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Anotace 

V předložené diplomové práci je zanalyzována finanční situace státního 

podniku DIAMO, se sídlem ve Stráži pod Ralskem, který se zabývá likvidací 

těžebních jednotek po bývalé těžbě uranu a sanací cenomanské a turonské 

zvodně. Cílem práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti pomocí použití 

vhodných poměrových ukazatelů a vybraných bonitních a bankrotních modelů. V 

závěru diplomové práce jsou definovány návrhy a opatření, která by mohla 

společnosti pomoci v budoucích letech provozování hornické činnosti v oblasti 

sanací a rekultivací daných oblastí. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, poměroví ukazatelé, bonitní model, 

bankrotní model, sanace, rekultivace 

 

Summary 

This thesis analyses financial overview of state enterprise DIAMO s. p., in 

Stráž pod Ralskem, which is focused on mining unit liquidation after the uranium 

mining and redevelopment of Cenoman´s and Turon´s aquifer. The object of the 

thesis is to evaluate financial health by applying an apposite financial ratios, 

chosen credibility and bank models. Closing part will include possible suggestions 

and precaution offer, which could be helpful for the state enterprise DIAMO s. p. in 

near future to keep or improve local area redevelopment and remediation. 
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1. ÚVOD 

Zachování přírody pro budoucí generace by měla být prioritní myšlenka 

celého lidstva. Utopistické pro pragmatiky, hnacím motorem pro stoupence 

„zelených“, volnomyšlenkářské pro burzovní spekulanty a velmi konkrétní, až 

takřka dotknutelné téma pro oblast Stráž pod Ralskem, kde se po rozpadu 

Československé federativní republiky zřídil státní podnik s příhodným názvem 

DIAMO, který pokračoval v předchozí činnosti Československého uranového 

průmyslu původně sídlícího v Příbrami. Jeden z hlavních cílů společnosti bylo 

řešení situace s likvidacemi a odstraňováním následků při postupném utlumování 

těžební činnosti po chemické uranové těžbě. A tak se v této lokalitě začala vyvíjet 

značná aktivita pro obnovu okolní krajiny a vynaložily se nemalé finanční 

prostředky pro proces zahlazování následků hornické činnosti (dále jen ZNHČ).  

Úkol nebyl a není nikterak jednoduchý. Člověk pouhým okem spatří pouze 

osamělá těžební zařízení, která již neslouží svému původnímu účelu, ovšem 

nečekal by, že se pod povrchem bude ukrývat daleko větší hrozba, a to nejen pro 

ČR, ale i sousední země. Onou hrozbou jsou vysoce kontaminované 

hydrogeologické kolektory, které jsou součástí naší České křídové tabule. Jediný 

způsob, kterým lze podzemní vodní rezervoár čistit, je technologické vyvádění 

kontaminovaných vod na povrch za pomoci vrtů a zbavování je polutantů1, které 

se do vod dostaly při samotném technologickém procesu chemické těžby uranu či 

z poškozených vrtných zařízení.  

Nejen, že je proces čistění vod technologicky složitý a dlouhodobý, ale 

vyžaduje především neustálý přísun peněžních prostředků pro financování 

výstavby a modernizaci technologických zařízení, financování lidského faktoru 

zajišťujícího hladký průběh sanačních a pomocných prací, uhrazení nákladů na 

kontrolu a obsluhu těchto zařízení a v neposlední řadě i financování 

managementu rozhodujícímu o fázích života projektu, jeho případných změnách a 

analyzujícímu náklady na sanace a likvidace kontaminovaných vod v porovnání 

s plánovanými předpoklady.  

Veškeré analýzy a rozhodnutí jsou realizovány za bedlivého dozoru státních 

resortů, které finanční zdroje státnímu podniku poskytují. Jedná se především o 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) v rámci ZNHČ, Ministerstvo 

financí (dále jen MF), Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) a 

Ministerstvo kultury (dále jen MK) za účelem obnovy kulturních památek. Další 

                                            
1
Polutant je chemická látka v plynném, tekutém nebo pevném skupenství, která má v určitých 

koncentracích a při určité délce svého působení škodlivý vliv na živé organismy v přírodě [10] 
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způsob získávání finančních prostředků je vytváření vlastních zdrojů k financování 

ať už z prodeje vlastního majetku nebo z pronájmu budov a zařízení.  

Základem je tedy propracovaný dlouhodobý strategický plán s cílem ukončit 

likvidační a sanační práce po dosažení hodnoty, která byla stanovena nezávislou 

organizací, jako hodnota neohrožující životní prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, 

že ukončení sanačních a rekultivačních prací je naplánované na rok 2042, je 

kontrola hospodaření s penězi v rámci podniku takřka nutností. 

Finanční analýza představuje ideální manažerský nástroj pro posouzení 

účelnosti nakládání s finančními prostředky a stejně tak poskytuje i podrobný 

pohled na majetkovou a kapitálovou strukturu podniku. Odhaluje skutečnosti na 

základě věrohodných zdrojů informací, pracuje s konkrétními čísly a často pomáhá 

najít případné návrhy a opatření pro zvýšení rentability podniku a efektivnosti 

podnikové činnosti. Výstup finanční analýzy může posloužit jako jeden z dalších 

důležitých pomocníků pro vytvoření optimálního zdravého prostředí podniku, který 

si zvolil za cíl fungovat v dalších budoucích letech, prosperovat a tím plnit své 

stanovené podnikové strategie. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví podniku během let, 

kdy se sanací a rekultivací plně zabývá, zda plnohodnotně a efektivně využívá 

zdroje financování a zda se potýká s určitými problémy, které by mohly plnění cílů 

negativně ovlivňovat, či dokonce brzdit. Konkrétně bude zhodnoceno a 

analyzováno pětileté období, a to 2010 – 2014. 

Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je 

charakterizována firma DIAMO, s. p. (dále jen DIAMO), včetně vysvětlení 

problematiky, kterou společnost řeší. Dále jsou vymezeny a vysvětleny obecné 

pojmy z oblasti finanční analýzy. Část praktická poté zahrnuje zpracování 

konkrétních údajů a dat, potřebných k vypracování celé diplomové práce. Na 

závěr je uvedeno shrnutí poznatků, ke kterým jsem díky finanční analýze podniku 

dospěla a případné návrhy a opatření pro další fungování státního podniku DIAMO. 
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Společnost DIAMO provozuje několik různých závodů po celé ČR, které se 

zabývají konkrétní problematikou daných lokalit. V současné době jich spravuje 

bezmála 6 000. Hlavní současné aktivity jsou vyvíjeny především v oblasti ochrany 

životního prostředí, zejména v odstraňování negativních následků hornické a 

úpravárenské činnosti sanacemi a rekultivacemi. K ostatním neméně důležitým 

činnostem patří například výzkum a vyhledávání radioaktivních nerostů a ostatních 

užitkových surovin, inženýrsko-geologické práce, geodetické a měřičské práce, 

provádění inženýrských staveb, provádění průmyslových staveb, hornické činnosti 

a činnosti prováděné hornickým způsobem a v neposlední řadě je DIAMO 

držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) 

nakládat se zdroji ionizujícího záření (jejich detekcí a případnou likvidací). 

