9 pak je 

firma ohrožena vážnými finančními problémy.  
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Taflerův bankrotní model   

Bankrotní model, který byl publikován v roce 1977 a využívá čtyři poměrové 

ukazatele. Tito ukazatele se vypočítají a dosadí se do Taflerovy diskriminační rovnice. 

Výsledek rovnice je pak porovnán s klasifikační tabulkou, ve které je uvedena 

pravděpodobnost bankrotu společnosti. 

Poměrové ukazatele: 

 1 
zisk p ed zdaněním

krátkodobé závazky
                                                                                                    (37) 

 2 
oběžná aktiva

cizí kapitál
                                                                                                             (38) 

   
krátkodobé závazky

aktiva
                                                                                                    (39) 

   
tržby

aktiva
                                                                                                                          (40) 

Taflerova diskriminační rovnice: 

T 0 5   R1 + 0 1  R2 + 0 1  R  + 0 1  R4                                                                      (41) 

V tabulce číslo 8 jsou uvedeny hranice pro klasifikaci Taflerovy rovnice a slovní 

interpretace výsledku. 

Tabulka č. 8: Hranice pro klasifikaci Taflerovy rovnice 

Hodnota Taflerovy rovnice Slovní interpretace výsledku 

       velmi malá pravděpodobnost bankrotu 

             malá pravděpodobnost bankrotu 

       pravděpodobný bankrot 

Zdroj: vlastní zpracování + [5] 

Výsledek vypočtené Taflerovy diskriminační rovnice udává pravděpodobnost 

bankrotu firmy. Pokud je        pak se u podniku neočekává bankrot, firma má velmi 

malou pravděpodobnost bankrotu. Pokud se T pohybuje v rozmezí od 0,3 do 0,2 podnik 

má malou pravděpodobnost bankrotu a pokud se T dostane pod hranici 0,2, očekává se 

bankrot společnosti s vyšší pravděpodobností. [5] 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU 

V této části práce je provedena finanční analýza podniku Severočeské doly a.s.,  

za období od roku 2010 do roku 2014 na základě vybraných analýz a výpočtů 

ekonomických ukazatelů, soustav a modelů. Vstupní údaje potřebné k výpočtům jsou 

uvedeny v přílohách této práce, jedná se o rozvahy společnosti za období od roku 2010  

do roku 2014 a o výkazy zisku a ztráty rovněž za stejné období. Vzorce, doporučované 

hodnoty a kriteriální tabulky jsou uvedeny v předchozí kapitole označené jako teoretická 

východiska. Horizontální a vertikální analýza je zpracována v přehledných tabulkách  

a zjištěné výsledky jsou okomentovány vždy pod tabulkou.  

Ekonomické ukazatele jsou vypočítány za určené období a výsledky jsou zpracovány 

do tabulek a pro lepší přehlednost a orientaci ve výsledcích jsou doplněny jednoduchými 

grafy a následně okomentovány popřípadě srovnány s doporučovanými hodnotami či 

oborovými průměry. Mezi souhrnné indexy hodnocení patří bankrotní a bonitní modely.  

U každého modelu jsou vypočítány poměrové ukazatele a jejich výsledky jsou dosazeny  

do rovnice daného modelu nebo jsou porovnány s kriteriálními hodnotami a následně podle 

kriteriálních tabulek i vyhodnoceny. Čtvrtá část diplomové práce je nejdůležitější částí 

a na tuto část volně navazuje kapitola pátá „návrhy a doporučení“. 

4.1 Horizontální analýza 

Údaje k vypracování horizontální analýzy jsou převzaty z příloh diplomové práce  

za období od roku 2010 do roku 2014. Provedla jsem horizontální analýzu rozvahy  

i výkazu zisku a ztráty u vybraných položek z těchto účetních výkazů a to v meziročním 

srovnání. Cílem horizontální analýzy je zjištění vývoje vybraných položek rozvahy a VZZ 

a odůvodnění zjištěných extrémů. Výpočty jsou provedeny na základě vzorců z teoretické 

části práce a jsou uvedeny vždy v absolutním i relativním vyjádření. Absolutní vyjádření je 

číselná hodnota v tisících korunách a relativní vyjádření je procentuální vyjádření, které je 

uvedeno hlavně pro lepší orientaci ve výsledcích a pro přehlednost ve výpočtech.  

Pod tabulkou se nachází ekonomický komentář vybraných položek aktiv a pasiv. 

V tabulce číslo 9 jsou uvedeny výsledky horizontální analýzy rozvahy u vybraných 

položek aktiv v meziročním srovnání za určené období. 
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 Tabulka č. 9: Horizontální analýza rozvahy - strana aktiv 

Položka rozvahy 
2010/2011 2011/2012 

tis. Kč % tis. Kč % 

Aktiva celkem 784 032 2,75 1 506 232 5,15 

Stálá aktiva 1 400 729 5,70 1 372 403 5,28 

DNM 6 015 5,40 -2 911 -2,48 

DHM 2 561 466 15,05 1 370 152 7,00 

DFM -1 166 752 -15,65 5 162 0,08 

Oběžná aktiva -628 358 -16,51 143 473 4,51 

Zásoby 49 550 11,62 -45 449 -9,55 

Pohledávky -98 113 -7,10 -99 267 -7 73 

KFM -579 795 -29,03 228 189 15,45 

Ostatní aktiva 11 661 24,7 -9 644 -16,38 

Položky rozvahy 
2012/2013 2013/2014 

tis. Kč % tis. Kč % 

Aktiva celkem -79 728 -0,26 862 971 2,82 

Stálá aktiva -1 210 180 -4,42 657 482 2,51 

DNM -8 288 -7,25 -14 204 -13,39 

DHM 73 085 0,35 439 740 2,09 

DFM -1 274 977 -20,26 231 946 4,62 

Oběžná aktiva 1 132 672 34,10 205 267 4,61 

Zásoby -25 118 -5,84 -43 795 -10,81 

Pohledávky 368 137 31,05 -544 191 -35,03 

KFM 789 653 46,3 793 253 31,79 

Ostatní aktiva -2 220 -4,51 222 0,47 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Celková aktiva rostla, s výjimkou roku 2013, kdy oproti roku 2012 mírně klesla. 

Celková aktiva nejvíce vzrostla z roku 2011 na rok 2012, hlavním důvodem bylo, že 

společnost SD koupila kolesové rýpadlo za 1,7 miliardy Kč. Stálá aktiva měla stejný vývoj 

jako celková aktiva. DNM od roku 2011 klesal a to z důvodů klesání ocenitelných práv.  

Za zvýšením stálých aktiv stál nákup DHM převážně pozemků v roce 2012. Zároveň se 

stálá aktiva zvyšovala díky budování a výstavbě nových staveb a budov za celé sledované 

období. DFM poklesl v roce 2010 z důvodu prodeje majoritního podílu v dceřiné 

společnosti Skládka Tušimice a.s., další a to výrazný pokles DFM byl v roce 2013  

a to hned ze dvou důvodů. Prvním z nich byl prodej podílu s podstatným vlivem 

přidružené společnosti JTSD-Braunkohlebergbau GmbH a druhým z nich bylo snížení 

podílu v ovládaných a řízených osobách z důvodů dvou fůzí v rámci dceřiných společností 

Severočeských dolů. Oběžná aktiva rostla od roku 2011, a to hlavně z důvodu růstu 

krátkodobého finančního majetku. Růst KFM byl tak výrazný z důvodů tvorby rezerv  
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na bankovním účtu společnosti na důlní škody a rekultivaci zasažené krajiny těžbou. 

Zásoby společnosti klesaly od roku 2011 a to z důvodu snížení materiálu. Pohledávky 

společnosti ve všech letech klesaly, výjimkou byl rok 2013. Ostatní aktiva firmy, měla 

různý vývoj, klesala i rostla. V rozvaze má položka ostatních aktiv minimální vliv  

na celkové složení a velikost aktiv, tudíž se jedná o položku zanedbatelnou. 

V tabulce číslo 10 jsou uvedeny výpočty horizontální analýzy rozvahy u vybraných 

položek pasiv v meziročním srovnání za určené období. 

 Tabulka č. 10: Horizontální analýza rozvahy - strana pasiv 

Položka rozvahy 
2010/2011 2011/2012 

tis. Kč % tis. Kč % 

Pasiva celkem 784 032 2,76 1 506 232 5,15 

Vlastní kapitál 1 073 881 5,51 1 172 658 5,70 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 7 157 2,36 383 437 223,67 

Rezervní fondy 4 337 0,08 2 372 0,04 

HV z min. let 703 497 27,45 858 976 26,30 

HV za běžné účetní období 358 890 15,88 -72 127 -2,75 

Cizí zdroje -266 638 -2,99 333 046 3,85 

Rezervy 110 603 2,98 173 049 4,53 

Dlouhodobé závazky 198 344 18,74 102 791 8,18 

Krátkodobé závazky 780 660 38,15 -957 244 -33,86 

Bankovní úvěry a výpomoci -1 356 245 -64,19 1 014 450 234,09 

Ostatní pasiva -23 211 -95,89 528 53,01 

Položky rozvahy 
2012/2013 2013/2014 

tis. Kč % tis. Kč % 

Pasiva celkem -79 728 -0,26 862 971 2,82 

Vlastní kapitál 941 830 4,33 734 139 3,24 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Kapitálové fondy -231 269 -33,35 387340 183,80 

Rezervní fondy 5 763 0,11 8 182 0,15 

HV z min. let 786 233 19,06 1 168 484 23,80 

HV za běžné účetní období 381 103 14,96 -829 867 -28,34 

Cizí zdroje -1 022 313 -11,37 130 577 1,64 

Rezervy 232 010 5,81 180 808 12,73 

Dlouhodobé závazky 60 361 4,44 0 0 

Krátkodobé závazky 456 333 24,41 -187 826 -8,08 

Bankovní úvěry a výpomoci - 1 771 017 100,00 0 0 

Ostatní pasiva 755 49,54 -1 745 -76,57 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Celková pasiva kopírují celková aktiva podniku, tudíž pasiva po celou dobu rostla, 

až na rok 2013 kdy poklesla, pokles byl, ale zanedbatelný. Vlastní kapitál podniku  

po celou dobu rostl v průměru o 4,5 %. Základní kapitál společnosti měl po celou dobu 

stejnou hodnotu. Kapitálové fondy zaznamenaly v roce 2014 výrazný růst z důvodu 

přecenění majetku a závazků společnosti. Hospodářský výsledek z minulých let se neustále 

zvyšoval v průměru o 23 %, kdežto hospodářský výsledek za běžné účetní období měl 

střídavý charakter a nejvýraznější změnou byl pokles HV v roce 2014 o více než 28 %, 

příčinou toho byly nejnižší tržby za sledované období. Cizí zdroje měly střídavý charakter 

a to hlavně z důvodu zvyšování a snižování bankovních úvěrů a výpomocí. Při pořízení 

úvěru cizí zdroje rostly, při splacení úvěru cizí zdroje klesaly. Rezervy po celou dobu 

rostly. Za zvyšováním rezerv stojí povinná tvorba rezerv určená na sanace, rekultivace  

a důlní škody způsobené hornickou činností. Společnost musí mít dostatečné rezervy  

na rekultivaci po dokončení těžby, počítalo se s rokem 2035, ale díky prolomení těžebních 

limitů na dole Bílina a prodloužení těžby až do roku 2055 proto bude i nadále muset 

společnost vytvářet další rezervy. Za poslední sledovaný rok 2014 se rezervy pohybovaly 

pod hranicí 4,5 miliardy Kč. Dlouhodobé závazky společnosti meziročně rostly až na rok 

2014, kdy společnost neměla žádné dlouhodobé závazky. Krátkodobé závazky měly 

střídavý vývoj, rostly a následně další rok klesaly. Společnost čerpala krátkodobý 

bankovní úvěr od Československé obchodní banky a.s. a z tohoto důvodů v roce 2010 

měla společnost na bankovním účtu více než 2 miliardy Kč především na plánovanou 

investici - nákup kolesového velkorýpadla. Z tohoto důvodu následně v roce 2011 došlo 

k poklesu financí na bankovním účtu, protože bylo rýpadlo zakoupeno a na účtu ubylo více 

než 1,3 miliardy Kč. V dalším roce byl přírůstek o více než 200 %, v peněžních jednotkách 

se jednalo o více než miliardu Kč, která byla na bankovní účet uložena jako zdroj financí 

potřebných na nákup a výstavbu budov, tato investice byla opět čerpána z krátkodobého 

úvěru od Československé obchodní banky a.s. Ostatní pasiva výrazně klesla, pak zase 

rostla a následně v roce 2014 došlo opět k výraznému poklesu. Vzhledem k tomu, že 

ostatní pasiva jsou zanedbatelnou položkou rozvahy, stejně jako ostatní aktiva, tak nemají 

podstatný vliv na činnost podniku a kolísání jejich hodnot není, pro společnost podstatné. 

Následující tabulka obsahuje výsledky výpočtů horizontální analýzy výkazu zisku  

a ztrát u vybraných položek výkazu zisku a ztrát společnosti SD v meziročním srovnání  

za sledované roky 2010-2014. 
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Tabulka č. 11: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Položka VZZ 
2010/2011 2011/2012 

tis. Kč % tis. Kč % 

Tržby za prodej zboží 1 849 6,47 -2 342 -7,70 

Náklady vynaložené na prodané zboží 1 509 5,78 -1 851 -6,71 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
385 007 3,68 -347 377 -3,20 

Výkonová spotřeba -507 560 -9,98 37 487 0,82 

Osobní náklady -10 591 -0,61 27 973 1,62 

Tržby za prodej DM a materiálu -50 253 -10,33 18 666 4,28 

Provozní HV 512 171 22,84 -877 391 -31,85 

Finanční HV -61 528 -12,14 643 355 244,43 

HV před zdaněním 450 643 16,39 -234 063 -7,31 

HV za účetní období (po zdanění) = 

HV za běžnou činnost 
358 890 15,88 -72 127 -2,75 

Položka VZZ 
2012/2013 2013/2014 

tis. Kč % tis. Kč % 

Tržby za prodej zboží -2 429 -8,65 -13 608 -53,02 

Náklady vynaložené na prodané zboží -1 112 -4,32 -13 052 -52,96 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
1 080 358 10,29 -1 497 043 -12,93 

Výkonová spotřeba 479 125 10,38 -353 345 -6,93 

Osobní náklady -52 639 -2,99 -64 524 -3,78 

Tržby za prodej DM a materiálu 447 984 198,46 -656 315 -72,68 

Provozní HV 1 121 586 59,74 -1 171 511 -39,06 

Finanční HV -526 116 -48,32 92 401 16,42 

HV před zdaněním 595 470 20,07 -1 079 110 -30,30 

HV za účetní období (po zdanění) = 

HV za běžnou činnost 
381 103 14,96 -829 867 -28,34 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Tržby za prodej zboží klesaly od roku 2011 stejně tak jako náklady související 

s jejich prodejem. Tržby za prodej zboží mají na celkové tržby nejmenší vliv, tudíž jejich 

pokles natolik podnik neovlivnil. Náklady vynaložené na prodej zboží od roku 2011 

klesaly, což je pro podnik výhodné, protože obecně se náklady mají snižovat. Důležité jsou 

pro podnik tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, tedy v tomto případě tržby  

za prodej hnědého uhlí. Obecným pravidlem je, že tržby podniku mají meziročně růst nebo 

se držet na stejné hladině, v případě SD tržby za prodej vlastních výrobků a služeb měly 

střídavý vývoj a nejvyšších tržeb společnost dosáhla v roce 2013, kdy tržby oproti roku 

2012 vzrostly, o více než 10 %, avšak v roce 2012 došlo k propadu o více než 12 %. 

Společnost by měla zvýšit tržby, protože ty přímo ovlivňují hospodářský výsledek 

podniku. Výkonová spotřeba společnosti od roku 2011 rostla, až na rok 2014, kdy klesla  
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o více než 6 %. Osobní náklady obsahují hlavní mzdové náklady podniku. Osobní náklady 

společnosti se pohybovaly okolo 1,7 miliardy Kč až na rok 2014, který byl výjimkou, kdy 

osobní náklady klesly pod 1,7 miliardy, hlavním důvodem snížení osobních nákladů v roce 

2014 byl propouštění a snižování počtu pracovníků. Obecně by měly náklady podniku 

klesat, náklady společnosti SD tuto obecnou podmínku splňují. Tržby z prodeje DM  

a materiálu byly nejvyšší v roce 2013, kdy vzrostly, o necelých 200 %, hlavním důvodem 

tohoto zvýšení byl prodej nepotřebného majetku a materiálu. Velikost tržeb z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu rovněž ovlivňuje hospodářský výsledek společnosti, 

stejně tak jako tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. Provozní výsledek hospodaření 

společnosti měl střídavý vývoj, největší nárůst byl o necelých 60 % v roce 2013 a naopak 

největší propad zaznamenal provozní výsledek hospodaření v roce 2014, kdy klesl takřka  

o 40 %. Finanční výsledek hospodaření podniku měl střídavý vývoj, ale přesně opačný 

oproti vývoji provozního výsledku. Finanční výsledek hospodaření zaznamenal největší 

pokles v roce 2013 o více než 48 %. Hospodářský výsledek společnosti před i po zdanění 

byl nejvyšší v roce 2013 a naopak nejnižší v roce 2014. Oba hospodářské výsledky 

poklesly za sledované období nejvíce v roce 2014. Přímý vliv na velikost HV společnosti 

měla těžba uhlí, ze které plynou tržby za prodej vytěženého uhlí. Těžba hnědého uhlí byla 

nejvyšší v roce 2013 a naopak nejnižší v roce 2014.  

4.2 Vertikální analýza 

Údaje potřebné k výpočtu vertikální analýzy jsou převzaty z příloh této práce.  

Vertikální analýza je provedena za období od roku 2010 do roku 2014 u vybraných 

položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Cílem této analýzy je procentní vyjádření jednotlivých položek na celkové sumě.  

Pod tabulkou s výsledky vertikální analýzy je vždy uveden ekonomický komentář.  

V tabulce číslo 12 je provedena vertikální analýza rozvahy strany aktiv a jsou  

v ní uvedeny podíly jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech za určené období  

od roku 2010 do roku 2014 ve společnosti Severočeské doly. Podíly položek jsou 

vyjádřeny v procentech. 
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Tabulka č. 12: Vertikální analýza rozvahy   strana aktiv 

[%] 2010 2011 2012 2013 2014 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Stálá aktiva (dlouhodobý majetek) 86,45 88,92 89,03 85,32 85,06 

- Dlouhodobý nehmotný majetek 0,45 0,45 0,42 0,40 0,34 

- Dlouhodobý hmotný majetek 69,23 75,36 76,58 80,41 80,08 

- Dlouhodobý finanční majetek 30,32 24,19 23,00 19,19 19,58 

Oběžná aktiva 13,38 10,88 10,81 14,53 14,79 

- Zásoby 11,20 14,97 12,96 9,10 7,76 

- Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 

- Krátkodobé pohledávky 36,33 40,43 35,69 29,94 21,67 

- Krátkodobý finanční majetek 52,47 44,60 51,35 56,02 70,57 

Ostatní aktiva 0,17 0,20 0,16 0,15 0,15 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Celková aktiva společnosti jsou tvořeny stálými, oběžnými a ostatními aktivy. Stálá 

aktiva se nejvíce podílejí na velikosti celkových aktiv, a to z více než 80 %. Oběžná aktiva 

se na celkových aktivech podílejí hodnotou okolo 10 % až 14 %. Největší podíl stálých 

aktiv na celkových aktivech byl v roce 2012 a naopak nejnižší podíl stálých aktiv  

na celkových aktivech byl v roce 2014. Naopak ostatní aktiva se na celkových aktivech 

podílejí nejmenší hodnotou, a to do 0,2 %.   

Stálá aktiva společnosti jsou tvořena dlouhodobým majetkem, a to hmotným, 

nehmotným a finančním. DNM má na stálých aktivech zanedbatelný podíl do 0,5 %. 

Největší podíl na stálých aktivech má DHM. Nejvyšší podíl DHM na celkové hodnotě 

stálých aktiv byl v roce 2013 a naopak nejnižší podíl byl v roce 2010. Z tabulky jasně 

vyplývá, že společnost snižuje dlouhodobý finanční majetek na úkor dlouhodobého 

hmotného majetku.  

Oběžná aktiva společnosti jsou tvořena zásobami, dlouhodobými a krátkodobými 

pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. Největší podíl na oběžných aktivech 

ve všech obdobích měl krátkodobý finanční majetek, naopak nejnižší podíl na OA měly 

dlouhodobé pohledávky. 

Obrázek číslo 8 znázorňuje graficky podíl stálých aktiv, oběžných aktiv a ostatních 

aktiv na celkových aktivech společnosti Severočeské doly za sledované období od roku 

2010 do roku 2014. 
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Obrázek č. 8: Složení aktiv podniku SD v % 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Z grafu je zřejmé, že po celou dobu měla stálá aktiva nejvyšší podíl na celkových 

aktivech, a naopak nejnižší podíl na celkových aktivech měla ostatní aktiva. 

V následující tabulce je provedena vertikální analýza rozvahy, a to strany pasiv. Jsou 

v ní uvedeny podíly vybraných položek pasiv na celkových pasivech společnosti 

Severočeské doly za sledované období od roku 2010 do roku 2014. Podíly vybraných 

položek pasiv jsou uvedeny v procentuálním vyjádření. 

Tabulka č. 13: Vertikální analýza rozvahy   strana pasiv 

[%] 2010 2011 2012 2013 2014 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál  68,53 70,36 70,74 74,00 74,30 

- Základní kapitál 46,59 44,16 41,78 40,04 38,79 

- Kapitálové fondy 1,55 1,51 3,19 2,04 3,63 

- Rezervní fondy 27,10 25,71 24,33 23,35 22,65 

- HV z minulých let 13,16 15,88 18,98 21,66 25,97 

- HV z běžného účetního období 11,60 12,74 11,72 12,91 8,96 

Cizí zdroje 31,38 29,64 29,26 26,00 25,70 

- Rezervy 41,53 44,09 44,38 52,99 53,83 

- Dlouhodobé závazky 11,86 14,52 15,12 17,82 19,77 

- Krátkodobé závazky 22,93 32,65 20,80 29,19 26,40 

- Bankovní úvěry a výpomoci 23,68 8,74 19,70 0,00 0,00 

Ostatní pasiva 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Celková pasiva firmy jsou tvořena vlastním a cizím kapitálem a ostatními pasivy. 

Vlastní kapitál tvoří z většiny celková pasiva, a to z 68 % až 74 % podle období. Cizí 

zdroje se na celkových pasivech podílejí hodnotou od 25 % do 31 %. Ostatní pasiva tvoří 

nejnižší podíl na celkových pasivech a to pouze v roce 2010 ve výši 0,09 %, ve zbytku 

sledovaných let dokonce ostatní aktiva mají nulovou hodnotu vlivem zaokrouhlování. 

Z vertikální analýzy vyplývá, že společnost zvyšuje podíl vlastních zdrojů a naopak snižuje 

podíl cizích zdrojů na celkových pasivech. Vytváření vlastních zdrojů je nákladnější než 

vytváření cizích zdrojů. Je dobré, že podnik má nižší velikost cizích zdrojů než vlastních, 

ale nadále by podíl vlastních zdrojů neměl zvyšovat, spíše udržovat stávající poměr 75:25.  

Vlastní kapitál neboli vlastní zdroje společnosti jsou tvořeny základním kapitálem, 

kapitálovými fondy, rezervními fondy, hospodářským výsledkem z minulých let 

 a hospodářským výsledkem z běžného účetního období. Nejvyšší podíl na vlastních 

zdrojích má základní kapitál, a to okolo 40 %. Kapitálové fondy tvoří malou část vlastních 

zdrojů, a to v jednotkách procent.  ezervní fondy mají  podíl na vlastních zdrojích  

od 22,65 do 27,10 %. Hospodářský výsledek z minulých let stoupá a nejvyššího podílu  

na vlastních zdrojích dosáhl v roce 2014 s více než 25 %. HV z běžného účetního období 

má o více než polovinu nižší podíl, než hospodářský výsledek z minulých let na vlastních 

zdrojích.  

Cizí zdroje podniku jsou složeny z rezerv, dlouhodobých a krátkodobých závazků a 

také bankovních úvěrů a výpomocí. Cizí zdroje jsou podstatnou většinou tvořeny 

rezervami, které jsou povinné, a za sledované období podíl rezerv na cizích zdrojích roste. 

Nejvyšší podíl rezerv na cizích zdrojích měl podnik v roce 2014 a to více jak 53 % 

z celkových cizích zdrojů. Dlouhodobé závazky podniku svůj podíl za sledované období 

zvyšují. Krátkodobé závazky mají vyšší podíl na cizích zdrojích než dlouhodobé závazky. 

Krátkodobé závazky se pohybují mezi 22 % až 32 %. Společnost SD čerpala v roce 2010  

a 2012 krátkodobý bankovní úvěr, tudíž položka bankovní úvěry a výpomoci tvořila 

v těchto letech vyšší podíl na cizích zdrojích, než v letech ve kterých úvěr nečerpala. 

Ostatní pasiva mají minimální podíl na celkových pasivech a v rozvaze společnosti 

jsou zanedbatelnou položkou. 

Obrázek číslo 9 graficky znázorňuje podíl vlastních zdrojů, cizích zdrojů a ostatních 

pasiv na celkových pasivech společnosti SD za určené období 2010 až 2014. 
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Obrázek č. 9: Složení pasiv podniku SD v % 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Z grafu plyne, že vlastní zdroje společnosti jsou daleko vyšší než cizí zdroje. Vlastní 

zdroje mají na celkových pasivech společnosti vyšší podíl než cizí zdroje. Ostatní pasiva 

mají na celkových pasivech zanedbatelný podíl. Vlivem zaokrouhlování nejsou v letech 

2011 až 2014 ostatní pasiva v grafu zobrazena. 

V tabulce číslo 14 je provedena vertikální analýza vybraných položek nákladů 

a v procentuálním vyjádření. 

Tabulka č. 14: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty   položek nákladů 

[%] 2010 2011 2012 2013 2014 

NÁKLADY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,29 0,33 0,29 0,26 0,14 

Výkonová spotřeba 57,22 53,95 52,80 53,08 56,02 

Osobní náklady 19,59 20,39 20,11 17,76 19,39 

Daně a poplatky 2,44 2,67 2,31 2,52 2,62 

Odpisy DHM a DNM 13,33 15,88 17,50 17,07 17,94 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 4,78 4,65 5,07 7,83 2,44 

Ostatní provozní náklady 2,35 2,13 1,92 1,48 1,45 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Celkové náklady firmy tvoří položky náklady vynaložené na prodej zboží, 

výkonová spotřeba (jedná se o spotřebu materiálu energie a služeb), osobní náklady (patří 

tam hlavně mzdové náklady), daně a poplatky, odpisy dlouhodobého hmotného  

a dlouhodobého nehmotného majetku, zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu a poslední vybranou položkou jsou ostatní provozní výnosy. Náklady 
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vynaložené na prodej zboží měly na celkových nákladech nejnižší podíl, a to v desetinách 

procenta a od roku 2011 klesají, což je pozitivní protože obecně mají náklady podniku 

klesat. Z vertikální analýzy VZZ vyplývá, že největší podíl na celkových nákladech má 

výkonová spotřeba. Výkonová spotřeba od roku 2011 rostla, což není dobré, náklady by 

měly klesat, ne růst. Osobní náklady společnosti se pohybovaly od 17 % do 20 %. Daně  

a poplatky mají nízký podíl na celkových nákladech, a to pouze v rozmezí od 2,44 %  

do 7,83 %. Nejvyšší daně a poplatky podnik platil v roce 2013 a naopak nejnižší daně  

a poplatky platil v roce 2014, opět vycházíme z toho, že náklady mají dlouhodobě klesat, 

klesání nákladů vidíme v roce 2014, kdy výrazně klesly oproti roku 2013. Odpisy 

dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku tvoří podstatnou 

část celkových nákladů a to podílem okolo 17 %. Zůstatková cena dlouhodobého majetku 

a materiálu má malý podíl na celkových nákladech. Nejnižší podíl zůstatkové ceny  

na celkových nákladech byl v roce 2014, a to 2,44 % a naopak nejvyšší podíl byl v roce 

2013. Z toho vyplývá, že podnik snížil náklady ve formě zůstatkové ceny DM a materiálu. 

Ostatní provozní náklady se za sledované období snižovaly, což je pro společnost SD 

velice dobré. 

Na následujícím obrázku je graficky znázorněno složení nákladů společnosti SD. 

 

Obrázek č. 10: Složení nákladů podniku SD v % 

Zdroj: [vlastní úprava] 

V grafu nejsou zobrazeny náklady související s prodejem zboží, a to z toho důvodu, 

že jejich velikost je zanedbatelná. Z grafu jasně vyplývá, že na celkových nákladech 

společnosti má největší podíl položka výkonová spotřeba, pod kterou se skrývá spotřeba 
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materiálu. Významný podíl na celkových nákladech podniku mají osobní náklady (mzdové 

náklady) a odpisy. Daně a poplatky a ostatní provozní náklady se podílejí na celkových 

nákladech společnosti pouze malým podílem.  

V tabulce číslo 15 je provedena vertikální analýza výkazu zisku a ztráty vybraných 

položek výnosů společnosti SD za sledované období od roku 2010 do roku 2014. 

Tabulka č. 15: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty   položek výnosů 

[%] 2010 2011 2012 2013 2014 

VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby za prodej zboží 0,26 0,27 0,25 0,20 0,12 

Výkony 94,86 95,77 95,52 92,55 97,29 

Tržby za prodej DM a materiálu 4,44 3,85 4,12 7,19 2,36 

Ostatní provozní výnosy  0,44 0,11 0,11 0,06 0,23 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Celkové výnosy společnosti Severočeské doly tvoří položky tržby za prodej zboží, 

výkony (zde patří tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, tedy za prodej hnědého uhlí), 

tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu a ostatní provozní výnosy. Na 

celkových výnosech se nejvíce podílí výkony, tedy tržby z prodeje hnědého uhlí, a to z více 

než 90 %.  Nejvyšší podíl výkonů na celkových výnosech byl v roce 2014 s 97,29 %  

a nejnižší podíl výkonů na celkových výnosech byl v roce 2013 s 92,55 %. Malou částí se 

na celkových výnosech podílí tržby za prodej zboží a také ostatní provozní výnosy. Tržby 

za prodej dlouhodobého majetku a materiálu jsou podstatně vyšší než ostatní provozní 

výnosy nebo tržby za prodej zboží, ale oproti výkonům jsou nesrovnatelně nižší. Tržby  

za prodej DM a materiálu měly nejvyšší podíl na celkových výnosech v roce 2013 

a naopak nejnižší podíl v roce 2014. Obecně by výnosy měly růst, v našem případě hlavně 

výnosy z prodeje uhlí, tedy položka výkony. Položka výkony měla v roce 2014 výrazný 

růst oproti roku 2013, což je pro podnik velice příznivé a i nadále by měla společnost tržby 

za prodej uhlí zvyšovat. 

Na následujícím obrázku je grafické znázornění podílů vybraných položek výnosů 

podniku Severočeské doly na celkových výnosech společnosti.  
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Obrázek č. 11: Složení výnosů podniku SD v % 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Z grafu je zřejmé, že největší podíl na celkových výnosech podniku mají ve všech 

obdobích výkony, tedy tržby z prodeje hnědého uhlí. Jejich hodnota se pohybuje  

nad hranicí 90 %. Tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu mají malý podíl  

na celkových výnosech, jejich průměrná hodnota je 4 %. Tržby za prodej zboží a ostatní 

provozní výnosy mají, tak malý podíl na celkových výnosech podniku, že v grafu jdou 

v některých letech vidět jen slabě nebo vůbec. 

4.3 Čistý pracovní kapitál 

Výpočty ukazatele ČPK společnosti SD za období od 2010 do 2014: 

ČPK2010   3 806 243 000   2 046 180 000   1   0 0 3 000 Kč 

ČPK2011   3 177 885 000   2 826 840 000   3 1 04  000 Kč 

ČPK2012   3 321 358 000   1 869 596 000   1 4 1   2 000 Kč 

ČPK2013   4 454 030 000   2 325 923 000   2 12  10  000 Kč 

ČPK2014   4 659 279 000 - 2 138 103 000   2  21 1   000  Kč  

 V tabulce číslo 16 jsou výsledky výpočtů ukazatele ČPK společnosti Severočeské 

doly za období 2010 až 2014. 
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Tabulka č. 16: Čistý pracovní kapitál 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

ČPK [tis. Kč] 1 760 063 351 045 1 451 762 2 128 107 2 521 178 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na následujícím obrázku je znázorněn graficky ukazatel ČPK společnosti SD  

za vybrané období.  

 

Obrázek č. 12: Čistý pracovní kapitál 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Z grafu i tabulky jasně vyplývá, že se ČPK společnosti za sledované období 

pohyboval v kladných hodnotách. Nejnižší ČPK byl v roce 2011 a to 351 045 000 Kč  

a naopak nejvyšší ČPK byl v roce 2014, kdy dosahoval hodnoty 2 521 178 000 Kč. 

Hlavním důvodem velikosti ČPK v roce 2011 byla velikost krátkodobých závazků, která 

byla nejvyšší za sledované období.  

Ukazatel čistého pracovního kapitálu udává velikost finančních prostředků,  

na fungování podniku, kdyby musel splatit všechny své krátkodobé závazky. Jedná se  

o takzvaný „finanční polštář“. V případě záporné hodnoty ČPK bychom hovořili  

o nekrytém dluhu. Z výpočtů vyplývá, že má společnost dostatečně kryté dluhy. Ukazatel 

od roku 2011 značně roste, což je velice pozitivní, protože má společnost dostatečný 

„finanční polštář“. Společnost Severočeské doly, je schopna uhradit své krátkodobé 

závazky ze svých oběžných aktiv a ještě mít finanční prostředky na chod podniku. Velikost 

ČPK představuje jakýsi relativně volný fond, který je využíván k zajištění hladkého 

průběhu hospodářské činnosti. 
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4.4 Ukazatele aktivity 

V této kapitole je výpočet, grafické znázornění a ekonomický komentář k vybraným 

ukazatelům aktivity. Těmi jsou obrat celkových aktiv, obrat zásob, doba obratu pohledávek 

a doba obratu závazků za období od roku 2010 do roku 2014 ve společnosti SD. U obratu 

celkových aktiv a obratu zásob je v čitateli hodnota tržeb z prodeje vlastních výrobků  

a služeb. U doby obratu pohledávek a doby obratu závazků je v čitateli hodnota tržeb 

z prodeje vlastních výrobků a služeb vydělena 360 dny, což jsou denní tržby. 

4.4.1 Obrat celkových aktiv 

Výpočty ukazatele obratu celkových aktiv společnosti Severočeské doly za období 

od roku 2010 do roku 2014: 

Obrat celkových aktiv
2010

   
10 461 481 000

28 436 782 000
   0,3  

Obrat celkových aktiv
2011

   
10 846 488 000 

29 220 814 000
  0,3  

Obrat celkových aktiv
2012

   
10 499 111 000

30 727 046 000
   0,34 

Obrat celkových aktiv
2013

   
11 579 469 000

30 647 318 000
   0,3  

Obrat celkových aktiv
2014

   
10 082 426 000

31 510 289 000
   0,32 

V tabulce číslo 17 jsou výsledky výpočtů ukazatele obratu celkových aktiv podniku 

SD za určené období. 