Činnost podniku zajišťují čtyři odštěpné závody: 

 odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka 

 odštěpný závod SUL Příbram 

 odštěpný závod ODRA Ostrava 

 odštěpný závod TUÚ Stráž pod Ralskem 

Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka 

Jediné místo v ČR, kde se v již menší míře stále těží zásoby uranu 

chemickou cestou a to v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1316/2005 Sb. Toto 

vládní usnesení opravňovalo těžit zásoby uranu až do roku 2008. Později bylo 

doplněno vládním usnesením č. 565/2007, které umožnilo těžit zásoby uranu 

v ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka a to po dobu ekonomické výhodnosti 

těžby, ovšem bez nároku finančních zdrojů ze státního rozpočtu ČR. I přesto se 

v některých lokalitách, kde už se ruda netěží, provádí v rámci ZNHČ čištění 

důlních vod. Roční objem vod, které se vracejí do oběhu, se pohybuje kolem 

6,5 mil. m³. Kromě toho jsou opuštěná důlní díla pravidelně kontrolována a na 

místech, kde proběhla rekultivace, stále probíhá výsadba lesních kultur [3].  

Odštěpný závod SUL Příbram 

Cílem závodu v Příbrami je zajišťovat správu likvidovaných těžebních a 

úpravárenských kapacit uranových a jiných rudních ložisek na území ČR, kromě 

severočeské a východočeské oblasti. Celkem se jedná o 19 lokalit, kde probíhala 

těžba uranu, či jiné rudy a zahrnuje více než 5 000 registrovaných zátěží. K další 

důležité činnosti závodu patří čištění důlních vod příbramské oblasti. Dále provádí 

sanaci a rekultivaci odkališť, na které čerpá DIAMO finanční prostředky 
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z Operačního programu Životního prostředí ČR a které je spolufinancováno z EU. 

ZNHČ a likvidace havarijních stavů probíhá prioritně v lokalitě Horní Slavkov, 

Jáchymov a Příbram. Velmi zásadní činností je i neustálé monitorování zavřených 

důlních děl a sledování jejich vlivu na okolní životní prostředí [3].  

Odštěpný závod ODRA Ostrava 

Tento závod se stará o veškerá hlavní důlní díla, která byla zlikvidována od 

ledna roku 1946. Ke konci roku 2015 jich bylo 99. Dále čerpá důlní vody v lokalitě 

Jeremenko (ostravská dílčí pánev) a v lokalitě Žofie (petřvaldská dílčí pánev) a to 

do doby potřebné ochrany CHLÚ před zatopením. Spravuje svěřený majetek 

v areálu skládky odpadu, tzv. laguny OSTRAMO, a dohlíží na čerpání veřejných 

prostředků pro jejich nápravná opatření. Dále zajišťuje inženýrské a kontrolní 

činnosti při čerpání veřejných prostředků v oblasti revitalizace Moravskoslezského 

kraje. Závod také vyřizuje sociálně zdravotní nároky spojené s hornickou činností 

v minulosti. Jedná se především o náhrady za ztráty na výdělku dle ZP, zvláštní 

příspěvky horníkům a náhrady za ztráty na výdělku, které vznikly v utlumovaných 

dolech po klíčovém roce 1993 [3]. 

Odštěpný závod Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem 

Stráž pod Ralskem je lokalitou v Libereckém kraji a do roku 1996 zde 

probíhala chemická těžba uranové rudy.  

Od dob, kdy ČR patřila mezi 10 nejvýznamnějších producentů uranu na 

světe, uplynula řada let a od roku 1996 kontinuálně pokračuje v zahlazování 

následků po prováděných těžebních činnostech. Základním kamenem pro řešení 

vzniklých ekologických zátěží, bylo březnové vládní usnesení č. 170/1996 „ke 

zprávě o postupu sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem“, kde vzala 

vláda na vědomí zprávu z usnesení č. 366/1992 [1] ohledně výsledků komplexního 

posouzení chemické těžby uranu na Českolipsku, dalších postupech pro 

stanovení dotěžení a sanace ložiska a také o zahájení prací v přípravném období 

sanace. Dále v usnesení z roku 1996 uložila vláda ministru průmyslu a obchodu 

vyhlásit likvidaci chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem a to ke dni 1. dubna 

1996, ministru životního prostředí stanovit cílové limity koncentrace rozpuštěných 

látek k určení postupu sanačních prací a ministru průmyslu a obchodu ve 

spolupráci s ministry životního prostředí, hospodářství, zdravotnictví a především 

předsedou Českého báňského úřadu (dále jen ČBÚ) informovat vládu vždy k datu 

31. května kalendářního roku o průběhu přípravného období sanace [3]. 
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2.1. Problematika chemické těžby 

Postižená oblast leží ve státem chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

Samotná chemická těžba probíhala od sedmdesátých let do roku 1996 a po tomto 

roce se uran těží už jako vedlejší produkt při sanačním čerpání technologických 

roztoků na povrch k následné dekontaminaci a další úpravě.  

Oblast postižená těžbou se rozkládá na ploše 24,1 km² (viz Obrázek 1) 

a v souvislosti s ní bylo vybudováno 35 vyluhovacích polí na rozloze 700 ha. 

V celkové ploše ložiska bylo odvrtáno 2 210 průzkumných vrtů a 7 684 vrtů 

těžebních. Metoda získávání uranové rudy byla pomocí chemických látek – tzv. 

loužením, kde se používala kyselina sírová, kyselina dusičná jako oxidační činidlo 

a kyselina fluorovodíková pro následné výplachy vrtů. Tyto látky byly vtlačovány 

vrtnými zařízeními do rudonosných vrstev, které se následnou reakcí rozpustily. 

Poté se přečerpaly zpět na povrch, kde se z roztoku technologickým procesem 

získávala užitková složka. Vrty dosahovaly maximálních hloubek až 220 metrů. 

Celkové množství vytěženého uranu od zahájení těžby po konec v roce 1996 bylo 

15 562 tun. 

 

Obrázek 1. Těžební oblast v lokalitě Stráž pod Ralskem  

Zdroj: [2] 
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Metoda In-situ Leaching (dále jen ISL) 2  je v případě kyselého způsobu 

loužení velmi nešetrná k životnímu prostředí, ovšem nutno dodat, že se o ní 

rozhodovalo v době, kdy byla příroda na posledním místě a hledělo se především 

na získávání velkých objemů nerostného bohatství. Za dobu aktivity dolu, bylo do 

podloží postupně vpraveno na 4 mil. tun kyseliny sírové, 313 000 tun kyseliny 

dusičné, 112 000 tun amoniaku a 26 000 tun kyseliny fluorovodíkové, a to vše 

spolu s toxickými prvky jakým je cer (1 140 t), kobalt (724 t), arsen (532 t), thallium 

(127 t) a beryllium (71 t). Postižená plocha čítá bezmála 27 m² a je v ní celkově 

400 000 mil. m³ kontaminovaných podzemních vod, které obsahují 6,07 mil. tun 

rozpuštěných látek ve zvodni cenomanské a 17 tis. tun ve zvodni turonské [3].  

2.2. Sanační a rekultivační práce 

V současné době probíhá v lokalitě Stráž pod Ralskem likvidace a následná 

rekultivace vyluhovacích polí, dále pak obnova životního prostředí revitalizací 

horninového podloží, které bylo chemickou těžbou zasaženo. Prioritou nicméně 

zůstává neustálé vyvádění zbytkových technologických roztoků obohacené 

uranem z podzemí a jejich následné čištění na SLKR (Stanice likvidace kyselých 

roztoků) a NDS (Neutralizační dekontaminační stanice). Kontaminanty jsou pak 

buď přepracovány, nebo ekologicky uloženy na povrchu. Dekontaminovaná 

vyčištěná voda je pak vypouštěna do řeky Ploučnice. Při sanačních pracích je 

ročně v průměru vyčištěno zhruba 3,6 mil. m³ zbytkových technologických roztoků 

z obou zvodní. Úroveň hladiny cenomanské zvodně je sanačními zásahy 

udržována pod bilancí tak, aby bylo zamezeno dalšímu rozšiřování nebezpečných 

zbytkových technologických roztoků a tím je turonský hydrogeologický kolektor 

pasivně chráněn.  

Paralelní činností realizovanou společností DIAMO jsou rekultivační práce 

na povrchu. Rozdílná míra znehodnocení životního prostředí vyžaduje i 

individuální přístup ke každé lokalitě. Z tohoto důvodu byl vypracován projekt 

„Rekultivace povrchu vyluhovacích polí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž 

pod Ralskem“ a v jeho programu je zahrnut nejen konzervační režim daných 

důlních děl, ale i použití standardní zemědělské a lesnické rekultivace. S ohledem 

na budoucí úpravy řeky Ploučnice se zatím s revitalizací toku nepočítá. Na tuto 

revitalizaci navazují i konzervační práce na rozlehlých mokřadech, kde se zatím 

počítá s tím, že budou ponechány bez jakéhokoliv zásahu. V přilehlých 

podmáčených územích budou povoleny částečné úpravy vodního režimu a 

půdního profilu při zachování přirozeného vývoje vegetace. Objekty budou 

                                            
2
 Bližší odborný popis této hydrochemické metody dobývání lze najít na internetovém portálu 

http://www.prvky.com/hydrochemicka-tezba.html  

http://www.prvky.com/hydrochemicka-tezba.html
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nabídnuty pro případné výrobní, podnikatelské či rekreační aktivity. Taktéž 

zůstanou ponechány i silnice a cesty, které lze využívat jako trasy pro 

cykloturistiku, hipoturistiku či jako skládky dřeva.  

K dalším hlavním činnostem společnosti DIAMO je ochrana životního 

prostředí a radiační ochrana. Jedná se především o řízení veškerých činností 

souvisejících se sanací a rekultivací s důrazem na co nejmenší zátěž směrem k 

životnímu prostředí. Aktivity jsou průběžně monitorovány, vyhodnocovány a na 

základě získaných výsledků společnost provádí potřebné nápravy a opatření. Je 

postupováno dle „Programu monitorování životního prostředí“, které obsahuje i 

povinnosti vyplývající z horního zákona, z vodního zákona, z lesního zákona, ze 

zákona o životním prostředí, ze zákona o ochraně ovzduší, ze zákona o odpadech, 

ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, ze zákona o ochraně 

veřejného zdraví, ze zákona o geologických pracích a také z nejrůznějších 

předpisů, nařízení a rozhodnutí příslušných orgánu, které provozují dohled nad 

činností státního podniku DIAMO. 

Radiační monitoring je popsán v „Programu monitorování veličin, parametrů 

a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany“, který byl schválen SÚJB a 

obsahuje povinnosti dle atomového zákona a příslušných vyhlášek a rozhodnutí 

vydaných právě SÚJB [3]. 
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3. TEORETICKÉ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z OBLASTI 

FINANČNÍ ANALÝZY 

Pro získání přehledu o finančním zdraví, nebo finanční tísni zkoumaného 

podniku lze použít několik analytických metod. Jedny jsou založeny na 

matematicko-statistickém vyjádření, druhé používají pro hodnocení popis. Obě 

metody vyžadují hluboké znalosti vzájemných souvislostí, a to jak 

makroekonomických, tak i mikroekonomických. Výsledky z analýzy totiž často 

ovlivňuji budoucí chod podniku. Řídí se jimi vedení a manažeři podniku a vytvářejí 

podle nich krátkodobé, střednědobé, ale i dlouhodobé cíle firmy. Špatné 

rozhodnutí na základě neadekvátně vyhodnocených výsledků může stát 

společnost nemalé finanční prostředky (např. při rozhodování o investicích do 

technologií, inovací či výzkumu), ztrátu jejího podílu na trhu (nepřizpůsobení se 

požadavkům zákazníka, zastaralé stroje) a v neposlední řadě přivést firmu 

k jejímu zániku, což koliduje s původním záměrem, proč fyzická či právnická 

osoba vstupuje do tržního prostředí.  

Tato diplomová práce nebude používat verbální hodnocení (SWOT analýzy, 

Argentiho model), nýbrž finanční vyjádření (bonitní a bankrotní modely, jednotlivé 

poměrové ukazatele) s jejich následným ekonomickým posouzením.  

3.1. K čemu slouží finanční analýza 

Pro pochopení fungování podniku jako celku je nejdůležitější poznat a 

pochopit fungování jeho složek. Analýza pracuje na bázi rozkladu větších částí na 

části menší, neboli prvky, zkoumá jejich vliv na nadřazené složky a vysvětluje 

vznikající jevy u zkoumaného celku. Jednotlivé složky a prvky jsou ve vzájemné 

interakci a poznáním jejich vztahů lze tak zpravidla dojít ke shrnutí skutečností, 

syntéze. Tato shrnutí pomáhají podniku při klíčových řídících a rozhodovacích 

procesech, které mají na budoucí chod podniku zásadní vliv. Mezi takové procesy 

může patřit schvalování budoucích investičních projektů, rozhodování o cenové 

politice, plánování řízení zásob, exekutiva v personální oblasti nebo akceptování 

vstupu cizího kapitálu do společnosti.  

Existuje několik typů finančních analýz a liší se od sebe především 

zpracovatelem, zdrojem informací a potřebným výstupem, který je od zpracovatele 

vyžadován pro zhodnocení jevu, jeho porovnáním s očekávanou skutečností a pro 

případné zahájení kroků k jeho nápravě.  

Pro praktický příklad a lepší představu jsou v bodech uvedeny alespoň 

některé z nich. 
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 externí analýza čerpá především z běžně dostupných zdrojů a dat. 

Takovým zdrojem je výkaz Z/Z, rozvaha společnosti, účetní uzávěrky, 

zprávy auditu, výroční zprávy, výkazy o cash flow nebo statistické 

údaje. Zpracovatelem bývají osoby nepracující ve společnosti jako 

jsou obchodní partneři, potenciální investoři, bankovní ústavy, státní 

instituce nebo i konkurenční společnosti, 

 interní analýza je naopak zpracovávána zaměstnanci nebo firmami, 

které si společnost cíleně najímá. Zdroje jsou detailnější a zahrnují i 

informace, které by neměly být veřejně známy nebo zpřístupněny 

třetím osobám a které by mohly vést ke zneužití a oslabení pozice na 

trhu, 

 kauzální analýza zkoumá vztahy mezi jednotlivými jevy, především 

pravděpodobnost výskytu jevu 1 při výskytu jevu 2. Tedy lze 

předpokládat, že nevyskytuje-li se jev 1 (příčina), nevyskytuje se tak 

logicky ani jev 2 (důsledek jevu 1), 

 vztahová analýza kvantifikuje závislost mezi jednotlivými prvky 

v systému. Zkoumáním a ověřováním jejich koexistence dává 

možnost reálně zhodnotit zpětně jejich vývoj a následně predikovat i 

vývoj budoucí, 

 trendová analýza zobrazuje časový vývoj zkoumaných jevů, 

 komparativní analýza slouží jako nástroj pro případné porovnávání 

jevů v rámci navzájem podobných společností [9]. 

3.2. Základní pojmy analýzy 

Vzhledem ke skutečnosti, že se diplomová práce zabývá finanční analýzou 

založenou především na kvantitativním zpracování dat, budou vysvětleny pouze 

pojmy související s tímto typem rozkladu.  