Tabulka č. 17: Obrat celkových aktiv 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

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

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Obrázek č. 13 graficky znázorňuje vývoj ukazatele obratu celkových aktiv podniku 

SD za určené období 2010 až 2014. 
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Obrázek č. 13: Obrat celkových aktiv 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Obrat celkových aktiv podniku se pohyboval v rozmezí od 0,32 do 0,38 obrátek  

za rok. Nejvyšší hodnotu měl ukazatel v roce 2013 a naopak nejnižší hodnotu měl v roce 

2014. V odborné literatuře je ideální hodnota tohoto ukazatele rovna jedné nebo vyšší. Čím 

vyšší je hodnota obratu celkových aktiv, tím lépe podnik využívá svá aktiva. Oborový 

průměr tohoto ukazatele se pohybuje za rok 0,54, tuto informaci udává ministerstvo 

průmyslu a obchodu. Společnost SD nemá dostatečně velký obrat celkových aktiv, počet 

obrátek za rok je nižší než doporučovaná hodnota a dokonce než i oborový průměr. Je tedy 

nutné, aby společnost optimálněji využívala svá aktiva. Zvýšit obrat celkových aktiv lze 

tak, že společnost prodá některá svá aktiva a tím sníží hodnotu celkových aktiv. 

4.4.2 Obrat zásob 

Výpočty ukazatele obratu zásob společnosti Severočeské doly za období od roku 

2010 do roku 2014: 
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Obrat zásob2014   
10 082 426 000

361 494 000
   2 ,   

V tabulce č. 18 jsou výsledky výpočtů obratu zásob podniku za období 2010 až 2014. 

Tabulka č. 18: Obrat zásob  

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat zásob 25,54 22,79 24,39 28,57 27,89 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Obrázek číslo 14 graficky vyjadřuje vývoj ukazatele obratu zásob ve společnosti  

za sledované období. 

 

Obrázek č. 14: Obrat zásob 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Obrat zásob společnosti se pohyboval v rozmezí od 22,79 do 28,57 obrátek za rok. 

Firma měla nejvyšší počet obrátek v roce 2013 a naopak nejnižší počet obrátek v roce 

2011. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím lépe pro podnik, protože intenzivně 

využívá své zásoby. Z grafu jednoznačně vyplývá, že podnik intenzivně využívá své 

zásoby. Zásoby společnosti jsou produktivní a skladová politika firmy je na velice dobré 

úrovni. 

4.4.3 Doba obratu pohledávek 

Výpočty ukazatele doby obratu pohledávek společnosti Severočeské doly za období 

od roku 2010 do roku 2014: 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2010 2011 2012 2013 2014 

P
o
če
t 
o
b
rá
te
k

 

Rok 

Obrat zásob 

Obrat zásob 



Bc. Lenka Tkačíková: Finanční analýza vybraného podniku 

 

46 

 
2016 

Doba obratu pohledávek
2010

   
1 037 330 000

10 461 481 000/360
   

1 037 330 000

29 059 669
   35,70   3  dnů 

Doba obratu pohledávek
2011

   
996 149 000

10 846 488 000/360
   

996 149 000

30 129 133
   33,06   34 dnů  

Doba obratu pohledávek
2012

   
965 121 000

10 499 111 000/360
    

965 121 000

29 164 197
   33,09   34 dnů 

Doba obratu pohledávek
2013

   
1 156 817 000

11 579 469 000/360
   

1 156 817 000

32 165 192
   35,96   3  dnů 

Doba obratu pohledávek
2014

   
905 429 000

10 082 426 000/360
   

905 429 000

28 006 739
   32,33   33 dnů 

V tabulce č. 19 jsou výsledky výpočtů dobu obratu pohledávek ve dnech. 

Tabulka č. 19: Doba obratu pohledávek 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Doba obratu pohledávek [dny] 36 34 34 36 33 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Obrázek číslo 15 znázorňuje vývoj hodnot ukazatele obratu pohledávek  

ve společnosti SD. 

 

Obrázek č. 15: Doba obratu pohledávek 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Doba obratu pohledávek se pohybovala ve sledovaném období v rozmezí od 33 dnů 

do 36 dnů. Jedná se o dobu, která uplyne mezi vystavením faktury ze strany podniku SD  

a inkasem této faktury ze strany odběratele. Průměrná doba splatnosti pohledávek  
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ve společnosti Severočeské doly je tedy 35 dnů, což je pro podnik příznivé, protože mu 

nehrozí druhotná platební neschopnost.  Obecně, doba obratu pohledávek má být kratší, 

než doba obratu závazků, což podnik splnil až na rok 2013. 

4.4.4 Doba obratu závazků 

Výpočty ukazatele doby obratu závazků společnosti Severočeské doly za období  

od roku 2010 do roku 2014: 

Doba obratu závazků2010   
1 379 111 000

10 461 481 000/360
   

1 379 111 000

29 059 669
   47,46   4   dnů 

Doba obratu závazků2011   
1 090 000 000

10 846 488 000/360
   

1 090 000 000

30 129 133
   36,18   3  dnů  

Doba obratu závazků2012   
1 254 605 000

10 499 111 000/360
    

1 254 605 000

29 164 197
   43,12   44 dnů 

Doba obratu závazků2013   
1 110 635 000

11 579 469 000/360
   

1 110 635 000

32 165 192
   34,53   3  dnů 

Doba obratu závazků2014   
1 035 497 000

10 082 426 000/360
   

1 035 497 000

28 006 739
   36,97   3  dnů 

V tabulce číslo 20 jsou výsledky výpočtů doby obratu závazků společnosti SD. 

Tabulka č. 20: Doba obratu závazků 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Doba obratu závazků [dny] 48 37 44 35 37 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na obrázku číslo 16 je znázorněn grafický vývoj ukazatele doby obratu závazků  

za sledované období ve firmě SD. 
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Obrázek č. 16: Doba obratu závazků 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Z grafu je evidentní, že společnost SD měla nejvyšší dobu obratu závazků v roce 

2010 a nejnižší dobu obratu závazků v roce 2013. Průměrná doba splatnosti závazků 

podniku je 40 dnů. Obecně má být doba obratu závazků delší, než doba obratu pohledávek. 

Společnost SD má dobu obratu závazků delší, než dobu obratu pohledávek, tím pádem 

není narušena finanční rovnováha podniku. Výjimkou byl rok 2013 kdy, doba obratu 

závazků byla kratší, než doba obratu pohledávek o jeden den. 

4.5 Ukazatele likvidity 

V této kapitole je výpočet, grafické znázornění a ekonomický komentář k vybraným 

ukazatelům likvidity za období od roku 2010 do roku 2014 ve společnosti Severočeské 

doly. Vybrané ukazatele likvidity jsou okamžitá likvidita, pohotová likvidita a běžná 

likvidita. 

4.5.1 Okamžitá likvidita 

Výpočty okamžité likvidity společnosti Severočeské doly za období od roku 2010  

do roku 2014: 

Okamžitá likvidita2010   
1 343 000 + 246 606 000

2 046 180 000
   

247 949 000

2 046 180 000
  0,12  

Okamžitá likvidita2011   
842 000 + 345 940 000

2 826 840 000
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   0,12  
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Okamžitá likvidita2012   
623 000 + 1 288 677 000

1 869 596 000
    

1 289 300 000

1 869 596 000
   0,   

Okamžitá likvidita2013   
482 000 + 2 194 701 000

2 325 929 000
   

2 195 183 000

2 325 929 000
   0, 4  

Okamžitá likvidita2014   
601 000 + 3 037 640 000

2 138 103 000
   

3 038 241 000

2 138 103 000
   1,42 

V tabulce číslo 21 jsou výsledky výpočtů okamžité likvidity společnosti SD. 

Tabulka č. 21: Okamžitá likvidita 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Okamžitá likvidita 0,12 0,12 0,69 0,94 1,42 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Obrázek číslo 17 zobrazuje vývoj okamžité likvidity za sledované období v podniku 

Severočeské doly. 

 

Obrázek č. 17: Okamžitá likvidita 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Z grafu vyplývá, že okamžitá likvidita společnosti rostla. Nejnižší likviditu 1. stupně 

měl podnik v roce 2010 a 2011 a to 0,12 a nejvyšší likviditu měl v roce 2014 1,42. Na 

jednu korunu závazků potřeboval podnik 0,12 až 1,94 Kč likvidních prostředků. Okamžitá 

likvidita tedy od roku 2011 strmě rostla, hlavním důvodem růstu tohoto ukazatele bylo 

zvyšování peněžních prostředků na bankovním účtu společnosti. Optimální hodnota tohoto 

ukazatele se pohybuje od 0,6 do 1,1, což podnik splňoval v letech 2012  
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a 2013. Obecně by hodnota ukazatele neměla klesnout pod 0,2, ale z grafu je jasné, že 

v roce 2010 a 2012 ukazatel okamžité likvidity byl pod touto hodnotou. Naopak v roce 

2014 má podnik okamžitou likviditu nad hranicí optimálních hodnot, má tedy zbytečně 

velké množství financí na bankovním účtu, které by mohl investovat a lépe je tak 

zhodnotit. Podnik má od roku 2012 dostatečnou okamžitou likviditu, tedy schopnost splatit 

své závazky splatné do 1 měsíce z finančních prostředků z pokladny a bankovního účtu 

společnosti. Oborový průměr tohoto ukazatele je 1,11. Podnik se pohybuje v prvních třech 

letech pod oborovým průměrem, v roce 2014 zase vysoko nad oborovým průměrem. 

K hranici oborového průměru se blíží pouze v roce 2013. 

4.5.2 Pohotová likvidita  

Výpočty pohotové likvidity společnosti Severočeské doly za období od roku 2010  

do roku 2014: 

Pohotová likvidita2010   
3 806 243 000   426 306 000

2 046 180 000
   

3 379 937 000

2 046 180 000
   1,    

Pohotová likvidita2011   
3 177 885 000   475 856 000

2 826 840 000
   

2 702 029 000

2 826 840 000
   0,   

Pohotová likvidita2012   
3 321 358 000   430 407 000

1 869 596 000
   

2 890 951 000

1 869 596 000
   1,   

Pohotová likvidita2013   
4 454 030 000   405 289 000

2 325 929 000
   

4 048 741 000

2 325 929 000
   1, 4 

Pohotová likvidita2014   
4 659 297 000   361 494 000

2 138 103 000
   

4 297 803 000

2 138 103 000
   2,01 

V tabulce číslo 22 jsou výsledky výpočtů pohotové likvidity společnosti za vybrané 

období 2010 až 2014. 

Tabulka č. 22: Pohotová likvidita 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Pohotová likvidita 1,65 0,96 1,55 1,74 2,01 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V obrázku číslo 18 je zobrazen vývoj pohotové likvidity za sledované období 

v podniku Severočeské doly. 
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Obrázek č. 18: Pohotová likvidita 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Pohotová likvidita společnosti se pohybovala v rozmezí od 0,96 do 2,01. Nejnižší 

pohotovou likviditu měla společnost v roce 2011 a nejvyšší pohotovou likviditu v roce 

2014. Ukazatel pohotové likvidity by neměl klesnout pod hodnotu 1. Z grafu je jasné, že 

společnost SD měla nedostatečnou pohotovou likviditu pouze v roce 2011. Společnost je 

schopná hradit své krátkodobé závazky splatné do jednoho roku, aniž by musela prodat 

zásoby. Oborový průměr tohoto ukazatele je 1,74, podnik SD se pohybuje okolo 

oborového průměru hned ve 3 obdobích a to v roce 2010, 2012 a 2013. V roce 2011 byla 

hodnota ukazatele pohotové likvidity hluboko pod oborovým průměrem a naopak v roce 

2014 byla hodnota ukazatele vyšší, než je oborový průměr. 

4.5.3 Běžná likvidita 

Výpočty běžné likvidity společnosti Severočeské doly za období od roku 2010  

do roku 2014: 
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3 321 358 000

1 869 596 000
   1,   

Běžná likvidita2013   
4 454 030 000

2 325 929 000
   1, 1 
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Běžná likvidita2014   
4 659 297 000

2 138 103 000
   2,1  

V tabulce číslo 23 jsou výsledky výpočtů běžné likvidity společnosti SD za vybrané 

období od roku 2010 do roku 2014. 

Tabulka č. 23: Běžná likvidita 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Běžná likvidita 1,86 1,12 1,78 1,91 2,18 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na obrázku číslo 19 je zobrazen vývoj ukazatele běžné likvidity společnosti  

za sledované období 2010 až 2014. 

 

Obrázek č. 19: Běžná likvidita 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Běžná likvidita společnosti se pohybovala v rozmezí od 1,12 do 2,18. Nejvyšší 

likviditu třetího stupně měla společnost v roce 2014 a naopak nejnižší v roce 2011. 

Optimální běžná likvidita je od 1,5 do 2,5. Podnik má optimální běžnou likviditu ve všech 

letech kromě roku 2011, kdy měl likviditu nižší, než je doporučená a nebyl tedy dostatečně 

solventní. Od roku 2012 solventnost společnosti roste, podnik je tedy schopen v určitou 

dobu přeměnit všechna svá oběžná aktiva a splatit, tak krátkodobé závazky. Oborový 

průměr tohoto ukazatele je 1,99. Společnost severočeské doly se pohybuje svou výší běžné 

likvidity okolo oborového průměru ve všech sledovaných obdobích, kromě roku 2011. 
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4.6 Ukazatele rentability 

V této kapitole je výpočet, grafické znázornění a ekonomický komentář k vybraným 

ukazatelům rentability za období od roku 2010 do roku 2014 ve společnosti Severočeské 

doly. Vybrané ukazatele rentability jsou ukazatel rentability vloženého kapitálu, ukazatel 

rentability celkových aktiv, ukazatel rentability vlastního kapitálu, ukazatel rentability 

tržeb a doplňkový ukazatel nákladovosti tržeb. 

4.6.1 Ukazatel rentability vloženého kapitálu 

Výpočty ukazatele rentability vloženého kapitálu společnosti Severočeské doly  

za období od roku 2010 do roku 2014: 

ROI2010   
2 749 777 000   22 792 000 

28 436 782 000
   

2 726 985 000

28 436 782 000
   100    ,     

ROI2011   
3 200 420 000   11 971 000

29 220 814 000
   

3 188 449 000

29 220 814 000
   100   10, 1   

ROI2012   
2 966 384 000   15 669 000

30 727 046 000
   

2 950 715 000

30 727 046 000
   100    , 0   

ROI2013   
3 561 854 000   4 966 000

30 647 318 000
   

3 556 888 000

30 647 318 000
   100   11, 1   

ROI2014   
2 482 744 000   4 707 000

31 510 289 000
   

2 478 037 000

31 510 289 000
   100    ,     

V tabulce číslo 24 jsou výsledky výpočtů ukazatele rentability vloženého kapitálu 

společnosti SD za vybrané období od roku 2010 do roku 2014. 

Tabulka č. 24: Rentabilita vloženého kapitálu 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

ROI [%] 9,59 10,91 9,60 11,61 7,86 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V obrázku č. 20 je grafické znázornění vývoje ukazatele rentability vloženého 

kapitálu společnosti Severočeské doly za sledované období 2010 až 2014. 
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Obrázek č. 20: Rentabilita vloženého kapitálu 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Rentabilita vloženého kapitálu se pohybovala v rozmezí od 7,86 % do 11,61 %. 

Z grafu je zřetelné, že ukazatel ROI byl nejnižší v roce 2014 a naopak nejvyšší v roce 

2013. Tento ukazatel vyjadřuje míru ziskovosti společnosti Severočeské doly. Průměrná 

míra ziskovosti společnosti za sledované období je 10 %.  Z obecného hlediska by tento 

ukazatel měl v čase růst. Z grafu je zřejmé, že ROI společnosti SD nemá rostoucí tendenci. 

Aby ukazatel ROI rostl, je nutné snížit hodnotu celkového kapitálu společnosti, popřípadě 

ji udržovat. 

4.6.2 Ukazatel rentability celkových aktiv 

Výpočty ukazatele rentability celkových aktiv společnosti Severočeské doly  

za období od roku 2010 do roku 2014: 

ROA2010   
2 260 595 000

28 436 782 000
   100    ,     

ROA2011   
2 619 485 000

29 220 814 000
   100    ,     

ROA2012   
2 547 358 000

30 727 046 000
   100    ,2    

ROA2013   
2 928 461 000

30 647 318 000
   100    ,     

ROA2014   
2 098 594 000

31 510 289 000
   100    ,     
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V tabulce číslo 25 jsou výsledky výpočtů ukazatele rentability celkových aktiv 

společnosti SD za vybrané období od roku 2010 do roku 2014. 

Tabulka č. 25: Rentabilita celkových aktiv 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA [%] 7,95 8,96 8,29 9,55 6,66 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Obrázek číslo 21 zobrazuje vývoj ukazatele rentability celkových aktiv společnosti 

Severočeské doly za sledované období 2010 až 2014. 

 

Obrázek č. 21: Rentabilita celkových aktiv 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Ukazatel rentability celkových aktiv společnosti měl za sledované období od roku 

2010 do roku 2014 různou tendenci vývoje. Nejvyšší hodnota ukazatele ROA byla v roce 

2013 a to 9,55 % a nejnižší hodnota ukazatele byla hned v následujícím roce 2014, kdy 

hodnota ukazatele ROA byla pouze 6,66 %. Průměrná hodnota ukazatele, tedy efektivnosti 

společnosti je 8 %. Oborový průměr ukazatele ROA je 5,2 %. Společnost Severočeské doly 

má ve všech sledovaných letech vyšší hodnotu ukazatele ROA než je oborový průměr, což 

znamená, že je společnost efektivněji podniká, než ostatní firmy z těžebního průmyslu. 

4.6.3 Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Výpočty ukazatele rentability vlastního kapitálu společnosti Severočeské doly  

za období od roku 2010 do roku 2014: 
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ROE2010    
2 260 595 000

19 488 797 000
   100   11, 0    

ROE2011   
2 619 485 000

20 562 678 000
   100   12, 4   

ROE2012   
2 547 358 000

21 735 336 000
   100   11, 2   

ROE2013   
2 928 461 000

22 677 166 000
   100   12, 1   

ROE2014   
2 098 594 000

23 411 305 000
   100    ,     

V tabulce číslo 26 jsou výsledky výpočtů ukazatele rentability vlastního kapitálu 

společnosti SD za vybrané období od roku 2010 do roku 2014. 