Základní etapy analýzy by se daly shrnout do následujících kroků: 

I. Charakterizování zdrojů dat, 

II. Obecné zpracování dat pomocí vhodně vybraných metod, 

III. Rozšířené zpracování dat pomocí zvolených ukazatelů, hodnocení 

vztahů mezi ukazateli, nalezení odchylek, 

IV. Finální zhodnocení, návrhy a opatření na korekci zjištěných odchylek 

a případná predikce budoucího vývoje společnosti bez nápravných a 

s nápravnými opatřeními. 

Metody, které pomáhají k pochopení a celkovému zpřehlednění dat jsou 

statistické, matematické, grafické a modelové [5]. 
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3.2.1. Horizontální analýza 

Tento typ analýzy nazývaný také analýzou trendů zpracovává veškerá data 

získaná z účetních výkazů. Cílem sledování jsou změny absolutních hodnot dat 

mezi jednotlivými účetními lety. Pro tvorbu časové řady vývoje by měl být 

retrospektivní pohled minimálně 3 roky. Absolutní hodnoty ukazatelů jsou 

vyjádřeny procentuálně a jsou porovnávány mezi sebou v řádcích – tedy 

horizontálně.  

Výsledkem horizontální analýzy jsou informace, které zobrazují například 

změny ve struktuře majetku podniku, zdrojů krytí majetku, změny tržeb nebo 

provozních nákladů. Ke zhodnocení změn je nutné dbát na ostatní vlivy, které 

vedly k procentuální změně stavu zkoumaných ukazatelů. K těmto vlivům lze řadit 

změnu podmínek na kapitálovém trhu, změny v daňové soustavě, změnu tržní 

poptávky i další vlivy jako jsou například mezinárodní politické konflikty [5]. 

3.2.2. Vertikální analýza 

U vertikální analýzy je postup obdobný, avšak údaje jsou hodnoceny po 

jednotlivých sloupcích. V podstatě jde o zobrazení procentuálního vyjádření 

jednotlivých zkoumaných složek, jejichž hodnoty představují absolutní hodnotu 

celku. Zkoumanými veličinami jsou nejen aktiva, pasiva, ale opět i údaje z výkazu 

Z/Z. Výsledkem je obraz struktury, tedy složení prostředků využívaných 

společností k výrobní a obchodní aktivitě, složení zdrojů, ze kterých svou činnost 

financuje nebo jakou část tvoří provozní náklady vzhledem k tržbám za prodej 

zboží. Tato analýza zachycuje vývoj složek v čase a pomáhá pochopit celkové 

hospodaření společnosti. 

Detailnější informace jsou důležitým zdrojem pro zjišťování majetkové 

struktury podniku (analýza stálých aktiv, oběžných aktiv a časové rozlišení) a 

kapitálové struktury podniku (analýza vlastního kapitálu, cizího kapitálu a časové 

rozlišení) [9]. 

3.2.3. Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele jsou měřítkem finanční situace společnosti. Někdy 

bývají označovány jako finanční fondy. Finanční fond představuje souhrn položek 

charakterizující krátkodobá aktiva nebo krátkodobá pasiva a jejich vzájemným 

rozdílem se získává hodnota, která určuje míru likvidity podniku. Do této skupiny 

ukazatelů se řadí výpočet čistého pracovního kapitálu, dále jen ČPK, který má 

význam při sledování solventnosti podniku a analýza toku peněz (cash flow).  
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Čistý pracovní kapitál 

Oběžná aktiva, dále jen OA, která vážou finanční prostředky v podniku 

(zásoby, nedokončená výroba, finanční majetek, krátkodobé pohledávky) se sníží 

o krátkodobé závazky. Výsledkem je teoretická suma peněz, která působí jako 

„polštář“ pro případy, že se firma dostane do tíživé situace, kdy musí vynaložit na 

úhradu svých krátkodobých závazků větší část peněz, než se kterou počítala. 

Z pohledu majitele firmy je výhodné mít dostatečnou výši vázaných financí v OA 

pro minimalizaci rizik. Pro investora znamená větší množství peněz vázaných 

v OA neefektivní zacházení s vloženými finančními prostředky [5]. 

Analýza cash flow 

Analýza cash flow slouží k přehledu o tocích finančních prostředků ve 

společnosti. Na jedné straně se sleduje tok peněz do podniku vstupujících (výnosy 

z prodeje, inkasování pohledávek, vklady majitelů, prodej majetku), na straně 

druhé tok peněz z podniku vystupujících (náklady na nákup materiálu, mzdy, 

platby za faktury, odvody daní, výplata dividend). Zdrojem hodnot je rozvaha a 

samostatný přehled o cash flow. Cash flow se ve své podstatě rovná rozdílu 

hodnot peněz mezi konečným a počátečním stavem zúčtovacího období [5]. 

ČPK ani otázka cash flow nebudou dále zmiňovány a to s ohledem na typ 

společnosti, které se dotýká diplomová práce. Větší část finančních prostředků 

vynakládaných na provoz získává společnost DIAMO státními dotacemi, a tedy 

není na problematiku likvidity a solventnosti brán tak velký zřetel. 

3.2.4. Analýza poměrových ukazatelů  

Vztah mezi dvěma či více veličinami ukazují finanční poměrové ukazatele a 

to na základě jejich podílu. Zdrojem dat je rozvaha a výkaz zisku a ztrát, dále jen 

výkaz Z/Z. Rozdíl mezi těmito zdroji je ten, že rozvaha zobrazuje stavy položek 

k určitému datu (stavová veličina) a výkaz Z/Z zobrazuje výsledky činnosti 

provedené za určité období (toková veličina). V rámci finanční analýzy jsou 

poměrové ukazatele výhodné hlavně proto, že vyjadřují finanční obraz společnosti 

rychle a jasně. Pochopením a správným vysvětlením jevů lze získat „odrazové 

můstky“ k řešení problematických míst ve fungování podniku a zaměřit se na ty 

nejdůležitější oblasti, které následně vyžadují detailnější analýzu. 

Poměrových ukazatelů je několik: 

 Ukazatele aktivity (obrat zásob, celkových nebo stálých aktiv, 

vázanost celkových nebo stálých aktiv, doba obratu pohledávek, 

závazků či zásob), 
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 Ukazatele rentability (ROI, ROA, ROE, ROS), 

 Ukazatele likvidity (okamžitá, pohotová a běžná likvidita, obrat 

pracovního kapitálu), 

 Ukazatele zadluženosti (celková, běžná a dlouhodobá zadluženost, 

koeficient zadluženosti, dlouhodobé krytí aktiv, krytí aktiv vlastním 

kapitálem, podíl ČPK z majetku), 

 Ukazatele tržní hodnoty podniku (účetní hodnota akcie, čistý zisk na 

akcii, dividenda na akcii, výplatní poměr, poměr tržní ceny akcie 

k zisku na akcii), 

 Ukazatele finančních fondů a cash flow (rentabilita tržeb, obratu, 

vlastního kapitálu z CF nebo celkového kapitálu, stupeň oddlužení, 

likvidita z CF, CF na akcii), 

 Provozní ukazatele (mzdová produktivita, produktivita DHM, ukazatel 

stupně odepsanosti, nákladovost tržeb, vázanost zásob na výnosy, 

struktura nákladů). 

 

UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatelé aktivity poukazují na efektivnost hospodaření podniku s aktivy. 

Pokud je aktiv v podniku více, než je nutné, pak zvyšují náklady na jejich 

udržování a tím snižují zisk. Naopak jejich nízká hodnota vypovídá o riziku 

možných ztrát na výnosech, které by společnosti mohly plynout z využití 

příležitostí na trhu. 

Obrat zásob zobrazuje intenzitu jejich využívání a vyjadřuje časový interval 

mezi prodejem jednotlivých položek zásob a jejich následném opětovném 

naskladnění. Slabinou ukazatele je především skutečnost, že používá tržby jako 

výchozí veličinu. Tržby ale neodpovídají reálným nákladům na skladované zboží, 

proto bývá zpravidla lehce nadhodnocen. Obrat celkových aktiv a stálých aktiv 

lze vypočítat jen změnou čitatele. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
        (1) 

Vázanost celkových aktiv sleduje výkonnost využívání aktiv pro dosažení 

tržeb. Hodnota ukazatele by měla být co nejnižší. Podnik tak ví, že efektivně 

nakládá se svými aktivy a není potřeba zvyšovat své finanční zdroje pro podnikání. 

Vázanost stálých aktiv lze spočítat změnou čitatele z aktiv celkových na aktiva 

stálá. 

𝑉á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
     (2) 
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Doba obratu pohledávek je vázána na denní tržby a vyjadřuje počet dnů, 

za které společnost inkasuje finanční prostředky s ohledem na výši prostředků 

držených v pohledávkách z obchodních vztahů. Je účelné poměřovat ji 

s platebními podmínkami podniku. Pokud je hodnota ukazatele vyšší než je 

uplatňovaná platební podmínka vůči odběratelům, pak lze jednoznačně 

konstatovat, že obchodní partneři platí za zboží se zpožděním a podnik by měl při 

dlouhotrvajícím trendu realizovat potřebné kroky k zajištění urychlení plateb od 

zákazníků. Změnou čitatele lze vypočítat i dobu obratu závazků. Pro společnost 

je výhodné, je-li ukazatel obratu pohledávek nižší nebo roven ukazateli doby 

obratu závazků [5]. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
 [𝑑𝑛𝑦]   (3) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
 [𝑑𝑛𝑦]   (4) 

 

UKAZATELE RENTABILITY 

Cílem výpočtu ukazatelů rentability je zhodnotit výši použitých zdrojů 

společnosti k dosažení zisku. 

ROI - ukazatel rentability vloženého kapitálu - představuje jeden 

z nejdůležitějších ukazatelů rentability. Procentuální výsledek ukazatele vyjadřuje 

účinnost působení vloženého kapitálu do podnikání bez ohledu na jeho zdroj 

financování. 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝑇+𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 [%]      (5) 

ROA - ukazatel rentability celkových aktiv - porovnává zisk společnosti 

s celkovými aktivy, která jsou do podnikání vkládána bez ohledu na jejich zdroje. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 [%]        (6) 

Pro oba ukazatele (ROI a ROA) byl použit jako čitatel zisk před zdaněním a 

úroky (EBIT), protože jak daně, tak úroky ovlivňují celkový zisk společnosti 

dosaženého pomocí celkově vloženého kapitálu. Použít lze libovolně i jiné formy 

zisku jako čistý zisk (EAT) nebo čistý zisk před zdaněním (EBT). 

ROE - ukazatel rentability vlastního kapitálu - vyjadřuje míru ziskovosti 

z použití vlastního kapitálu do podnikání. Vlastnící kapitálu pomocí tohoto 

ukazatele vidí, jak výnosně je jejich kapitál využíván a zda tomu odpovídá i míra 

rizika, se kterým do společnosti své prostředky investují. U výsledku je tak nutné 
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porovnat výši ROE s výší úroků, které by investor získal při investování v jiné 

formě, jako jsou např. obligace, termínované cenné papíry. 

𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐴𝑇)

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 [%]       (7) 

ROS  - ukazatel rentability tržeb - vztahuje čistý zisk EAT k celkovým 

tržbám. Výsledkem je zjištění, jak podnik využívá veškeré své výkony (personál, 

stroje, budovy) pro uspokojování potřeb zákazníků na trhu. 

𝑅𝑂𝑆 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐴𝑇)

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 [%]       (8) 

 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Rozbor ukazatelů likvidity je důležitý k vyhodnocení, jak je podnik schopen 

dostát svým závazkům a být solventní vůči svým dodavatelům. Ukazatele likvidity 

mají velmi blízko k ukazatelům zadluženosti. Být likvidní znamená pracovat 

s veškerými potenciálně likvidními prostředky v rámci podniku. Takovými 

prostředky jsou krátkodobý finanční majetek – nejlikvidnější typ, krátkodobé 

pohledávky a zásoby. Podnik by měl být schopen hradit své dluhy včas, protože 

neplní-li platební podmínky závazků plynoucích z obchodních vztahů, může se 

brzy ocitnout v neschopnosti plnit i své závazky vůči odběratelům formou výroby 

zboží nebo dodáním kompletní služby. 

Běžná likvidita zobrazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé 

závazky a poukazuje na budoucí solventnost podniku. Hodnota by měla být vyšší 

než 1,5. Pokud by měl podnik nevyhovující strukturu oběžných aktiv v podobě 

nedobytných pohledávek či neprodejných zásob, je zvýšené riziko, že se v brzké 

době dostane do obtížné finanční situace. 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (9) 

Pohotová likvidita je výhodná především jako komparativní veličina 

k běžné likviditě. V čitateli je hodnota OA, která nezahrnuje zásoby a nedobytné 

krátkodobé pohledávky. Při porovnání obou likvidit lze snadno vyčíst, zda zásoby 

netvoří příliš velkou část neefektivně využívaných prostředků. Ovšem je potřeba 

zvážit, zda rozdíl nepředstavuje záměrnou tvorbu vysokoobrátkových zásob, nebo 

přípravu na sezónní zvýšený prodej. Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod 

hodnotu 1. 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (10) 
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Okamžitá likvidita ukazuje míru schopnosti podniku hradit závazky, které 

jsou právě splatné. Hodnota by měla být alespoň 0,2. 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (11) 

Obrat pracovního kapitálu vychází z ČPK. Společnost by měla vlastní 

činností vytvářet přebytky, kterými lze závazky hradit. Klíčovou roli má celková 

délka pracovního cyklu a tedy výše oběžných aktiv a jejich vázanost na celý cyklus. 

ČPK je považován za „finanční polštář“ pro situace, kdy se podnik dostane do 

složité situace a potřebuje zaplatit závazky. Jsou to oběžná aktiva snížená o 

krátkodobé závazky. Je-li jejich hodnota vyšší než 1, znamená to, že v případě 

vzniku dané situace má firma možnost přeměnou OA na peníze dluhy splatit. 

Vyjadřuje tak solventnost firmy. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý Č𝑃𝐾
    (12) 

 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Výpočtem ukazatelů zadluženosti lze získat pohled na podíl vlastního a 

cizího kapitálu uvnitř společnosti a na to, jaká je míra používání cizích prostředků 

pro financování svých činností. Společnost by měla usilovat o takovou optimalizaci 

kapitálové struktury pomocí bilančních pravidel a mohla tak plně využívat 

předností a výhod finanční páky3. 

Celková zadluženost podniku je velmi důležitý ukazatel pro věřitele a 

případné investory. Je-li velmi nízká, pak podíl vlastních zdrojů převyšuje zdroje 

cizí a v případě likvidace firmy podstupují věřitelé a investoři nízké riziko, že se jim 

vložené peníze nevrátí zpět. Výše celkové zadluženosti by neměla převyšovat 

oborový průměr. Změnou čitatele na dlouhodobý CK je určena dlouhodobá 

zadluženost, která je nástrojem pro nalezení optimální kapitálové struktury. 