Tabulka č. 26: Rentabilita vlastního kapitálu 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

ROE [%] 11,60 12,74 11,72 12,91 8,96 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Obrázek č. 22 graficky zobrazuje vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu 

společnosti Severočeské doly za sledované období 2010 až 2014. 

 

Obrázek č. 22: Rentabilita vlastního kapitálu 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Rentabilita vlastního kapitálu společnosti se pohybovala v rozmezí od 8,96 %  

do 12,91 %. Nejvyšší hodnotu měl ukazatel v roce 2013 a naopak nejnižší hodnotu měl 
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v roce 2014. Průměrná hodnota rentability vlastního kapitálu je 11,5 %. Výnosnost 

vlastního kapitálu je tedy 11,5 %. Na jednu korunu vloženého kapitálu připadá 

akcionářům, průměrně 11 haléřů čistého zisku, což je pro akcionáře a společníky velice 

příznivé a to z toho důvodu, že kapitál, který do společnosti vložili, se jim zhodnocuje 

mnohem lépe, než by investovali do cenných papírů garantovaných státem. Výnosnost CP 

garantovaných státem se pohybovala v tomto rozmezí mezi 3 % až 5 %. Oborový průměr 

ukazatele rentability vlastního kapitálu je 7,96 %. ROI společnosti je mnohem vyšší než je 

oborový průměr, je tedy výhodná pro akcionáře a společníky mnohem víc, než ostatní 

podniky tohoto odvětví. 

4.6.4 Ukazatel rentability tržeb 

Výpočty ukazatele rentability tržeb společnosti SD za období 2010 až 2014: 

ROS2010    
2 260 595 000

10 461 481 000
   100   21, 1 % 

ROS2011    
2 619 485 000

10 846 488 000
   100   24,1  % 

ROS2012    
2 547 385 000

10 499 111 000
   100   24,2  % 

ROS2013    
2 928 461 000

11 579 469 000
   100   2  2 % 

ROS2014    
2 098 594 000

10 082 426 000
   100   20, 1 % 

Tabulka číslo 27 zobrazuje výpočty ukazatele rentability tržeb společnosti SD  

za vybrané období od roku 2010 do roku 2014. 

Tabulka č. 27: Rentabilita tržeb 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

ROS [%] 21,61 24,15 24,26 25,29 20,81 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V obrázku číslo 23 je graficky zpracován vývoj ukazatele rentability tržeb 

společnosti Severočeské doly za období od roku 2010 do roku 2014. 
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Obrázek č. 23: Rentabilita tržeb 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Ukazatel rentability tržeb se pohyboval v rozmezí od 20,81 % do 25,29 %. Nejnižší 

hodnota ukazatele byla v roce 2014 a nejvyšší hodnotu měl ukazatel ROS v roce 2013. 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje, jak velký zisk přináší 1 Kč tržeb. Z jedné koruny tržeb 

je od 20 do 25 haléřů čistého zisku. To znamená, že společnost má z každé koruny tržeb 

průměrně 23 haléřů čistého zisku, což je téměř pětina hodnoty čistého zisku z jedné Kč 

tržeb, je to tedy pro firmu velmi dobré. Obecně čím vyšší tento ukazatel je, tím lépe  

podnik má tak vyšší čistý zisk z 1 Kč tržeb. Ukazatel ROS by měl mít rostoucí tendenci, 

nebo se držet stejné hladině. Z grafu je jasné, že ukazatel rentability tržeb rostl od roku 

2010 do roku 2013 a následně v roce 2014 došlo k výraznému propadu tohoto ukazatele. 

Hlavním důvodem výrazného poklesu v roce 2014 byla nízká produkce těžby uhlí, ta měla 

hlavní vliv na výši tržeb, které byly nejnižší za sledovou dobu. 

4.6.5 Ukazatel nákladovosti tržeb 

Výpočty ukazatele nákladovosti tržeb společnosti Severočeské doly: 

Nákladovost tržeb2010    1 
2 260 595 000

10 461 481 000
    100     ,3  % 

Nákladovost tržeb2011    1 
2 619 485 000

10 846 488 000
    100     ,   % 

Nákladovost tržeb2012    1 
2 547 358 000

10 499 111 000
    100     , 4 % 
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Nákladovost tržeb2013    1 
2 928 461 000

11 579 469 000
    100    4, 1 % 

Nákladovost tržeb2014    1 
2 098 594 000

10 082 426 000
    100     ,1  % 

Tabulka číslo 28 zobrazuje výpočty ukazatele nákladovosti tržeb podniku SD  

za vybrané období od roku 2010 do roku 2014. 

Tabulka č. 28: Nákladovost tržeb 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Nákladovost tržeb [%] 78,36 75,85 75,74 74,71 79,19 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Obrázek číslo 24 zobrazuje vývoj ukazatele nákladovosti tržeb podniku Severočeské 

doly za období od roku 2010 do roku 2014. 

 

Obrázek č. 24: Nákladovost tržeb 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Ukazatel nákladovosti tržeb se pohyboval v  rozmezí od 74,71 % do 79,19 %. 

Nejvyšší náklady na korunu tržeb měl podnik v roce 2014 a naopak nejnižší náklady měl 

v roce 2013. Vycházíme z obecného pravidla, že náklady společnosti mají dlouhodobě 

klesat nebo se udržovat na stejné hladině. Nákladovost tržeb klesala od roku 2010 do roku 

2013, ale v roce 2014 došlo k výraznému zvýšení nákladů na korunu tržeb. Nákladovost 

tržeb vyjadřuje velikost nákladů na 1 Kč tržeb. Z jedné koruny tržeb připadá 75 až 80 

haléřů na náklady.  
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4.7 Ukazatele zadluženosti 

V této kapitole je výpočet, grafické znázornění a ekonomický komentář k vybraným 

ukazatelům zadluženosti za období od roku 2010 do roku 2014 ve společnosti Severočeské 

doly. Vybrané ukazatele zadluženosti jsou celková zadluženost, koeficient zadluženosti  

a ukazatel úrokového krytí. 

4.7.1 Celková zadluženost 

Výpočty ukazatele celkové zadluženosti společnosti Severočeské doly za období  

od roku 2010 do roku 2014: 

Celková zadluženost2010   
8 923 778 000

28 436 782 000
   100   31,3  % 

Celková zadluženost2011   
8 657 140 000

29 220 814 000
   100   2 , 3 % 

Celková zadluženost2012   
8 990 186 000

30 727 046 000
   100   2 ,2 % 

Celková zadluženost2013   
7 967 873 000

30 647 318 000
   100   2 ,00 % 

Celková zadluženost2014   
8 098 450 000

31 510 289 000
   100   2 , 0 % 

V tabulce číslo 29 jsou výsledky výpočtů celkové zadluženosti společnosti SD  

za vybrané období od roku 2010 do roku 2014. 

Tabulka č. 29:  elková zadluženost 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost [%] 31,38 29,63 29,26 26,00 25,70 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Obrázek číslo 25 graficky zobrazuje vývoj ukazatele celkové zadluženosti podniku 

Severočeské doly za sledované období 2010 až 2014. 
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Obrázek č. 25:  elková zadluženost 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Celková zadluženost společnosti se pohybovala od 25,70 % do 31,38 %. Nejvyšší 

zadluženost měl podnik v roce 2010 a naopak nejnižší zadluženost měl v roce 2014. 

Z grafu vyplývá, že celková zadluženost společnosti klesala, což je velice pozitivní jev. 

Doporučovaná míra zadluženosti je do 35 %, výjimečně do 50 %. Společnost SD má 

celkovou zadluženost okolo 28 %, z čehož vyplývá, že není předlužený. Ukazatel celkové 

zadluženosti společnosti, by měl dlouhodobě klesat, což je v případě Severočeských dolů 

splněno. Podnik by i nadále měl udržovat tuto hranici celkové zadluženosti. Věřitelé 

preferují nízkou míru zadlužení podniku, protože tak podstupují nižší riziko. 

4.7.2 Kvóta vlastního kapitálu 

Výpočty kvóty vlastního kapitálu podniku Severočeské doly: 

Kvóta vlastního kapitálu
2010

   
19 488 797 000 

28 436 782 000
  100     , 3 % 

Kvóta vlastního kapitálu
2011

   
20 562 678 000

29 220 814 000
   100    0,3  % 

Kvóta vlastního kapitálu
2012

   
21 735 336 000

30 727 046 000
   100    0, 4% 

Kvóta vlastního kapitálu
2013

   
22 677 166 000

30 647 318 000
   100    3,   % 

Kvóta vlastního kapitálu
2014 

  
23 411 305 000

31 510 289 000
   100    4,30 % 
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V následující tabulce jsou výsledky výpočtů kvóty vlastního kapitálu společnosti SD 

za vybrané období od roku 2010 do roku 2014. 

Tabulka č. 30: Kvóta vlastního kapitálu 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Kvóta vlastního kapitálu [%] 68,53 70,37 70,74 73,99 74,30 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na následujícím obrázku je zpracován vývoj kvóty vlastního kapitálu podniku 

Severočeské doly za sledované období 2010 až 2014. 

 

Obrázek č. 26: Kvóta vlastního kapitálu 

Zdroj: [vlastní úprava] 

 Vývoj kvóty vlastního kapitálu podniku je rostoucí. Jedná se doplněk k ukazateli 

celkové zadluženosti podniku. Vyjadřuje podíl vlastního kapitálu společnosti. Nejvyšší 

kvóta vlastního kapitálu byla v roce 2014 a to 74,30 % a nejnižší byla v roce 2010 s 68,53 

%. Vývoj tohoto ukazatele by měl být rostoucí, což společnost SD splňuje a by jeho 

hodnota měla být vyšší než 50 %, což je rovněž ve všech letech splněno.  Kvóta vlastního 

kapitálu společnosti se pohybuje okolo 72 %. Podíl vlastních zdrojů na celkových zdrojích 

podniku je tedy 72 % a podíl cizích zdrojů na celkových je 28 %. 

4.7.3 Úrokové krytí 

Výpočty ukazatele úrokového krytí podniku SD za období od roku 2010 do 2014: 

Úrokové krytí
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2 242 812 000

22 792 000
    2,40 
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Úrokové krytí
2011

   
2 754 983 000

11 971 000
   230,14 

Úrokové krytí
2012

   
1 877 592 000

15 669 000
   11 , 3 

Úrokové krytí
2013

   
2 999 178 000

4 996 000
    00,32 

Úrokové krytí
2014

   
1 827 667 000 

4 707 000
     ,2  

V následující tabulce jsou výsledky výpočtů ukazatele úrokového krytí společnosti 

SD za vybrané období od roku 2010 do roku 2014. 

Tabulka č. 31: Úrokové krytí 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Úrokové krytí 98,40 230,14 119,83 600,32 888,29 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Následující obrázek přibližuje grafický vývoj úrokového krytí podniku Severočeské 

doly za určené období. 

 

Obrázek č. 27: Úrokové krytí 

Zdroj: [vlastní úprava] 

Úrokové krytí udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Tento ukazatel od roku 

2013 značně vzrostl. Nejvíce převyšuje zisk placené úroky v roce 2014 a to 888 krát  

a nejméně převyšuje zisk placené úroky v roce 2010 a to pouze 98 krát. Minimální hodnota 

tohoto ukazatele je 1 a doporučující hodnota je 3-6 krát. Z grafu je jasné, že společnost SD 
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má daleko vyšší úrokové krytí, než jsou doporučované hodnoty. Hlavní příčinou takto 

vysokého úrokového krytí je nízká hodnota nákladových úroků společnosti. 

4.8 Du Pont pyramidální rozklad 

V této kapitole je proveden rozklad ukazatele ROE a vyjádření jednotlivých položek, 

které se na vrcholovém ukazateli podílí. Nejprve jsou na základě vzorců z teoretické části 

této práce vypočítány jednotlivé ukazatele, poté jsou vyjádřeny v meziročním srovnání  

a nakonec jsou jejich výsledky dosazeny do schématu.  Rozklad je proveden za období  

od roku 2010 do roku 2014 ve společnosti Severočeské doly. Ukazatele rentability jsou 

v Du Pont pyramidálním rozkladu vyjádřeny v procentech. Ostatní hodnoty jsou 

bezrozměrné. Vzhledem k násobení bezrozměrných hodnot a hodnot v procentuálním 

vyjádření je výsledná hodnota ukazatele v procentech a to ve všech sledovaných obdobích 

pro, které je Du Pont pyramidální rozklad sestaven. 

V následující tabulce jsou vypočítány vstupní hodnoty, pro Du Pont pyramidální 

rozklad společnosti SD vybrané období. 

Tabulka č. 32: Vstupní hodnoty Du Pont pyramidálního rozkladu 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

ROE [%] 11,60 12,74 11,77 12,91 8,96 

ROA [%] 7,95 8,96 8,29 9,55 6,66 

Multiplikátor 1,46 1,42 1,42 1,35 1,35 

ROS [%] 21,61 24,15 26,26 25,29 20,81 

ROC [%] 78,39 75,85 75,74 74,71 79,19 

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

Vázanost aktiv 2,72 2,70 2,94 2,65 3,13 

Vázanost SA 2,35 2,40 2,61 2,26 2,66 

Vázanost OA 0,36 0,29 0,32 0,38 0,46 

Vázanost OSA 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Vázanost zásob 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 

Vázanost pohledávek 0,13 0,12 0,11 0,13 0,10 

Vázanost FM 0,19 0,13 0,17 0,22 0,33 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Ukazatel ROE měl nejvyšší hodnotu v roce 2013, a to 12,91 % a naopak nejnižší 

hodnotu měl v roce 8,96 %. Průměrná míra ziskovosti vlastního kapitálu je 11,5 %. 

Ukazatel ROA se pohyboval v rozmezí od 6,66 do 9,55 %. Multiplikátor kapitálu 
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akcionářů se pohyboval v rozmezí od 1,35 do 1,42 a měl klesající vývoj. Ukazatel ROS se 

pohyboval ve všech sledovaných obdobích nad 20 % a doplňkový ukazatel ROC se 

pohyboval ve všech letech nad 70 %.  

Obrat aktiv společnosti byl nejvyšší v roce 2013 s hodnotou 0,38 a nejnižší byl 

v roce 2014 s hodnotou 0,32. Vázanost stálých aktiv, se pohybovala nad hodnotou dvě. 

Podíl vázanosti oběžných aktiv se pohyboval v rozmezí od 0,29 do 0,38. Podíl ukazatele 

vázanosti ostatních aktiv měl ve všech letech stejný podíl. Podíl vázanost zásob se držel 

první tři roky na stejné úrovni a v roce 2013 klesl. Podíl vázanosti pohledávek klesal, až  

na rok 2013 a podíl ukazatele vázanosti finančního majetku podniku se pohyboval 

v rozmezí 0,13 až 0,33 

V tabulce č. 33 je uvedeno meziroční srovnání jednotlivých položek Du Pont 

pyramidální rozkladu společnosti SD za vybrané období. 

Tabulka č. 33: Meziroční srovnání Du Pont pyramidálního rozkladu 

Rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

ROE [%] 1,14 -0,97 1,14 -3,95 

ROA [%] 1,01 -0,67 1,26 -2,89 

Multiplikátor -0,04 0,00 -0,07 0,00 

ROS [%] 2,54 2,11 -0,97 -4,48 

ROC [%] -2,54 -0,11 -1,03 4,48 

Obrat aktiv 0,00 -0,03 0,04 -0,06 

Vázanost aktiv -0,02 0,24 -0,29 0,48 

Vázanost SA 0,05 0,21 -0,35 0,40 

Vázanost OA -0,07 0,03 0,06 0,08 

Vázanost OSA 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vázanost zásob 0,00 0,00 -0,01 0,00 

Vázanost pohledávek -0,01 -0,01 0,02 -0,03 

Vázanost FM -0,06 0,04 0,05 0,11 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky jasně vyplývá, že ukazatel ROE nejvíce poklesl v roce 2014 oproti roku 

2013. Rovněž i ukazatel ROA zaznamenal nejvyšší pokles v roce 2014. Multiplikátor klesl 

v roce 2012 a k dalšímu poklesu došlo v roce 2014. Ukazatel ROS rostl do roku 2012 a pak 

následně klesal. Ukazatel ROC klesal ve všech obdobích, až na poslední rok, kdy vzrostl  

o více než 4 %.  
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Obrat aktiv a vázanost aktiv střídavě klesala a rostla. Vázanost oběžných aktiv 

klesala v roce 2011 a následně rostla. Vázanost ostatních aktiv byla ve všech obdobích 

stejná. Ukazatel vázanosti zásob byl první tři období na stejné hranici a v roce 2013 klesl. 

Vázanost pohledávek klesala, až na rok 2013 a ukazatel vázanosti finančního majetku 

podniku klesl, pouze v roce 2011 a v dalších letech rostl. 

4.8.1 Du Pont pyramidální rozklad za rok 2010 

Na obrázku č. 28 je schéma, Du Pont pyramidálního rozkladu podniku za rok 2010. 

 

Obrázek č. 28: Du Pont pyramidální rozklad za rok 2010 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Hodnota vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) je 11,60 %. 

Tato hodnota je získána vynásobením ukazatele rentability celkových aktiv  

a multiplikátoru kapitálu akcionářů. Ukazatel ROA měl v roce 2010 hodnotu 7,95 %  

a multiplikátor společnosti měl hodnotu 1,46. Ukazatele rentability celkových aktiv (ROA) 

tvoří ukazatel rentability tržeb (ROS) a ukazatel obratu aktiv, tyto dva ukazatele jsou mezi 
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sebou vynásobeny, kvůli zjištění hodnoty ukazatele ROA. Nákladovost tržeb je vypočítána 

jako 1-ROS a vázanost celkových aktiv jako 1:obrat aktiv. Nákladovost tržeb podniku 

měla v roce 2010 hodnotu 78,39 %. 

Vázanost celkových aktiv zjistíme, když mezi sebou sečteme vázanost stálých aktiv, 

vázanost oběžných aktiv a vázanost ostatních aktiv podniku. Hodnota vázanosti celkových 

aktiv v roce 2010 byla 2,72. Ze schématu jasně vyplývá, že na vázanosti celkových aktiv se 

největší hodnotou podílela vázanost stálých aktiv a naopak nejnižší hodnotou se podílela 

vázanost ostatních aktiv. Velikost vázanosti stálých aktiv byla 2,35, vázanost oběžných 

aktiv byla 0,36 a velikost vázanosti ostatních aktiv byla 0,01.  

Vázanost oběžných aktiv společnosti za rok 2010 je složena z vázanosti zásob, 

pohledávek a finančního majetku podniku, kdy vázanost finančního majetku má na celkové 

vázanosti oběžných aktiv nejvyšší podíl a naopak nejnižší podíl má vázanost zásob.  

Velikost vázanosti zásob byla 0,04, velikost vázanosti pohledávek byla 0,13 a velkost 

vázanosti finančního majetku byla 0,19.  

Vlivem zaokrouhlování se můžou lišit setiny vypočítaných hodnot. 

4.8.2 Du Pont pyramidální rozklad za rok 2011 

Na obrázku číslo 29 je schéma, Du Pont pyramidálního rozkladu podniku 

Severočeské doly za rok 2011. 
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Obrázek č. 29: Du Pont pyramidální rozklad za rok 2011 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Hodnota vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu je 12,74 %, tato 

hodnota je získána vynásobením ROA a multiplikátoru. Ukazatel ROA tvoří ukazatel 

rentability tržeb a ukazatel obratu aktiv. Vynásobením ukazatele ROS a ukazatele obratu 

aktiv zjistíme ukazatele ROA. Hodnota ukazatele ROA byla v roce 2011 8,96 % a hodnota 

multiplikátoru kapitálu akcionářů byla 1,42. Nákladovost tržeb, tedy ukazatel ROC je 

vypočítán jako 1-ROS a vázanost celkových aktiv jako 1:obrat aktiv.  

Vázanost celkových aktiv zjistíme, když mezi sebou sečteme vázanost stálých aktiv, 

vázanost OA a vázanost ostatních aktiv podniku. Hodnota vázanosti celkových aktiv v roce 

2011 byla 2,70. Ze schématu vyplývá, že na vázanosti celkových aktiv se největší 

hodnotou podílela vázanost stálých aktiv a nejnižší hodnotou vázanost ostatních aktiv.  

Vázanost OA je složena z vázanosti zásob, pohledávek a finančního majetku, kdy 

vázanost FM má na celkové vázanosti OA nejvyšší podíl a naopak nejnižší podíl má 

vázanost zásob. Vlivem zaokrouhlování se můžou lišit setiny hodnoty. 
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4.8.3 Du Pont pyramidální rozklad za rok 2012 

Na obrázku číslo 30 je schéma, Du Pont pyramidálního rozkladu za rok 2012. 

 

Obrázek č. 30: Du Pont pyramidální rozklad za rok 2012 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Hodnota vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu je 11,77 %, tato 

hodnota je získána vynásobením ROA a multiplikátoru. Ukazatel ROA tvoří ukazatel 

rentability tržeb a ukazatel obratu aktiv. Hodnota ukazatele ROA v roce 2012 byla 8,29 % 

a hodnota multiplikátoru kapitálu akcionářů byla 1,42. Vynásobením ukazatele ROS a 

ukazatele obratu aktiv zjistíme ukazatele ROA. Nákladovost tržeb, tedy ukazatel ROC je 

vypočítán jako 1-ROS a vázanost celkových aktiv jako 1:obrat aktiv. Vázanost celkových 

aktiv zjistíme, když mezi sebou sečteme vázanost stálých aktiv, vázanost oběžných aktiv a 

vázanost ostatních aktiv podniku. Hodnota vázanosti celkových aktiv v roce 2012 byla 

2,94. Ze schématu jasně vyplývá, že na vázanosti celkových aktiv se největší hodnotou 

podílela vázanost stálých aktiv a naopak nejnižší hodnotou se podílela vázanost ostatních 

aktiv. Vázanost stálých aktiv v roce 2012 byla 2,61, vázanost oběžných aktiv byla 0,32 a 
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vázanost ostatních aktiv byla 0,01. Vázanost OA je složena z vázanosti zásob, pohledávek 

a finančního majetku, kdy vázanost FM má na celkové vázanosti OA nejvyšší podíl a 

nejnižší podíl má vázanost zásob. Vlivem zaokrouhlování se můžou lišit setiny hodnoty. 

4.8.4 Du Pont pyramidální rozklad za rok 2013 

Na následujícím obrázku je schéma, Du Pont pyramidálního rozkladu za rok 2013. 

 

Obrázek č. 31: Du Pont pyramidální rozklad za rok 201  

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Hodnota vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu je 12,91 %. Ukazatel 

ROE měl v roce 2013 nejvyšší hodnotu ze všech sledovaných období. Ukazatel ROE je 

získán vynásobením ukazatele ROA a multiplikátoru. Hodnota ukazatele ROA v roce 2013 

byla 9,55 % a hodnota multiplikátoru kapitálu akcionářů byla 1,35. Vynásobením 

ukazatele ROS a ukazatele obratu aktiv zjistíme ukazatele ROA. Vázanost celkových aktiv 

zjistíme, když mezi sebou sečteme vázanost stálých aktiv, vázanost oběžných aktiv a 

vázanost ostatních aktiv podniku. Hodnota vázanosti celkových aktiv v roce 2013 byla 
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2,65. Ze schématu jasně vyplývá, že na vázanosti celkových aktiv se největší hodnotou 

podílela vázanost stálých aktiv a naopak nejnižší hodnotou se podílela vázanost ostatních 

aktiv. Vázanost stálých aktiv v roce 2013 byla 2,26, vázanost oběžných aktiv byla 0,38 a 

vázanost ostatních aktiv byla 0,01. Vázanost OA je složena z vázanosti zásob, pohledávek 

a finančního majetku, kdy vázanost FM má na celkové vázanosti oběžných aktiv nejvyšší 

podíl a to 0,22, vázanost pohledávek měla na celkové vázanosti OA podíl 0,13 a naopak 

nejnižší podíl měl ukazatel vázanosti zásob s hodnotou 0,03. Vlivem zaokrouhlování se 

můžou lišit setiny hodnoty. 

4.8.5 Du Pont pyramidální rozklad za rok 2014 

Na následujícím obrázku je schéma, Du Pont pyramidálního rozkladu za rok 2014. 

 

Obrázek č. 32: Du Pont pyramidální rozklad za rok 2014 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Hodnota vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu byla 8,96 %. Ukazatel 

ROE měl v roce 2014 nejnižší hodnotu ze všech sledovaných období. Ukazatel ROE je 

 

ROE 
8,96 % 

  

 

ROA 
6,66 % 

 

ROS 

20,81 % 
 

 

ROC 

(1-20,81) = 79,19 % 
 

 

Obrat aktiv 

0,32 
 
 

Vázanost celkových aktiv 

(1:0,32 ) = 3,13 

 
 

 

Vázanost SA 

2,66 

 

  

 

Vázanost OA 

0,46 

 

Vázanost zásob 

0,03 

Vázanost pohledávek 

0,10 

Vázanost FM 

0,33 

 

Vázanost OSA 

0,01 

 

 

Multiplikátor 

1,35 
 

x 

x 



Bc. Lenka Tkačíková: Finanční analýza vybraného podniku 

 

72 

 
2016 

získán vynásobením ukazatele ROA a multiplikátoru kapitálu akcionářů. Ukazatel ROA 

tvoří ukazatel rentability tržeb a ukazatel obratu aktiv. Hodnota ukazatele ROA v roce 

2014 byla 6,66 % a hodnota multiplikátoru kapitálu akcionářů byla 1,35. Vynásobením 

ukazatele ROS a ukazatele obratu aktiv zjistíme ukazatele ROA. Vázanost celkových aktiv 

zjistíme, když mezi sebou sečteme vázanost stálých aktiv, vázanost oběžných aktiv a 

vázanost ostatních aktiv podniku. Hodnota vázanosti celkových aktiv v roce 2014 byla 

3,13. Ze schématu jasně vyplývá, že na vázanosti celkových aktiv se největší hodnotou 

podílela vázanost stálých aktiv a naopak nejnižší hodnotou se podílela vázanost ostatních 

aktiv. Vázanost stálých aktiv v roce 2014 byla 2,66, vázanost oběžných aktiv byla 0,46 a 

vázanost ostatních aktiv byla 0,01. Vázanost OA je složena z vázanosti zásob, pohledávek 

a finančního majetku, kdy vázanost FM má na celkové vázanosti oběžných aktiv nejvyšší 

podíl a to 0,33, vázanost pohledávek měla na celkové vázanosti OA podíl 0,10 a naopak 

nejnižší podíl měl ukazatel vázanosti zásob s hodnotou 0,03. Vlivem zaokrouhlování se 

můžou lišit setiny hodnoty. 

4.8.6 Vliv dílčích změn na vrcholový ukazatel 

V této části práce je rozklad změny syntetického ukazatele rentability vlastního 

kapitálu. V tabulkách jsou uvedeny vlivy změn dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel 

ROE. Dále jsou zde vyčísleny vlivy změn jednotlivých nákladů na celkovou nákladovost  

a vlivy změn vázanosti stálých, oběžných a ostatních aktiv na vázanosti celkových aktiv.  

V následující tabulce jsou uvedeny, relativní změny ukazatelů Du Pont 

pyramidálního rozkladu v období 2010-2011. 

Tabulka č. 34: Du Pont pyramidální rozklad v letech 2010-2011 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

Absolutní 

hodnota 

Změna rentability vlastního kapitálu ROE 9,824 3 9,82 

Vliv změny rentability celkových aktiv ROA 12,596 2 12,77 

Vliv změny multiplikátoru vlastního kapitálu -2,771 9 -2,61 

Vliv změny rentability tržeb ROS 11,658 6 11,76 

Vliv změny obratu aktiv 0,937 6 0,90 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na základě analýzy pyramidálního rozkladu za období 2010 až 2011 vyšlo, že 

syntetický ukazatel ROE vzrostl o více než 9,8 %, což je pro podnik pozitivní, protože 
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dosahuje vyššího zhodnocení vlastního kapitálu. Na změně tohoto ukazatele se podílely 

dva analytické ukazatele. A to ukazatel rentability celkových aktiv a multiplikátor 

vlastního kapitálu. Rentabilita celkových aktiv vzrostla o více než 12,7 %, a naopak 

multiplikátor klesl o více než 2,6 %. Na změně analytického ukazatele ROA se podílely 

dva syntetické ukazatele a to ukazatel rentability tržeb ROA a ukazatel obratu aktiv. 

Rentabilitu celkových aktiv nejpodstatněji ovlivnil ukazatel rentability tržeb, který vzrostl 

o více než 11,7 %, vliv změny obratu aktiv na ukazateli ROA byl minimální, ukazatel 

vzrostl o 0,9 %. 

V tabulce číslo 35 je uveden rozklad jednotlivých nákladů a jejich vliv na celkovou 

změnu nákladovosti v období 2010 -2011. 

Tabulka č. 35: Rozklad nákladovosti v letech 2010-2011  

Ukazatel 
Relativní 

změna 

Absolutní 

hodnota 

Změna celkové nákladovosti 11,658 6 -8,07 

Vliv změny nákladovosti prodaného zboží -0,007 3 2,03 

Vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby 9,183 7 -13,17 

Vliv změny nákladovosti osobních nákladů 0,987 1 -4,14 

Vliv změny nákladovosti daní a poplatků -0,026 0 0,87 

Vliv změny nákladovosti odpisů -1,572 3 9,68 

Vliv změny nákladovosti zůstatkové ceny 0,604 2 -10,38 

Vliv změny nákladovosti rezerv a opravných položek -3,296 2 146,02 

Vliv změny nákladovosti ostatních provozních nákladů 0,471 2 -16,47 

Vliv změny nákladovosti prodaných CP a podílů 6,120 0 -34,75 

Vliv změny nákladovosti nákladových úroků 0,154 1 -49,34 

Vliv změny nákladovosti ostatních finančních nákladů -0,015 0 31,27 

Vliv změny nákladovosti daně z příjmů za běžnou činnost -0,974 8 14,54 

Vliv změny nákladovosti nákladů finančního majetku 0,029 8 -24,69 

Vliv změny nákladovosti nákladů na přecenění CP a derivátů 0,000 0 0,00 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky vychází, že nejvíce pozitivní působící vliv měla položka nákladovosti 

výkonové spotřeby. Pokud by všechny ostatní proměnné zahrnuté do pyramidálního 

rozkladu zůstaly nezměněny, pokles nákladovosti výkonové spotřeby by způsobil zvýšení 

výnosu na vlastní jmění o více než 9 %. Absolutní hodnota ukazatele nákladovosti 
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výkonové spotřeby poklesla mezi obdobím 2010 až 2011 o 13,17 % vlivem absolutního 

poklesu této nákladové položky a růstu výnosů. 

Nejvíce negativní působící vliv měla položka nákladovosti rezerv a opravných 

položek. Ukazatel nákladovosti rezerv a opravných položek se v absolutní hodnotě se 

zvýšil o více než 146 %. 

V následující tabulce je vyčíslen vliv jednotlivých aktiv na celkovou změnu 

vázanosti celkových aktiv podniku za období 2010-2011. 

Tabulka č. 36: Změna vázanosti celkových aktiv v letech 2010-2011 

Ukazatel Relativní změna Absolutní hodnota 

Změna vázanosti celkových aktiv 0,9376 -0,89 

Vliv změny vázanosti stálých aktiv -1,7716 1,95 

Vliv změny vázanosti oběžných aktiv 2,7446 -19,47 

Vliv změny vázanosti ostatních aktiv -0,0354 20,28 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Nejvíce pozitivní vliv měla vázanost oběžných aktiv, v absolutní hodnotě však 

poklesla o více než 19 %. Nejvíce negativní vliv měla vázanost stálých aktiv, v absolutní 

hodnotě tato položka zvýšila o necelé 2 %. 

V následující tabulce jsou uvedeny, relativní změny ukazatelů Du Pont 

pyramidálního rozkladu za období 2011-2012. 

Tabulka č. 37: Du Pont pyramidální rozklad v letech 2011-2012 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

Absolutní 

hodnota 

Změna rentability vlastního kapitálu ROE -8,000 1 -8,00 

Vliv změny rentability celkových aktiv ROA -7,501 2 -7,52 

Vliv změny multiplikátoru vlastního kapitálu -0,498 9 -0,52 

Vliv změny rentability tržeb ROS 0,444 2 11,52 

Vliv změny obratu aktiv -7,945 4 -8,63 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Syntetický ukazatel ROE v roce 2012 oproti roku klesl o 8 %, což je pro podnik 

negativní, protože dosahuje nižšího zhodnocení vlastního kapitálu. Na změně tohoto 

ukazatele se podílely dva analytické ukazatele. A to ukazatel rentability celkových aktiv a 

multiplikátor vlastního kapitálu. Rentabilita celkových aktiv klesla o 7,5 %, a rovněž 
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multiplikátor klesl téměř o půl procenta. Ukazatel rentability tržeb ROS vrostl o více než 

11 % a obrat aktiv klesl o více než 8 %. 

V tabulce číslo 38 je uveden rozklad jednotlivých nákladů a jejich vliv na celkové 

změně nákladovosti za období 2011-2012. 

Tabulka č. 38: Rozklad nákladovosti v letech 2011-2012 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

Absolutní 

hodnota 

Změna celkové nákladovosti 0,4442 -11,52 

Vliv změny nákladovosti prodaného zboží -0,0004 3,62 

Vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby 0,0731 -4,15 

Vliv změny nákladovosti osobních nákladů 0,0331 -4,98 

Vliv změny nákladovosti daní a poplatků -0,0069 7,88 

Vliv změny nákladovosti odpisů 0,0896 -17,32 

Vliv změny nákladovosti zůstatkové ceny 0,0243 -16,04 

Vliv změny nákladovosti rezerv a opravných položek 0,1387 -459,78 

Vliv změny nákladovosti ostatních provozních nákladů -0,0030 4,35 

Vliv změny nákladovosti prodaných CP a podílů 0,1542 -46,19 

Vliv změny nákladovosti nákladových úroků 0,0016 -35,22 

Vliv změny nákladovosti ostatních finančních nákladů -0,0013 71,38 

Vliv změny nákladovosti daně z příjmů za běžnou činnost -0,0568 25,48 

Vliv změny nákladovosti nákladů finančního majetku -0,0021 78,25 

Vliv změny nákladovosti nákladů na přecenění CP a derivátů 0,0001 0,00 

 Zdroj: [vlastní zpracování]  

Z tabulky vychází, že nejvíce pozitivní působící vliv měla položka nákladovosti 

prodaných cenných papírů a podílů. Pokud by všechny ostatní proměnné zahrnuté do 

pyramidálního rozkladu zůstaly nezměněny, pokles nákladovosti prodaných CP a podílů 

by způsobil zvýšení výnosu na vlastní jmění o více než 0,15 %. Absolutní hodnota 

ukazatele nákladovosti prodaných CP a podílů poklesla mezi obdobím 2011 až 2012 o 

46,19 % vlivem absolutního poklesu této nákladové položky a růstu výnosů. 

Nejvíce negativní působící vliv měla položka nákladovosti daně z příjmů za běžnou 

činnost. Ukazatel nákladovosti daně z příjmů za běžnou činnost se v absolutní hodnotě se 

zvýšil o více než 25 %. 
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V následující tabulce je vyčíslen vliv jednotlivých aktiv na celkovou změnu 

vázanosti celkových aktiv podniku za období 2011-2012. 