Pokud je do čitatele dosazen krátkodobý CK, pak je cílem zkoumání běžná 

zadluženost. 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 [%]    (13) 

Kvóta vlastního kapitálu se spočítá stejně jako celková zadluženost, jen 

se místo hodnoty cizího kapitálu použije hodnota kapitálu vlastního. Součet obou 

ukazatelů dává hodnotu 1, resp. 100 %, a vyjadřuje složení celkového kapitálu. 

                                            
3
 Finanční páka představuje použití cizího kapitálu ve prospěch očekávaných budoucích výnosů, 

funguje v pozitivním směru pouze v případě, že rentabilita vloženého kapitálu do podnikání 
převyšuje úroky plynoucí z použití kapitálu cizího [5]. 
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Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem hraje zásadní roli při hodnocení 

finanční stability podniku. Mělo by dosahovat maximální hodnoty 1. Pokud by bylo 

vyšší, pak značí překapitalizovaní podniku, což má sice pozitivní vliv na jeho 

stabilitu, ovšem efektivnost činnosti podniku se tím snižuje. 

𝐾𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑚 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑒𝑚 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 × 100 [%] (14) 

Koeficient zadluženosti roste společně s celkovou zadlužeností. Oba 

ukazatele jsou závislé na celkovém poměru mezi vlastními a cizími zdroji 

financování. Pokud se zlomek výpočtu převrátí, je snadné určit míru finanční 

nezávislosti společnosti. 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 × 100 [%]   (15) 

Podíl ČPK z majetku vyjadřuje část aktiv, která je kryta ČPK. 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 Č𝑃𝐾 𝑧 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =  
Č𝑃𝐾

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 [%]    (16) 

 

PROVOZNÍ UKAZATELE, UKAZATELE PRODUKTIVITY PRÁCE 

Provozní, neboli výrobní, ukazatele analyzují vnitřní prostředí podniku a 

slouží vrcholovému vedení jako nástroj sledování aktivity podniku. Zkoumanou 

veličinou jsou zpravidla náklady a na základě výpočtů společnost může dosáhnout 

efektivnějšího rozhodování a řízení. 

Mzdová produktivita porovnává výnosy (očištěné o mimořádné výnosy) 

a vyplacené mzdy. Aby bylo znát zefektivnění fungování společnosti, měl by být 

trend vzrůstající, tj. celková výše výnosů by měla růst rychleji než celkové mzdy. 

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑚𝑧𝑑𝑦
      (17) 

Produktivita DHM poukazuje na efektivní využívání dlouhodobého 

hmotného majetku pro vytváření výnosů (bez výnosů mimořádných). Hodnota by 

měla být co nejvyšší a DHM by měl být vykázán v pořizovacích cenách. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝐷𝐻𝑀 =  
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐷𝐻𝑀
       (18) 

Ukazatel stupně odepsanosti (opotřebení) a jeho vývoj ukazuje rychlost 

stárnutí dlouhodobého majetku podniku. 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑠𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝐷𝐻𝑀 𝑣 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛á𝑐ℎ

𝐷𝐻𝑀 𝑣 𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛á𝑐ℎ
 × 100 [%] (19) 
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Nákladovost výnosů (tržeb) by měla v časové ose klesat, protože cílem 

podnikání je výnosy (bez mimořádných výnosů) co nejméně zatěžovat náklady, 

které společnosti během činnosti vznikají. 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 [𝐾č/100𝐾č]    (20) 

Vázanost zásob na výnosy (tržby) vyjadřuje množství zásob zatěžující 

každou 1 Kč výnosů. Její hodnota by měla být co nejmenší. 

𝑉á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑛𝑎 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
      (21) 

Struktura nákladů zkoumá podíl jednotlivých určitých nákladů na výši 

celkových nákladů. Společnost má tak účinný nástroj pro podrobnější analýzu 

vlivu určitého druhu nákladů a jeho zatížení na činnost firmy. Díky ní může 

rozhodnout o postupu pro jeho snižování, ať už se jedná o cenu energií, osobních 

či materiálových nákladů, odpisů nebo nákladů výrobních [5]. 

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů =  
𝑑𝑟𝑢ℎ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
× 100  [%]    (22) 

Ukazatele produktivity práce obecně udávají výkonnost podniku ve 

vztahu k počtu pracovníků. Pokud v podniku není sledován počet pracovníků, 

nebo není-li tento údaj znám, lze využit jiných veličin, pomocí nichž lze zhodnotit 

produktivitu práce. Jedna z nejdůležitějších a také sledovaných a vykazovaných 

veličin jsou osobní náklady. 

Ukazatel osobních nákladů k přidané hodnotě vyjadřuje, jakou část 

z toho, co bylo vytvořeno v provozní činnosti, odeberou osobní náklady, tedy: 

𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑘 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡ě =  
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 [%]  (23) 

 
Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty uvádí, jak velká přidaná 

hodnota připadá na jednoho pracovníka. Hodnotu vypočteného ukazatele je pak 

vhodné porovnávat s průměrnou mzdou připadající na jednoho pracovníka.  

Čím větší je produktivita práce a čím menší je průměrná mzda, tím větší 

efekt ze zaměstnanců plyne. Je však nutná přiměřená regulace, aby nedocházelo 

k situaci, že podnik nebude fungovat, protože v něm nechce nikdo pracovat [11]. 

Mělo by tedy platit, že pokud rostou osobní náklady na zaměstnance, musí růst i 

ukazatel produktivity práce a ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =  
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
    (24) 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑚𝑧𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘𝑎 =  
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
   (25) 
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Osobní náklady k tržbám vyjadřují podíl osobních nákladů na tržbách 

podniku, tedy jaká procentuální část tržeb připadá na pokrytí osobních nákladů. 

Osobní náklady v sobě zahrnují vyplacené mzdy a s tím související 

zaměstnavatelem hrazené sociální a zdravotní pojištění a další sociální náklady 

(např. příspěvek na stravné či příspěvek na penzijní připojištění). Je vhodné, aby 

procentuální podíl byl co nejnižší. 

𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑘 𝑡𝑟ž𝑏á𝑚 =  
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 [%]    (26) 

 
Produktivita práce z tržeb udává, jaká výše tržeb připadá na jednoho 

pracovníka za rok. Tedy kolik korun tržeb vytvořil jeden pracovník. Ukazatel je 

možné vyjádřit pro podnik jako celek a pak je vhodné vypočtené hodnoty porovnat 

s odvětvovým průměrem. Je žádoucí, aby hodnota ukazatele v čase rostla. 

V současné době se průměrná hodnota ukazatele produktivity práce v tržbách 

pohybuje v rozpětí 360 – 840 tis. Kč [12]. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 [𝑡𝑖𝑠. 𝐾č/𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘𝑎] (27) 

 

3.2.5. Analýza soustav ukazatelů 

Poměrové a rozdílové ukazatele jsou sice rychlým způsobem zjištění 

skutečností v rámci činnosti podniku, ovšem pro pochopení souvislostí a vazeb 

mezi nimi je nutností uspořádat získané výsledky do soustav, které ve finále 

poskytnou podrobnější zobrazení finančně – ekonomické stránky fungování 

podniku. Cílem zkoumání tedy nejsou jen dílčí veličiny, nýbrž celek a jeho 

zákonitosti. Soustavy jsou tvořeny větším počtem ukazatelů, ze kterých následně 

vykrystalizuje jeden, nebo několik výsledných hodnot. 