Tabulka č. 39: Změna vázanosti celkových aktiv v letech 2011-2012 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

Absolutní 

hodnota 

Změna vázanosti celkových aktiv -7,9454 8,63 

Vliv změny vázanosti stálých aktiv -7,1727 8,77 

Vliv změny vázanosti oběžných aktiv -0,7979 7,97 

Vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0,0252 -13,62 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Nejvíce pozitivní vliv měla vázanost ostatních aktiv, v absolutní hodnotě však 

poklesla o více než 13 %. Nejvíce negativní vliv měla vázanost stálých aktiv, v absolutní 

hodnotě tato položka zvýšila o více než 8 %. 

V následující tabulce je vyčíslen vliv jednotlivých aktiv na celkovou změnu 

vázanosti celkových aktiv podniku za období 2012-2013. 

 Tabulka č. 40: Du Pont pyramidální rozklad v letech 2012-2013 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

Absolutní 

hodnota 

Změna rentability vlastního kapitálu ROE 10,186 2 10,19 

Vliv změny rentability celkových aktiv ROA 14,913 5 15,26 

Vliv změny multiplikátoru vlastního kapitálu -4,727 3 -4,40 

Vliv změny rentability tržeb ROS 4,355 6 4,23 

Vliv změny obratu aktiv 10,557 9 10,58 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Syntetický ukazatel ROE vzrostl v roce 2013 oproti roku 2012 o více než 10 %, což 

je pro podnik pozitivní, protože dosahuje vyššího zhodnocení vlastního kapitálu. Na změně 

tohoto ukazatele se podílely dva analytické ukazatele. A to ukazatel rentability celkových 

aktiv a multiplikátor vlastního kapitálu. Rentabilita celkových aktiv vzrostla o 15 %, ale 

multiplikátor vlastního kapitálu klesl téměř o 4,5 %. Na změně analytického ukazatele 

ROA se podílely dva syntetické ukazatele, a to ukazatel rentability tržeb ROA a ukazatel 

obratu aktiv. Ukazatel obratu aktiv nejpodstatněji ovlivnil ukazatel ROA a to z důvodu, že 

vzrostl o více než 10,5 % a ukazatel rentability tržeb vzrostl o více než 4 %.  
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V tabulce číslo 41 je uveden rozklad jednotlivých nákladů a jejich vliv na celkovou 

změnu nákladovosti v období  2012-2013. 

Tabulka č. 41: Rozklad nákladovosti v letech 2012-2013 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

Absolutní 

hodnota 

Změna celkové nákladovosti 4,3556 -2,00 

Vliv změny nákladovosti prodaného zboží 0,0687 -13,24 

Vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby -0,0725 0,08 

Vliv změny nákladovosti osobních nákladů 4,2660 -12,04 

Vliv změny nákladovosti daní a poplatků -0,3417 8,38 

Vliv změny nákladovosti odpisů 0,9029 -2,93 

Vliv změny nákladovosti zůstatkové ceny -4,7968 53,74 

Vliv změny nákladovosti rezerv a opravných položek 9,3695 -90,75 

Vliv změny nákladovosti ostatních provozních nákladů 0,7747 -22,97 

Vliv změny nákladovosti prodaných CP a podílů -2,9162 11,77 

Vliv změny nákladovosti nákladových úroků 0,2249 -71,26 

Vliv změny nákladovosti ostatních finančních nákladů -0,0065 24,65 

Vliv změny nákladovosti daně z příjmů za běžnou činnost -3,1272 37,06 

Vliv změny nákladovosti nákladů finančního majetku 0,0069 -23,66 

Vliv změny nákladovosti nákladů na přecenění CP a derivátů 0,0029 0,00 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky vyplývá, že nejvíce pozitivní působící vliv měla položka nákladovosti 

rezerv a opravných položek. Pokud by všechny ostatní proměnné zahrnuté do 

pyramidálního rozkladu zůstaly nezměněny, pokles nákladovosti náladovosti rezerv a 

opravných položek by způsobil zvýšení výnosu na vlastní jmění více než 9 %. Absolutní 

hodnota ukazatele nákladovosti rezerv a opravných položek poklesla mezi obdobím 2012 

až 2013 o více než 90 % vlivem absolutního poklesu této nákladové položky a růstu 

výnosů. 

Nejvíce negativní působící vliv měla položka nákladovosti daně z příjmů za běžnou 

činnost. Ukazatel nákladovosti daně z příjmů za běžnou činnost v absolutní hodnotě se 

zvýšil o více než 37 %. 

V následující tabulce je vyčíslen vliv jednotlivých aktiv na celkovou změnu 

vázanosti celkových aktiv podniku za období 2012-2013. 
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Tabulka č. 42: Změna vázanosti celkových aktiv v letech 2012-2013 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

Absolutní 

hodnota 

Změna vázanosti celkových aktiv 10,557 9 -9,57 

Vliv změny vázanosti stálých aktiv 13,110 2 -13,34 

Vliv změny vázanosti oběžných aktiv -2,576 0 21,59 

Vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0,0237 -13,42 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Nejvíce pozitivní vliv měla vázanost stálých aktiv, v absolutní hodnotě však poklesla 

o více než 13 %. Nejvíce negativní vliv měla vázanost oběžných aktiv, v absolutní hodnotě 

tato položka zvýšila o více než 21 %. 

V následující tabulce je vyčíslen vliv jednotlivých aktiv na celkovou změnu 

vázanosti celkových aktiv podniku za období 2013-2014. 

Tabulka č. 43: Du Pont pyramidální rozklad v letech 2013-2014 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

Absolutní 

hodnota 

Změna rentability vlastního kapitálu ROE -30,585 2 -30,59 

Vliv změny rentability celkových aktiv ROA -30,242 4 -30,30 

Vliv změny multiplikátoru vlastního kapitálu -0,342 8 -0,41 

Vliv změny rentability tržeb ROS -16,317 6 -17,70 

Vliv změny obratu aktiv -13,924 8 -15,31 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Syntetický ukazatel ROE v roce 2014 oproti roku 2013 klesl o více než 30 %, což je 

pro podnik velice negativní, protože dosahuje nižšího zhodnocení vlastního kapitálu. Na 

změně tohoto ukazatele se podílely dva analytické ukazatele a oba z nich klesly, což mělo 

přímý vliv na tohoto ukazatele. Ukazatel rentability celkových aktiv klesl o více než 30 % 

a multiplikátor vlastního kapitálu klesl o 0,4 %.  Za příčinou poklesu ukazatele ROA stojí 

pokles ukazatelů rentability tržeb a obratu aktiv. Ukazatel obratu aktiv klesl o více než  

15 % a ukazatel rentability tržeb klesl o více než 17 %. 

V tabulce číslo 44 je uveden rozklad jednotlivých nákladů a jejich vliv na celkovou 

změnu nákladovosti v období 2013-2014. 
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Tabulka č. 44: Rozklad nákladovosti v letech 2013-2014 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

Absolutní 

hodnota 

Změna celkové nákladovosti -16,317 6 2,34 

Vliv změny nákladovosti prodaného zboží -0,673 3 45,98 

Vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby 20,855 5 -6,89 

Vliv změny nákladovosti osobních nákladů 10,649 9 -10,50 

Vliv změny nákladovosti daní a poplatků 0,764 2 -5,31 

Vliv změny nákladovosti odpisů 6,320 8 -6,49 

Vliv změny nákladovosti zůstatkové ceny -30,572 5 68,46 

Vliv změny nákladovosti rezerv a opravných položek 13,110 4 -307,86 

Vliv změny nákladovosti ostatních provozních nákladů -0,056 6 0,67 

Vliv změny nákladovosti prodaných CP a podílů -25,196 4 27,95 

Vliv změny nákladovosti nákladových úroků 0,026 1 -8,86 

Vliv změny nákladovosti ostatních finančních nákladů -0,051 8 48,15 

Vliv změny nákladovosti daně z příjmů za běžnou činnost -11,421 5 30,35 

Vliv změny nákladovosti nákladů finančního majetku -0,072 5 0,00 

Vliv změny nákladovosti nákladů na přecenění CP a derivátů 0,000 0 0,00 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky vychází, že nejvíce pozitivní působící vliv měla položka nákladovosti 

výkonové spotřeby. Pokud by všechny ostatní proměnné zahrnuté do pyramidálního 

rozkladu zůstaly nezměněny, pokles nákladovosti výkonové spotřeby by způsobil zvýšení 

výnosu na vlastní jmění více než 20 %. Absolutní hodnota ukazatele nákladovosti 

výkonové spotřeby mezi obdobím 2013 až 2014 klesla o více než 6 % vlivem absolutního 

poklesu této nákladové položky a růstu výnosů. 

Nejvíce negativní působící vliv měla položka nákladovosti zůstatkové ceny. Ukazatel 

nákladovosti zůstatkové ceny se v absolutní hodnotě se zvýšil o více než 68 %. 

V následující tabulce je vyčíslen vliv jednotlivých aktiv na celkovou změnu 

vázanosti celkových aktiv podniku za období 2013-2014. 
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Tabulka č. 45: Změna vázanosti celkových aktiv v letech 2013-2014 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

Absolutní 

hodnota 

Změna vázanosti celkových aktiv -13,924 8 18,08 

Vliv změny vázanosti stálých aktiv -11,652 5 17,74 

Vliv změny vázanosti oběžných aktiv -2,254 2 20,14 

Vliv změny vázanosti ostatních aktiv -0,018 2 15,39 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na celkové vázanosti aktiv se podíly celkem tři položky, vázanost stálých aktiv, 

oběžných aktiv a ostatních aktiv. Nejvíce negativní vliv měla vázanost stálých aktiv. V 

absolutní hodnotě tato položka zvýšila o více než 17 %. 

4.9 Kralickův rychlý test 

V této kapitole práce je proveden Kralickův rychlý test. Zahrnuje výpočet čtyř 

ukazatelů. Výsledky ukazatelů jsou zařazeny do stupnice hodnocení pro Kralickův rychlý 

test. Každý výsledek je ohodnocen číslem 1 až 5. Za každý stanovený rok je ze všech 

čtyřech ukazatelů vypočítaný průměr. Na základě vypočítaného průměru zjistíme situaci 

podniku v každém sledovaném období. Ukazatele jsou vypočítáni pomocí vzorců 

z teoretické části této práce a přiřazení čísel k ukazatelům je na základě tabulky číslo  

5 z této práce. 

Výpočty koeficientu samofinancování společnosti SD: 

Koeficient samofinancování2010   
19 488 797 000 

28 436 782 000
   100     , 3 % 

Koeficient samofinancování2011   
20 562 678 000

29 220 814 000
   100    0,3  % 

Koeficient samofinancování2012   
21 735 336 000

30 727 046 000
   100    0, 4% 

Koeficient samofinancování2013   
22 677 166 000

30 647 318 000
   100    3,   % 

Koeficient samofinancování2014   
23 411 305 000

31 510 289 000
   100    4,30 % 
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Výpočty doby splácení dluhu z CF společnosti: 

Doba splácení dluhu z CF
2010

    
6 926 677 000

2 933 703 000
   2 3  let 

Doba splácení dluhu z CF
2011

   
7 239 834 000

3 464 048 000
   2 0  let 

Doba splácení dluhu z CF
2012

    
7 284 691 000

3 611 257 000
   2 02     

Doba splácení dluhu z CF
2013

   
5 472 725 000

3 889 037 000
   1 41     

Doba splácení dluhu z CF
2014

   
4 810 049 000

3 187 206 000
   1  1     

Výpočty ukazatele CF v % tržeb ve společnosti SD: 

CF v % tržeb2010   
2 242 812 000

10 461 481 000
   100   21,44 % 

CF v % tržeb2011   
2 754 983 000

10 846 488 000
   100   2 ,40 % 

CF v % tržeb2012   
1 877 592 000

10 499 111 000
   100   1 ,   % 

CF v % tržeb2013   
2 999 178 000

11 579 469 000
   100   2 , 0 % 

CF v % tržeb2014   
1 827 667 000

10 082 426 000
   100   1 ,13 % 

Výpočty ukazatele rentability celkových aktiv společnosti SD: 

ROA2010   
2 260 595 000

28 436 782 000
   100    ,     

ROA2011   
2 619 485 000

29 220 814 000
   100    ,     

ROA2012   
2 547 358 000

30 727 046 000
   100    ,2    

ROA2013   
2 928 461 000

30 647 318 000
   100    ,     
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ROA2014   
2 098 594 000

31 510 289 000
   100    ,     

V následující tabulce jsou uvedeny vstupní data čtyř ukazatelů pro výpočet 

Kralickova rychlého testu. 

Tabulka č. 46: Vstupní hodnoty pro výpočet Kralickova rychlého testu 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Koeficient samofinancování [%] 68,53 70,37 70,74 73,99 74,30 

Doba splácení dluhu z CF [rok] 2,36 2,09 2,02 1,41 1,51 

CF v % tržeb [%] 21,44 25,40 17,88 25,90 18,30 

ROA [%] 7,95 8,96 8,29 9,55 6,66 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Následující tabulka obsahuje přiřazení jednotlivých vah k výpočtům ukazatelů 

Kralickova rychlého testu a jejich průměr.  

Tabulka č. 47: Výsledné hodnoty Kralickova rychlého testu  

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Koeficient samofinancování [%] 1 1 1 1 1 

Doba splácení dluhu z CF [rok] 1 1 1 1 1 

CF v % tržeb [%] 1 1 1 1 1 

ROA [%] 4 3 3 3 4 

Průměr hodnot 1,75 1,50 1,50 1,50 1,75 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky vyplývá, že koeficientu samofinancování byla přiřazena váha 1, jelikož 

jeho hodnota byla vyšší než 30 %.  Doba splácení dluhu z CF byla nižší než 3 roky, tudíž 

ve všech sledovaných letech měl ukazatel váhu 1. Cash flow v % z tržeb bylo vyšší než  

10 %, takže váhy tohoto ukazatele měly ve všech letech hodnotu 1. Výjimkou byl ukazatel 

rentability celkových aktiv, ten byl v roce 2010,2012 a 2014 větší než 0 %, tudíž měl váhu 

4 a v letech 2011 a 2013 měl ukazatel ROA hodnotu vyšší než 8 %, takže přiřazená váha 

měla hodnotu 3. V poslední kolonce tabulky je vypočtený průměr ukazatelů. Společnost 

má výbornou finanční stabilitu ovšem výnosová situace podniku je pouze dobrá. 

Z Kralickova rychlého testu vychází, že společnost Severočeské doly prošla testem bonity 

s velmi pozitivními výsledky a jedná se o velmi stabilní podnik a není ohrožen insolvencí. 
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4.10 Index bonity 

V této části práce je vypočítán index bonity pro podnik Severočeské doly za období 

2010 až 2014. Základem tohoto modelu je vypočítání šesti poměrových ukazatelů. 

Výsledky ukazatelů za jednotlivé období se dosadí do příslušné rovnice pro výpočet indexu 

bonity a vynásobí se příslušnými váhami. Výsledek rovnice se porovná s hodnotící 

tabulkou číslo 6 z teoretické části této práce. Veškeré použité vzorce a rovnice pro výpočet 

indexu bonity jsou rovněž uvedeny v teoretické části práce. 

Výpočet poměrového ukazatele x1:  

x1 2010   
2 749 777 000

8 923 778 000
   0,31 

x1 2011   
3 200 420 000

8 657 140 000
   0,3  

x1 2012   
2 966 384 000

8 990 186 000
   0,33 

x1 2013   
3 561 854 000

7 967 873 000
   0,4  

x1 2014   
2 482 744 000

8 098 450 000
   0,31 

Výpočet poměrového ukazatele x2: 

x2 2010   
28 436 782 000

8 923 778 000
   3,1  

x2 2011   
29 220 814 000

8 657 140 000
   3,3  

x2 2012   
30 727 046 000

8 990 186 000
   3,42 

x2 2013   
30 667 318 000

7 967 873 000
   3,   

x2 2014   
31 510 289 000

8 098 450 000
   3,   
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Výpočet poměrového ukazatele x3: 

x3 2010   
2 749 777 000

28 436 782 000
   0,10 

x3 2011   
3 200 420 000

29 220 814 000
   0,11 

x3 2012   
2 966 384 000

30 727 046 000
   0,10 

x3 2013   
3 561 854 000

30 647 318 000
   0,12 

x3 2014   
2 482 744 000

31 510 289 000
   0,0  

Výpočet poměrového ukazatele x4: 

x4 2010   
2 749 777 000

10 405 600 000
   0,2  

x4 2011   
3 200 420 000

10 843 170 000
   0,30 

x4 2012   
2 966 384 000

10 554 290 000
   0,2  

x4 2013   
3 561 854 000

11 621 408 000
   0,31  

x4 2014   
2 482 744 000

10 166 424 000
   0,24 

Výpočet poměrového ukazatele x5: 

x  2010   
426 306 000

10 405 600 000
   0,04 

x  2011   
475 856 000

10 843 170 000
   0,04 

x  2012   
430 407 000

10 577 290 000
   0,04 

x  2013   
405 289 000

11 621 408 000
   0,03 



Bc. Lenka Tkačíková: Finanční analýza vybraného podniku 

 

85 

 
2016 

x  2014   
361 494 000

10 166 424 000
   0,04 

Výpočet poměrového ukazatele x6: 

x  2010   
10 405 600 000

28 436 782 000
   0,3  

x  2011   
10 843 170 000

29 220 814 000
   0,3  

x  2012   
10 554 290 000

30 727 046 000
   0,34 

x  2013   
11 621 408 000

30 647 318 000
   0,3  

x  2014   
10 166 424 000

31 510 289 000
   0,32 

Tabulka číslo 48 obsahuje vstupní hodnoty šesti poměrových ukazatelů pro výpočet 

indexu bonity společnosti SD za jednotlivé období. 

Tabulka č. 48: Vstupní hodnoty pro výpočet inde u bonity 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Ukazatel x1 0,31 0,37 0,33 0,45 0,31 

Ukazatel x2 3,19 3,38 3,42 3,85 3,89 

Ukazatel x3 0,10 0,11 0,10 0,12 0,08 

Ukazatel x4 0,26 0,30 0,28 0,31 0,24 

Ukazatel x5 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 

Ukazatel x6 0,37 0,37 0,34 0,38 0,32 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Výpočty rovnice indexu bonity za sledované období od roku 2010 do roku 2014: 

B2010   1,5 0,31 + 0,08 3,19 + 10 0,10 + 5 0,26 + 0,3 0,04 + 0,1 0,37   3,0  

B2011   1,5 0,37 + 0,08 3,38 + 10 0,11 + 5 0,30 + 0,3 0,04 + 0,1 0,37   3,4  

B2012   1,5 0,33 + 0,08 3,42 + 10 0,10 + 5 0,28 + 0,3 0,04 + 0,1 0,34   3,21 

B2013   1,5 0,45 + 0,08 3,85 + 10 0,12 + 5 0,31 + 0,3 0,03 + 0,1 0,38   3,   

B2014   1,5 0,31 + 0,08 3,89 + 10 0,08 + 5 0,24 + 0,3 0,04 + 0,1 0,32   2, 2 
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Od roku 2010 do roku 2013 měla společnost SD index bonity nad hodnotou tři. 

V roce 2014 index bonity klesl pod hranici hodnoty 3 a dosáhl tak, nejnižší hodnoty  

za sledované období. Na základě stupnice pro hodnocení indexu bonity vychází, že podnik 

Severočeské doly měl za období 2010,2011,2012 a 2013 extrémně dobrou finančně-

ekonomickou situaci. V roce 2014 se index bonity dostal pod hodnotu tři, což znamená 

podle hodnotící stupnice, že podnik měl velmi dobrou finančně-ekonomickou situaci. 

4.11 Index IN05 

Tato kapitola práce obsahuje výpočet indexu důvěryhodnosti společnosti 

Severočeské doly pro období 2010 až 2014. Základem je vypočítání 5 poměrových 

ukazatelů. Výsledky těchto ukazatelů za jednotlivé období jsou dosazeny do rovnice 

indexu IN05 a vynásobeny pevnými váhami. Výsledná hodnota rovnice je porovnána 

s klasifikační tabulkou pro index IN05 a na základě této tabulky je stanovena finanční 

situace podniku. Vzorce poměrových ukazatelů pro výpočet indexu jsou v teoretické části 

této práce a klasifikační tabulka indexu je také v teoretické části této práce a jedná se  

o tabulku číslo 7. 

Výpočet poměrového ukazatele A:  

A2010   
28 436 782 000

8 923 778 000
   3,1  

A2011   
29 220 814 000

8 657 140 000
   3,3  

A2012   
30 727 046 000

8 990 189 000
   3,42 

A2013   
30 647 318 000

7 967 873 000
   3,   

A2014   
31 510 289 000

8 098 450 000
   3,   

Výpočet poměrového ukazatele B: 

B2010   
2 242 812 000

22 792 000
     ,40 

B2011   
2 754 983 000

11 971 000
   230,14 
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B2012   
1 877 592 000

15 669 000
   11 , 3 

B2013   
2 999 178 000

4 966 000
    03, 4 

B2014   
1 827 667 000

4  707 000
   3  ,2  

Výpočet poměrového ukazatele C: 

C2010   
2 242 812 000

28 436 782 000
   0,0  

C2011   
2 754 983 000

29 220 814 000
   0,0  

C2012   
1 877 592 000

30 727 046 000
   0,0  

C2013   
2 999 178 000

30 647 318 000
   0,10 

C2014   
1 827 667 000

31 510 289 000
   0,0  

Výpočet poměrového ukazatele D: 

D2010   
12 852 382 000

28 436 782 000
   0,4  

D2011   
12 664 355 000

29 220 814 000
   0,43 

D2012   
13 332 014 000

30 727 046 000
   0,43 

D2013   
14 603 235 000

30 647 318 000
   0,4  

D2014   
11 977 426 000

31 510 289 000
   0,3  

Výpočet poměrového ukazatele E: 

E2010   
3 806 243 000

4 158 992 000
   0, 2 
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E2011   
3 177 885 000

3 583 407 000
   0,   

E2012   
3 321 358 000

3 580 613 000
   0, 3 

E2013   
4 454 030 000

2 325 929 000
   1, 1 

E2014   
4 659 297 000

2 138 103 000
   2,1  

Tabulka číslo 49 obsahuje vstupní data pěti poměrových ukazatelů pro výpočet 

indexu IN05. 

Tabulka č. 49: Vstupní hodnoty pro výpočet inde u  N05 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Ukazatel A 3,19 3,38 3,42 3,85 3,89 

Ukazatel B 98,40 230,14 119,83 603,94 288,29 

Ukazatel C 0,08 0,09 0,06 0,10 0,06 

Ukazatel D 0,45 0,43 0,43 0,48 0,38 

Ukazatel E 0,92 0,89 0,93 1,91 2,18 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Výpočty rovnice indexu IN05 za sledované období od roku 2010 do roku 2014: 

IN0 2010   0,13 3,19 + 0,04 98,40 + 3,97 0,08 + 0,21 0,45 + 0,09 0,92   4,   

IN0 2011   0,13 3,38 + 0,04 230,14 + 3,97 0,09 + 0,21 0,43 + 0,09 0,89   10,1  

IN0 2012   0,13 3,42 + 0,04 119,83 + 3,97 0,06 + 0,21 0,43 + 0,09 0,93    ,   

IN0 2013   0,13 3,85 + 0,04 603,94 + 3,97 0,10 + 0,21 0,48 + 0,09 1,91   2 ,33 

IN0 2014   0,13 3,89 + 0,04 288,29 + 3,97 0,06 + 0,21 0,38 + 0,09 2,18   12,   

Nejvyšší hodnotu indexu IN5 měl podnik v roce 2014 a naopak nejnižší hodnotu 

indexu měl v roce 2010. Index IN05 společnosti SD vychází ve všech sledovaných 

obdobích nad hranicí 1,6, což znamená, že podnik Severočeské doly není ohrožen 

finančními problémy. Finanční situace podniku byla ve všech vybraných obdobích 

uspokojivá. 
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4.12 Taflerův bankrotní model 

Tato kapitola práce obsahuje výpočet Taflerova bankrotního modelu společnosti 

Severočeské doly pro období 2010 až 2014. Základem je vypočítání čtyř poměrových 

ukazatelů. Výsledky těchto ukazatelů za jednotlivé období jsou dosazeny do  Taflerovy 

rovnice a vynásobeny pevnými váhami. Výsledná hodnota Taflerovy rovnice je porovnána 

s klasifikační tabulkou a na základě této tabulky je stanovena míra pravděpodobnosti 

bankrotu firmy. Vzorce poměrových ukazatelů pro výpočet Taflerova bankrotního modelu 

jsou v teoretické části této práce společně s klasifikační tabulkou indexu. Jedná se  

o tabulku číslo 8 této práce.  

Výpočet poměrového ukazatele R1 za příslušné období: 

R1 2010   
2 749 777 000

2 046 180 000
   1,34 

R1 2011   
3 200 420 000

2 826 840 000
   1,13 

R1 2012   
2 966 384 000

1 869 596 000
   1,   

R1 2013   
3 561 854 000

2 325 929 000
   1, 3 

R1 2014   
2 482 744 000

2 138 103 000
   1,1  

Výpočet poměrového ukazatele R2 za příslušné období: 

R2 2010   
3 806 243 000

8 923 778 000
   0,43 

R2 2011   
3 177 885 000

8 657 140 000
   0,3  

R2 2012   
3 321 358 000

8 990 186 000
   0,3  

R2 2013   
4 454 030 000

7 967 873 000
   0,   

R2 2014   
4 659 297 000

8 098 450 000
   0,   
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Výpočet poměrového ukazatele R3 za příslušné období: 

R3 2010   
2 046 180 000

28 436 782 000
   0,0  

R3 2011   
2 826 840 000

29 220 814 000
   0,10 

R3 2012   
1 869 596 000

30 727 046 000
   0,0  

R3 2013   
2 325 929 000

30 647 318 000
   0,0  

R3 2014   
2 138 103 000

31 510 289 000
   0,0  

Výpočet poměrového ukazatele R4 za příslušné období: 

R4 2010   
10 461 481 000

28 436 782 000
   0,3  

R4 2011   
10 846 488 000

29 220 814 000
   0,3  

R4 2012   
10 499 111 000

30 727 046 000
   0,34 

R4 2013   
11 579 469 000

30 647 318 000
   0,3  

R4 2014   
10 082  426 000

31 510 289 000
   0,32 

Následující tabulka obsahuje vstupní data čtyř poměrových ukazatelů pro výpočet 

Taflerova bankrotního modelu za období od roku 2010 do roku 2014. 

Tabulka č. 50: Vstupní hodnoty pro výpočet Taflerova bankrotního modelu 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Ukazatel R1 1,34 1,13 1,59 1,53 1,16 

Ukazatel R2 0,43 0,37 0,37 0,56 0,58 

Ukazatel R3 0,07 0,10 0,06 0,08 0,07 

Ukazatel R4 0,37 0,37 0,34 0,38 0,32 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Výpočet Taflerovy diskriminační rovnice:  

T2010   0,53 1,34 + 0,13 0,43 + 0,18 0,07 + 0,16 0,37   0, 4 

T2011   0,53 1,13 + 0,13 0,37 + 0,18 0,10 + 0,16 0,37   0, 3 

T2012   0,53 1,59 + 0,13 0,37 + 0,18 0,06 + 0,16 0,34   0,   

T2013   0,53 1,53 + 0,13 0,56 + 0,18 0,08 + 0,16 0,38   0,   

T2014   0,53 1,16 + 0,13 0,58 + 0,18 0,07 + 0,16 0,32   0,   

Nejvyšší hodnota Taflerovy diskriminační rovnice byla v roce 2012 a 2013, naopak 

nejnižší hodnota rovnice byla v roce 2011. Ve všech sledovaných letech byla hodnota 

Taflerova bankrotního modelu vyšší než 0,3, což znamená, že podnik má velmi malou 

pravděpodobnost bankrotu. V některých letech dokonce hodnota Taflerovny diskriminační 

rovnice překonala, až trojnásobně hranici pro splňující malou pravděpodobnost bankrotu 

společnosti. Tento bankrotní model vyšel podniku SD velice příznivě.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Společnost Severočeské doly a.s. jsou stabilním podnikem na Českém trhu. Mají 

výbornou finanční situaci, ale jejich výnosová situace už je podstatně horší. Z provedených 

výpočtů ukazatelů rentability, tedy výnosnosti se sice výsledky společnosti SD pohybovaly 

nad oborovým průměrem, ale stále nedosahovaly optimálních a doporučovaných hodnot. 

Je tedy nutné, aby přijali některá opatření na zlepšení své výnosové stránky. 

Podnik má nedostatečný obrat aktiv. Aktiva společnost nevyužívá optimálně. 

Doporučuje se zvýšit tržby, což není jednoduchý proces a v případě Severočeských dolů 

souvisí s těžbou hnědého uhlí. Vzhledem k tomu, že ale bylo schváleno prolomení 

těžebních limitů na dole Bílina, předpokládá se, že objem těžených hmot vzroste, tím 

pádem vzrostou i tržby. Druhou možností je snížení aktiv společnosti a to zejména 

dlouhodobého hmotného majetku nebo finančního majetku např. prodej nevyužívaných 

aktiv, kterými jsou nevyhovující stroje, budovy, pozemky, snížení prostředků  

na bankovním účtu společnosti. Alternativou je i snížení pohledávek podniku a nastavení 

přísnější inkasní politiky 

Rentabilita vloženého kapitálu společnosti by se měla nejen zvýšit, ale i dlouhodobě 

růst. Aby byly zajištěny tyto dvě podmínky, doporučuje se podniku snížení celkového 

kapitálu. Ke snížení celkového kapitálu dojde tím, že podnik nebude čerpat bankovní 

úvěry, sníží velikost krátkodobých i dlouhodobých závazků nebo sníží hodnotu 

nerozděleného hospodářského výsledku z minulých let, a to tak, že HV bude lépe 

přerozdělovat a bude ho využívat k investování.  

Ukazatel rentability celkových aktiv se sice pohybuje nad hranicí oborových 

průměrů, ale nedosahuje optimálních hodnot nad 12 %, proto se společnosti navrhuje, aby 

snížila pohledávky či prodala majetek, který nevyužívá. 

Společnost má z jedné koruny tržeb průměrně 23 haléřů. Aby tuto hodnotu zvýšila, 

doporučuje se optimalizace výroby, použití modernějších technologií a snížení nákladů. 

Nákup nových modernějších velkorýpadel, nákup nového softwaru, sladění dobývání  

a dopravy. Tyto opatření vedou ke snížení nákladů a ukazatel ROC bude dlouhodobě 

klesat. 
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo provedení finanční analýzy podniku 

Severočeské doly a.s. a také přiblížení její hospodářské situace za období od roku 2010  

do roku 2014 pomocí horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty, 

vybraných ekonomických ukazatelů, DuPont pyramidálního rozkladu a vybraných 

bonitních a bankrotních modelů. 

Na základě provedení horizontální analýzy rozvahy podniku došlo k zjištění, že 

podnik měl nárůst aktiv v roce 2012 a nejvyšší pokles aktiv v roce 2013. Stálá aktiva měla 

nevyšší pokles rovněž v roce 2013, stejně tak jako celková aktiva společnosti. Oběžná 

aktiva podniku zaznamenala nejvyšší pokles v roce 2011 o více než 16 % a nejvyšší růst 

měla v roce 2013, a to o více než 34 %. Pohledávky podniku klesaly, až na rok 2013. 

Ostatní aktiva společnosti nejvíce rostla v roce 2011 a hned v následujícím roce došlo 

k nejvyššímu poklesu za sledované období. Pasiva společnosti rostla ve všech obdobích, až 

na rok 2013, kdy mírně klesla o 0,26 %. Největší nárůst pasiv měl podnik v roce 2012, kdy 

pasiva vzrostla o více než 5 %. Vlastní kapitál společnosti po celé sledované období rostl  

a základní kapitál podniku byl po celé období konstantní. Hospodářský výsledek za účetní 

období zaznamenal největší propad v letech 2012 a 2014. Cizí zdroje podniku klesaly 

v roce 2011 a 2013 a v ostatních letech rostly. Závazky firmy rostly v roce 2011 a 2013 

v ostatních letech klesaly. Bankovní úvěry a výpomoci výrazně vzrostly v roce 2012  

a to o více než 234 % a hned v následujícím období klesly o 100 %.  

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty vyplývá, že podnik měl nejvyšší nárůst 

tržeb za vlastní výrobky v roce 2013, kdy tržby vzrostly o více než 10 %, ale hned 

v následujícím roce klesly o téměř 13 %. Výkonová spotřeba klesla v roce 2011 o více než 

9 % a o více než 6 % v roce 2014 v ostatních obdobích rostla.  Provozní výsledek 

hospodaření zaznamenal největší růst v roce 2013 o takřka 60 % a naopak nejvyšší pokles 

zaznamenal v roce 2014, kdy klesl o 39 %. HV za účetní období společnosti měl nejvyšší 

růst v roce 2011 o necelých 16 % a nejvyšší pokles o 28 % měl v roce 2014. 

Z vertikální analýzy rozvahy podniku vychází, že na celkových aktivech podniku se 

největší mírou podílela stálá aktiva a to s více jak 80 %. Oběžná aktiva měla na celkových 

aktivech podniku podíl okolo 10 až 15 %. Ostatní aktiva se na celkových aktivech podílela 

zanedbatelným podílem, protože se ostatní aktiva pohybovala v desetinách procenta. Stálá 
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aktiva podniku byla tvořena z převážné části DHM a to ze 70 až 80 % a finanční majetek 

měl podíl na stálých aktivech 20 až 30 %. Oběžná aktiva společnosti byla převážně tvořena 

krátkodobým finančním majetkem z více než 50% podílem, dál krátkodobými 

pohledávkami a zásobami, které měly 10% podíl na celkových OA. Na celkových pasivech 

podniku měl největší podíl vlastní kapitál a to okolo 72 %. Cizí kapitál měl podíl 28 % na 

celkových pasivech podniku. Ostatní pasiva tvořila zanedbatelný podíl na celkových 

pasivech, protože se pohybovala v desetinách procenta. Největší podíl na vlastním kapitálu 

společnosti měl základní kapitál s hodnotou okolo 40 %, dále rezervní fond s 25 %, 

hospodářský výsledek z minulých let s 20 % a hospodářský výsledek z běžného účetního 

období s 10 %. Cizí zdroje společnosti byly tvořeny převážně rezervami a to ze 45 %, 

krátkodobými závazky z 25 % a dlouhodobými závazky z 15 %. V letech 2010 až 2013 

část cizích zdrojů tvořily bankovní úvěry a výpomoci.  

Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty podniku vychází, že náklady společnosti 

byly tvořeny, z více než 50 % výkonovou spotřebou. Osobní náklady se podílely 20 %  

na celkových nákladech společnosti, odpisy DHM 15 % a malou část do 5 % celkových 

nákladů tvořily daně a poplatky a ostatní provozní náklady. Výnosy společnosti SD byly 

tvořeny, především výkony, jedná se o výnosy z prodeje hnědého uhlí, a to podílem 95 % 

celkových výnosů. Malou část výnosů zhruba 3 až 5 % tvořily tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu a minimální hodnotou na celkových výnosech se 

podílely tržby za prodej zboží a ostatní provozní výnosy. 

 Ukazatel čistého pracovního kapitálu společnosti od roku 2011 rostl, což je pro 

podnik pozitivní. Na základě výpočtu tohoto ukazatele bylo zjištěno, že podnik nemá 

nekryté dluhy, a že má dostatečně velký volný fond pro zajištění hladkého průběhu 

hospodářské činnosti společnosti Severočeské doly. Společnost bohužel nevyužívá svá 

aktiva optimálně. Zjištěná hodnota obratu aktiv společnosti je ve všech vybraných 

obdobích nižší, než optimální hodnota tohoto ukazatele a zároveň i nižší, než je oborový 

průměr tohoto ukazatele. Společnost SD, by měla prodat nevyužitá aktiva, aby se ukazatel 

obratu aktiv zvýšil.  Oproti tomu podnik intenzivně využívá své zásoby. Veškeré zásoby 

společnosti jsou produktivní a skladová politika podniku je na velmi vysoké úrovni. 