Soustavy jsou tvořeny buď hierarchicky uspořádanými nebo jen účelově 

vybranými ukazateli. 

Hierarchicky uspořádané soustavy mají pyramidovou strukturu a ukazují 

logické a ekonomické vazby mezi jednotlivými ukazateli pomocí jejich rozkladu. 

Typickým zástupcem hierarchicky uspořádanou soustavou je Du – Pontův 

pyramidální rozklad, což je podrobná analýza ROE, nazývaná podle chemické 

společnosti Du Pont de Nomeurs, kde byla metoda poprvé použita. 

Účelově vybrané ukazatele mají vysokou vypovídající hodnotu a lze díky 

nim i predikovat vývoj finanční situace podniku. K vytvoření struktury ukazatelů se 

používají metody komparativně – analytické a matematicko – statistické. Mezi 
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jednoho ze dvou zástupců ukazatelů tohoto typu patří bonitní (diagnostické) 

modely, které výslednou hodnotou vyjadřují finanční situaci podniku. Mezi bonitní 

modely patří Kralickův test bonity a Index bonity. Druhým zástupcem jsou modely 

bankrotní (predikční), které jsou pro podnik klíčové především jako výstražný 

ukazatel potenciálního ohrožení finančního zdraví společnosti. Do modelů 

bankrotních se řadí Altmanova analýza, Index důvěryhodnosti a Tafflerův 

bankrotní model. 

 

BONITNÍ MODELY 

Bonita vyjadřuje schopnost podniku zhodnocovat vložený kapitál a plnit 

svoje závazky vůči věřitelům [6]. 

Kralickův test bonity (Quick test) používá pro hodnocení 4 ukazatele, 

kterými jsou ukazatel stability, likvidity, rentability a výsledku hospodaření. Jedná 

se o velmi jednoduchý a zároveň rychlý nástroj hodnocení společnosti. 

Hodnocení finanční stability podniku: 

 kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 

𝑅1 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (28) 

 doba splácení dluhu z CF  

𝑅2 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒−𝐾𝐹𝑀

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹
        (29) 

Hodnocení výnosové situace společnosti: 

 CF směrem k tržbám 

𝑅3 =  
𝐶𝐹

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
          (30) 

 rentabilita aktiv 

𝑅4 = 𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
       (31) 
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K jednotlivým výpočtům jsou přiřazeny určité hodnoty dle tabulky Tabulka 1. 

Tabulka 1. Kralickův test – hodnoty ukazatelů 

Ukazatel 4 body 3 body 2 body 1 bod 0 bodů 

𝑅1(kvóta vlastního kapitálu) > 0,3 0,2 – 0,3 0,1 – 0,2 0 – 0,1 negativní 

𝑅2 (doba splácení dluhu z CF) > 30 12 – 30 5 – 12 3 – 5 < 3 

𝑅3 (CF k tržbám) > 0,15 0,12 – 0,15 0,08 – 0,12 0 – 0,08 negativní 

𝑅4 (ROA) > 0,1 0,08 – 0,1 0,05 – 0,08 0 – 0,05 negativní 

 

Zdroj: [10] + Vlastní zpracování 

Výslednou hodnotou Kralickova testu je prostý aritmetický průměr hodnot 

získaných pro jednotlivé ukazatele. Výhodné je počítat hodnoty pro finanční 

stabilitu a výnosovou situaci společnosti zvlášť. Pokud je hodnota Kralickova testu 

vyšší než 3, pak je společnost bonitní. Je-li hodnota v intervalu <1;3> pak se 

podnik nachází v tzv. „šedé zóně“4. Hodnota menší než 1 je projevem potýkání se 

s již vážnými finančními problémy [5]. 

Index bonity používá zjednodušenou metodou multivariační diskriminační 

analýzu. Zpracovává celkem 6 ukazatelů. 

𝑋1 =  
𝐶𝐹

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
   ukazatel na bázi CF    (32) 

𝑋2 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
   ukazatel stability    (33) 

𝑋3 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  ukazatel rentability    (34) 

𝑋4 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
  ukazatel rentability    (35) 

𝑋5 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
   ukazatel aktivity    (36) 

𝑋6 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
   ukazatel aktivity    (37) 

 

Konkrétní výsledek lze získat dosazením do následující rovnice a 

následným výpočtem:  

𝐵𝑖 = 1,5 · 𝑋1 + 0,8 · 𝑋2 + 10 · 𝑋3 + 5 · 𝑋4 + 0,3 · 𝑋5 + 0,1 · 𝑋6  (38) 

                                            
4
 „šedá zóna“ je finanční situace podniku, kdy nevytváří hodnotu, a zároveň nebankrotuje 
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Čím vyšší je výsledná hodnota indexu bonity, tím vyšší bonitu podnik má a 

nepotýká se s finančně - ekonomickými problémy. Pro zpřesnění míry bonity se 

používá dodatková hodnotící stupnice, viz níže. 

Tabulka 2. Hodnotící tabulka indexu bonity 

Extrémně 

špatná 

Velmi 

špatná 
Špatná 

Určité 

problémy 
Dobrá 

Velmi 

dobrá 

Extrémně 

dobrá 

<-3, -2> <-2, -1> <-1, -0> <0, 1> <1, 2> <2, 3> >3 

 

Zdroj: [5] + Vlastní zpracování 

 

BANKROTNÍ MODELY 

Bankrotní modely pomáhají společnosti predikovat dlouhou dobu dopředu, 

zda se blíží finanční krize a tím hrozící úpadek podniku a to na základě 

vypočítaných hodnot a jejich vývojového trendu. Jedná se o tzv. systémy 

včasného varování [6]. 

Altmanův model (nazývaný také Z-skóre) používá pro výpočet několik 

klíčových poměrových ukazatelů, které naznačují možné příznaky hrozící finanční 

tísně . 

𝑥1 =  
𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
         (39) 

𝑥2 =  
𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (40) 

𝑥3 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑑𝑎𝑛ě𝑚𝑖

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
       (41) 

𝑥4 =  
𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
      (42) 

𝑥5 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (43) 

Dosazením výsledků jednotlivých poměrových ukazatelů do rovnice se 

získá hodnota vypovídající o situaci společnosti. 

𝑍 = 1,2 𝑥1 +  1,4 𝑥2 +  3,3 𝑥3 + 0,6 𝑥4 + 1,0 𝑥5    (44) 

Pokud je výsledná hodnota Z > 2,9, pak není finanční stabilita podniku nijak 

ohrožena a jeho situace je zcela v pořádku. Je-li výsledná hodnota v intervalu od 

1,8 do 2,9 - podnik se nachází v tzv. „šedé zóně“. Blíží-li se spíše ke spodní 

hranici intervalu, měla by se společnost začít zabývat podrobnějším zkoumáním 

odchylek jednotlivých prvků vstupujících do výpočtu. Velmi vážné finanční 
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ohrožení společnosti značí klesnutí výsledné hodnoty pod zvolenou úroveň 1,2 [5], 

[6]. 

Index IN 

K posouzení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti podniku slouží indexy IN. 