Průměrná doba obratu pohledávek je 35 dnů a průměrná doba obratu závazků 

společnosti je 40 dnů. Obecně musí být doba obratu pohledávek kratší, než doba obratu 
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závazků, aby podniku nehrozila druhotná platební neschopnost. V případě SD bylo toto 

pravidlo dodrženo. Podniku nehrozí platební druhotná neschopnost, protože k inkasu 

pohledávek dochází průměrně za 35 dnů a faktury platí podnik průměrně až za 40 dní. 

Okamžitá likvidita podniku rostla od roku 2011 a od tohoto roku byla nad spodní 

doporučovanou hranicí, z čehož vyplývá, že podnik SD je schopný splatit v daný čas své 

závazky splatné do jednoho měsíce z finančních prostředků, které má na svém běžném 

účtu a v pokladně podniku. Pohotová likvidita společnosti se ve všech letech až na rok 

2011 pohybovala v doporučovaných hodnotách. Podnik byl ve všech letech kromě roku 

2011 schopný splatit své krátkodobé závazky splatné do jednoho roku přeměnou oběžných 

aktiv na finanční prostředky, aniž by musel prodat zásoby. Obdobně na tom byl podnik 

s běžnou likviditou, kdy ve všech letech až na rok 2011 byla likvidita třetího stupně 

v doporučovaných hodnotách. Podnik byl tedy ve všech letech, až na rok 2011 solventní. 

Společnost byla schopná splatit své krátkodobé závazky přeměnou oběžných aktiv  

na finanční prostředky v daný čas. 

Průměrná míra ziskovosti vloženého kapitálu podniku je 10 %. Ukazatel by měl 

v čase růst, bohužel u společnosti SD tento ukazatel neroste ve sledovaných obdobích ani 

nestagnuje, je tedy důležité, aby společnost snížila hodnotu celkového kapitálu společnosti. 

Ke snížení celkového kapitálu dojde tím, že podnik nebude čerpat bankovní úvěry, sníží 

velikost krátkodobých i dlouhodobých závazků nebo sníží hodnotu nerozděleného 

hospodářského výsledku z minulých let a to tak, že HV bude lépe přerozdělovat a bude ho 

využívat k investování. Průměrná hodnota efektivnosti majetku podniku byla za sledované 

období 8 %. Sice hodnota tohoto ukazatele je vyšší, než oborový průměr, ale nesplňuje 

optimální hodnotu, která by se měla pohybovat nad 12 %. Aby si podnik zajistil lepší 

hodnotu ukazatele ROA, měl by snížit svá aktiva, například tím, že prodá nevyužívaný 

majetek, sníží množství peněžních prostředků na bankovním účtu nebo sníží velikost 

pohledávek, přísnější inkasní politikou. Průměrná hodnota rentability vlastního kapitálu se 

pohybovala okolo 11,5 %. Výnosnost kapitálu je důležitým ukazatelem pro věřitele  

a akcionáře podniku. Z výpočtu ukazatele ROE vyplývá, že investování kapitálu  

do podniku SD je pro věřitele mnohem výnosnější, než kdyby své finanční prostředky 

investovali do CP garantovaných státem, kde je míra zhodnocení o více než polovinu nižší. 

Na základě výpočtu ukazatele rentability tržeb vychází, že podnik má z jedné koruny tržeb 
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průměrně 23 haléřů čistého zisku. Z výpočtu ukazatele nákladovosti tržeb vychází, že  

na jednu korunu tržeb připadá průměrně 77 haléřů nákladů. 

Celková zadluženost podniku se průměrně pohybovala okolo 28 %. Podnik SD není 

předlužený a celková zadluženost podniku má meziročně klesat, což bylo splněno. Pro 

věřitele přináší malá míra zadluženosti malé riziko. Průměrná hodnota vlastního kapitálu 

společnosti je 72 %. Úrokové krytí společnosti mnohonásobně převyšuje doporučované 

hodnoty tohoto ukazatele z důvodu nízké hodnoty nákladových úroků.  

Na základě Du Pont pyramidálního rozkladu, byly zjištěny vlivy jednotlivých 

analytických ukazatelů, které se podílejí na hodnotě syntetického vrcholového ukazatele 

rentability vlastního kapitálu ROE. Du Pont pyramidální rozklad, neboli soustava 

ukazatelů byla provedena za všechny sledované období od roku 2010 do roku 2014. Bylo 

zjištěno, že na syntetickém ukazateli ROE měl největší vliv ukazatel ROA, který byl přímo 

ovlivňován ukazatelem ROS a ukazatelem vázanosti celkových aktiv. Skladba nákladů a 

jejich růst a či pokles měl vliv na analytické ukazatele ROS a ROA a zároveň i na 

syntetický ukazatel ROE.  

V meziročním srovnání 2010-2011 syntetický ukazatel rentability vlastního kapitálu 

vzrostl o více než 9 %, což je pro podnik pozitivní jelikož dosahuje vyššího zhodnocení 

kapitálu. Důvodem zvýšení ROE bylo snížení nákladů podniku o více než 8 %. 

V následujícím období 2011-2012 ukazatel ROE poklesl o více než 8 %, což je pro podnik 

negativní, dosahuje nižšího zhodnocení kapitálu. Za snížením ROE v tomto období stojí 

zvýšení vázanosti aktiv o více než 8 %. V meziročním srovnání 2012-2013 došlo k nárůstu 

ukazatele rentability vlastního kapitálu o více než 10 %, což bylo pozitivní. Za zvýšením 

stálo snížení nákladů o 2 % a hlavně snížení vázanosti aktiv o více než 9 %. V posledním 

meziročním srovnání 2013-2014 došlo k výraznému poklesu ukazatele ROE o více než  

30 %, což je pro podnik velice nevýhodné, protože dosahuje nižšího zhodnocení vlastního 

kapitálu než v předchozích obdobích. Hlavní příčinou poklesu ROE v tomto období bylo 

zvýšení nákladů o více než 2 % a zvýšení vázanosti aktiv o více než 18 %. 

Podle provedeného rychlého Kralickova testu vyšlo, že podnik má ve všech 

hodnocených letech výbornou finanční situaci, ale výnosová situace podniku je pouze 

dobrá, v letech 2010 a 2014 dokonce špatná. Aby se výnosová situace podniku zlepšila, je 

nutné zvýšit ukazatele ROA. Byl proveden index bonity společnosti SD, na jehož základě 
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došlo k vyhodnocení finanční situace podniku. Index bonity měl ve všech vybraných letech 

hodnotu vyšší než 3, až na rok 2014, kdy byl index bonity těsně pod touto hodnotou. 

Vzhledem k vypočítané velikosti indexu bonity vyplývá, že měl podnik extrémně dobrou 

finanční situaci ve všech sledovaných letech, až na rok 2014, kdy měl velmi dobrou 

finanční situaci. Pomocí provedeného výpočtu indexu IN05 bylo zjištěno, že podnik není 

ohrožen finančními problémy. A výsledek Taflerova bankrotního modelu udává, že podnik 

má velmi malou pravděpodobnost bankrotu. Na základě bonitních modelů vyšlo, že má 

podnik výbornou finanční situaci a dobrou výnosovou situaci a na základě bankrotních 

modelů vyšlo, že podniku nehrozí bankrot ani insolvence.  

Závěrem vyplývá, že podnik Severočeské doly a.s. je velice stabilní těžební 

společností vyskytující se na českém trhu více než 20 let a důležitým zaměstnavatelem 

Severočeského kraje, jejíž čistý zisk se pohybuje na hranici 2 miliard Kč.  Nejlepším 

hodnoceným obdobím byl rok 2013, a naopak nejhorším obdobím byl rok 2014. Hlavním 

důvodem tohoto výsledku je objem těžby, který se v roce 2014 výrazně snížil oproti roku 

2013, a tím se snížily tržby, které přímo ovlivnily výnosy podniku, a tudíž  

i velikost hospodářského výsledku společnosti. 
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Příloha č. 1: Rozvaha Severočeských dolů a.s.  za období 2010-2014 

 [v tis. Kč] 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktiva celkem 28 436 782 29 220 814 30 727 046 30 647 318 31 510 289 

A. Pohledávky za upsaný kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 24 583 334 25 984 063 27 356 466 26 146 286 26 803 768 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 111 291 117 306 114 395 106 107 91 903 

B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

B.I.3. Software 15 742 25 968 23 914 25 734 17 929 

B.I.4. Ocenitelná práva 91 256 80 110 88 331 77 239 60 783 

B.I.5. Goodwill 0 0 0 0 0 

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 293 10 863 2 150 2 442 13 191 

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 692 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 17 018 670 19 580 136 20 950 288 21 023 373 21 463 113 

B.II.1. Pozemky 1 822 351 1 967 099 2 186 547 2 189 167 2 184 506 

B.II.2. Stavby 4 420 483 5 183 781 6 166 618 6 160 628 6 878 431 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8 054 451 10 591 741 10 669 994 11 420 361 11 623 518 

B. II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 467 2 450 1 695 1 569 1 928 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 475 124 405 863 456 160 832 976 472 800 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 243 794 1 429 202 1 469 274 418 672 301 930 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 7 453 373 6 286 621 6 291 783 5 016 806 5 248 752 

B.III.1 Podíly – v ovládaných a řízených osobách 684 457 684 457 684 457 578 500 578 500 

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 218 834 218 834 15 333 15 333 15 333 

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 108 739 107 491 106 257 105 037 0 

B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládaná, ovládající osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 441 343 5 275 839 5 485 736 4 317 936 4 654 919 



 

 

 

C. Oběžná aktiva 3 806 243 3 177 885 3 321 358 4 454 030 4 659 297 

C.I. Zásoby 426 306 475 856 430 407 405 289 361 494 

C.I.1. Materiál 380 061 444 867 378 303 368 367 298 763 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 39 972 15 104 50 702 33 803 39 360 

C.I.3. Výrobky 1 938 9 209 1 402 1 439 16 498 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

C.I.5. Zboží 535 491 0 0 0 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 3 800 6 185 0 1 680 6873 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 1 1 220 000 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 382 836 1 284 722 1 185 455 1 333 593 1 009 402 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 037 330 996 149 965 121 1 156 817 905 429 

C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 133 225 52 639 37 161 130 998 88 601 

C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.III.4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 181 699 156 291 120 703 16 437 839 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 16 039 70 761 45 681 19 616 3 924 

C.III.8. Dohadné účty aktivní  6 220 1 742 1 969 2 117 2 420 

C.III.9. Jiné pohledávky  8 323 7 140 14 820 7 608 8 189 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 997 101 1 417 306 1 705 495 2 495 148 3 288 401 

C.IV.1. Peníze 1 343 842 623 482 601 

C.IV.2. Účty v bankách 246 606 345 940 1 288 677 2 194 701 3 037 640 

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 1 749 152 1 070 524 416 195 299 965 250 160 

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 47 205 58 866 49 222 47 002 47 224 

D.I. Časové rozlišení 47 205 58 866 49 222 47 002 47 224 

D.I.1. Náklady příštích období 47 102 58 698 49 168 45 709 47 164 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

D.I.3. Příjmy příštích období 103 168 54 1 293 60 

   

 



 

 

 

 [v tis. Kč] 2010 2011 2012 2013 2014 

Pasiva celkem 28 436 782 29 220 814 30 727 046 30 647 318 31 510 289 

A. Vlastní kapitál 19 488 797 20 562 678 21 735 336 22 677 166 23 411 305 

A.I. Základní kapitál 9 080 631 9 080 631 9 080 631 9 080 631 9 080 631 

A.I.1. Základní kapitál 9 080 631 9 080 631 9 080 631 9  080 631 9 080 631 

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 

A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 302 890 310 047 693 484 462 215 849 555 

A.II.1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 2 525 2 525 2 525 2 525 2 544 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 300 365 307 522 690 959 459 690 847 011 

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 5 281 662 5 285 999 5 288 371 5 294 134 5 302 316 

A.III.1. Zákonný rezervní fond 1 825 798 1 825 798 1 825 798 1 825 798 1 825 798 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 3 455 864 3 460 201 3 462 573 3 468 336 3 476 518 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 2 563 019 3 266 516 4 125 492 4 911 725 6 080 209 

A.IV.1. Nerozdělený zisk z minulých let 2 563 019 3 266516 4 125 492 4 911 725 6 080 209 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta z minulých let 0 0 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 260 595 2 619 485 2 547 358 2 928 461 2 098 594 

B. Cizí zdroje 8 923 778 8 657 140 8 990 186 7 967 873 8 098 450 

B.I. Rezervy 3 706 294 3 816 897 3 989 946 4 221 956 4 359 551 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 3 672 832 3 781 278 3 952 224 4 189 342 4 309 258 

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 33 462 35 619 37 722 32 614 50 293 

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 1 058 492 1 256 836 1 359 627 1 419 988 1 600 796 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

B.II.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

B.II.6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

B.II.8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

B.II.9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 

B.II.10. Odložený daňový závazek 1 058 492 1 256 836 1 359 627 1 419 988 1 600 796 

B.III. Krátkodobé závazky 2 046 180 2 826 840 1 869 596 2 325 929 2 138 103 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 1 379 111 1 090 000 1 254 605 1 110 635 1 035 497 

B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 271 500 1 300 000   250 000 750 000 650 000 

B.III.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva 0 0 0 0 0 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 76 758 72 647 85 856 65 310 103 407 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 48 333 47 765 56 220 44 156 47 121 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 76 134 101 774 57 999 151 472 63 860 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 39 668 46 950 46 063 47 088 57 067 

B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

B.III.10. Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 139 203 151 575 101 655 140 031 162 916 

B.III.11. Jiné závazky 15 473 16 129 17 198 17 237 18 235 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2 112 812 756 567 1 771 017 0 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 2 112 812 756 567 1 711 017 0 0 

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 24 207 996 1 524 2 279 534 

C.I. Časové rozlišení 24 207 996 1 524 2 279 534 

C.I.1. Výdaje příštích období 23 978 346 1 114 1 775 177 

C.I.2. Výnosy příštích období 229 650 410 504 357 



 

 

 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty Severočeských dolů a.s.  za období 2010   2014 

 [v tis. Kč] 2010 2011 2012 2013 2014 

I. 1. Tržby za prodej zboží 28 586 30 435 28 093 25 664 12 056 

A.2. Náklady vynaložené na prodané zboží 26 097 27 606 25 755 24 643 11 591 

+ Obchodní marže  2 489 2 829 2 318 1 021 465 

II. Výkony 10 405 600  10 843 170 10 554 290 11 621 408 10 166 424 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 10 461 481 10 846 488 10 499 111 11 579 469 10 082 426 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -67 172 -17597 27 791 -16 862 20 616 

II.3. Aktivace 11 291 14 279 27 388 58 801 63 382 

B. Výkonová spotřeba 5 087 730 4 580 170 4 617 657 5 096 782 4 743 437 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 2 144 510 2 151 253 2 253 214 2 083 331 1 606 970 

B.2. Služby 2 943 220 2 428 917 2 364 443 3 013 451 3 136 467 

+ Přidaná hodnota 5 320 359 6 265 829 5 938 951 6 505 647 5 423 452 

C. Osobní náklady 1 741 371 1 730 780 1 758 753 1 706 114 1 641 590 

C.1. Mzdové náklady 1 244 582 1 239 177 1 256 971 1 218 103 1 169 213 

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 9 639 9 492 10 279 9 978 27 209 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 446 631 442 406 450 167 439 934 412 308 

C.4. Sociální náklady 40 519 39 705 41 336 38 099 32 860 

D.1. Daně a poplatky 217 076 227 031 202 441 241 986 221 899 

E.1. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 185 288 1 347 864 1 530 632 1 638 692 1 519 452 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 486 573 436 320 454 986 902 970 246 655 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  112 395 21 133 80 767 564 982 33 065 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 374 178 415 187 374 219 337 988 213 590 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 424 656 394 572 443 208 751 494 206 369 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 92 138 4 357 102 969 450 984 26 010 

F.2. Prodaný materiál 332 518 390 215 340 239 300 510 180 359 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  -164 726 78 589 425 833 -43 442 154 277 

IV. Ostatní provozní výnosy 48 385 12 544 11 987 7 680 24 199 

H.1. Ostatní provozní náklady 208 840 180 874 167 465 142 275 123 052 



 

 

 

V.2. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I.1. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 2 242 812 2 754 983 1 877 592 2 999 178 1 827 667 

VI.1. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 1 326 541 887 536 1 800 802 1 615 905 1 024 573 

J.1. Prodané cenné papíry a podíly 1 285 237 869 521 1 230 466 1 516 778 951 488 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 470 440 437 066 515 994 455 780 568 623 

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách 0 182 140 279 900 286 074 436 124 

VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 470 440 0 0 0 0 

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 254 926 236 094 169 706 132 499 

VIII.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 2 823 5 793 306 532 135 

K.2. Náklady z finančního majetku 8 813 6 881 1 449 1 220 0 

IX.1. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 3 343 0 0 

L.2. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 143 0 0 

M.1. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 

X.1. Výnosové úroky 24 188 3 892 15 596 14 879 18 472 

N.2. Nákladové úroky 22 792 11 971 15 669 4 966 4 707 

XI.1. Ostatní finanční výnosy 3 311 4 281 1 796 356 287 

O.2. Ostatní finanční náklady 3 496 4 758 1 318 1 812 818 

XII.1. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P.2. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 506 965 445 437 1 088 792 562 676 655 077 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 489 182 580 935 419 026 633 393 384 150 

Q.1. -splatná 387 610 384 269 406 177 518 784 294 195 

Q.2. -odložená 101 572 196 666 12 849 114 609 89 955 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 260 595 2 619 485 2 547 358 2 928 461 2 098 594 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 2 260 595 2 619 485 2 547 358 2 928 461 2 098 594 

     Výsledek hospodaření před zdaněním 2 749 777 3 200 420 2 966 384 3 561 854 2 482 744 

 