V současné době se používají celkem čtyři. Index důvěryhodnosti (Index IN95), 

který je důležitý především pro věřitele, protože výsledná hodnota vyjadřuje míru 

platební neschopnosti zkoumané společnosti. Jeho spolehlivost se odhaduje až na 

70 %. Index 99 je naopak zaměřen na pohled ze strany vlastníka na bonitu a 

finanční výkonnost jeho podniku. Oba indexy se tak navzájem doplňují a podávají 

zásadní informace oběma zainteresovaným stranám. Ukazatel má úspěšnost 

vyšší než 85 %. Dalším analytickým nástrojem je Index IN01, který je syntézou 

obou předchozích ukazatelů. Koeficienty pro výpočet byly získány rozdělením 

vzorku průmyslových podniků z roku 1915 a to na podniky vytvářející zisk, podniky 

v bankrotu, nebo těsně před bankrotem a ostatní podniky. Posledním indexem je 

Index IN05. Vznikl aktualizací indexu IN01 s novějšími údaji a daty o 

průmyslových podnicích, a to z roku 2004. Oba indexy vyhodnocují činnost 

podniku z pohledu věřitelského i vlastnického [5]. 

IN05 

Vstupními hodnotami jsou standardní poměrové ukazatele aktivity, 

výnosnosti, zadluženosti a likvidity. 

𝐴 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
        (45) 

𝐵 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
        (46) 

𝐶 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (47) 

𝐷 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (48) 

𝐸 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑦
      (49) 

 

Index IN05 se vypočítá dosazením hodnot A - E do rovnice a jejich 

vynásobením danými koeficienty. 

𝐼𝑁05 = 0,13 × 𝐴 + 0,04 × 𝐵 + 3,97 × 𝐶 + 0,21 × 𝐷 + 0,09 × 𝐸 (50) 

Výsledná hodnota indexu se klasifikuje podle následující uvedené tabulky 

níže. 
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Tabulka 3. Hodnotící tabulka Indexu IN05 

IN > 1,6 Finanční situace podniku je bezproblémová 

0,9 < IN ≤ 1,6 Podnik se nachází v tzv. „šedé zóně“ 

IN ≤ 0,9 Podnik začíná mít vážně finanční problémy a hrozí mu bankrot 

 

Zdroj: [5] + Vlastní zpracování 
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4. ZHODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ SPOLEČNOSTI 

POMOCÍ METOD FINANČNÍ ANALÝZY 

Po obecné teorii přichází podstata této diplomové práce – hodnoty, 

ukazatele a výsledky se zkonkretizují na čísla a výsledné hodnoty se doplní 

slovními komentáři analyzující změny vypočítaných hodnot. 

Zkoumaný podnik je státní podnik a jeho činnost v oblasti těžby uranu se 

utlumuje. Čistě teoreticky by tedy mělo docházet ke snižování veškerých složek, 

které společnost vlastní a přímou úměrou i zdroje, ze kterých svůj majetek 

financuje a kryje. Jestli teorie odpovídá skutečnosti, bude zanalyzováno v dalších 

několika následujících kapitolách. Pramenem číselných hodnot budou účetní 

uzávěrky obsahující rozvahu, výkazy Z/Z, přehledy o peněžních tocích, přehledy o 

změnách vlastního kapitálu, přílohy k účetní uzávěrce, výroční zprávy a 

doplňujícím pramenem i zprávy nezávislého auditora v celkovém pětiletém období 

od roku 2010 – 2014. 

Vstupní data pro celou finanční analýzu realizovanou v této práci, jsou 

uvedeny v seznamu příloh a jsou volně loženými dokumenty diplomové práce. 

4.1. Aktiva společnosti 

Před realizováním výpočtu poměrových ukazatelů a interpretací zjištění, 

jsou zkoumaná data nejprve zanalyzována horizontálně a vertikálně. Oba způsoby 

analýzy se budou vzájemně prolínat. 

 Trend celkových aktiv je patrný z tabulky Tabulka 4 , která znázorňuje 

změny stavu položek aktiv v jednotlivých letech. Jak je vidět, celková aktiva 

meziročně klesala.  

Tabulka 4. Trend celkových aktiv v letech 2010 – 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktiva (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 
 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

Na počátku sledovaného období dosahovala celková aktiva částky 

1 789 825 tis. Kč, na konci sledovaného období skončila na 1 216 412 tis. Kč, což 

je pokles o 32 %. K nejvyššímu úbytku aktiv došlo mezi lety 2011 a 2012 a to ve 

výši 20 %. Důvodem tak velkého úbytku bylo dokončení stavby nové neutralizační 

a dekontaminační stanice NDS10. Naopak mezi lety 2013 a 2014 došlo 

k nepatrnému růstu o 2 %. Graf 1 vyjadřuje procentuální podíl jednotlivých složek 

na celkovou skladbu aktiv. Nejvyšší podíl byl tvořen v celém sledovaném období 

dlouhodobým majetkem, a proto měl i nejvyšší vliv na změnu stavu aktiv 
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v jednotlivých letech. Svého maxima dosahoval v roce 2012 - podíl činil 81 % 

z celkového objemu aktiv. Z grafu je také patrné, že v roce 2014 došlo 

k výraznému nárůstu položky Časové rozlišení (viz kapitola 4.1.3). 

 

Graf 1. Struktura celkových aktiv společnosti v letech 2010 – 2014 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Pro přiblížení konkrétních změn stavu položek aktiv a pro možnosti bližšího 

rozboru v dalších podkapitolách je potřeba použít metodu vertikální analýzy, která 

zkonkretizuje prvky tvořící DM a OA, viz Tabulka 5. 

Tabulka 5. Rozdělení jednotlivých aktiv v letech 2010 – 2014 

Aktiva (tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

DNM 8 889 11 632 10 631 5 960 9 450 

DHM 1 307 496 1 175 184 1 013 188 918 677 829 848 

Zásoby 36 343 27 209 19 440 16 106 13 773 

Krátkodobé pohledávky 417 292 329 908 198 707 213 561 218 435 

Krátkodobý fin. majetek 17 389 47 091 22 846 35 774 55 500 

Časové rozlišení 2 204  2 772 4 298 4 511 89 290 
 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

4.1.1. Dlouhodobý majetek 

Ve společnosti byl dlouhodobý majetek tvořen především z DHM. DNM měl 

na změnu výše dlouhodobého majetku minimální vliv, protože jeho podíl byl 

v celém sledovaném období nejvýše 1 %. Do DNM podniku patřily odborné studie 

a posudky investičních plánů, podrobné analýzy rizik a projekty na rekonstrukce 
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technologií. Dlouhodobý finanční majetek, dále jen DFM, je po celé časové období 

nulový. Změny hodnot jednotlivých prvků DHM za sledované pětileté období 

zachycuje Tabulka 6. 

Tabulka 6. Změny jednotlivých prvků DHM v období 2010 – 2014  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Pozemky (tis. Kč) 56 737 56 548 56 545 57 038 56 999 

Stavby (tis. Kč) 1 098 516 1 005 304 908 235 842 960 759 424 

Samostatné movité věci a  
soubory movitých věcí 
(tis. Kč) 

131 319 87 471 46 135 17 619 13 162 

Nedokončený DHM (tis. 
Kč) 

20 909 25 846 2 258 1 049 213 
 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

Kromě hodnoty pozemků zaznamenaly všechny položky výrazný pokles. 

Položka staveb meziročně takřka lineárně klesala, celkový pokles představuje 

částku 339 092 tis. Kč, což je 31 % z původní hodnoty. Stejně tak samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí. K nejvyššímu poklesu došlo v období mezi 

roky 2012 – 2013, kdy se hodnota snížila o celých 62 %. Hodnota položky klesla o 

-118 157 tis. Kč oproti počáteční hodnotě, což představuje celkový pokles o 90 %. 

Nedokončený DHM zaznamenal nejvyšší pokles mezi roky 2011 – 2012 a to o 

celých 91 %. I tato položka proti původní výši z roku 2010 klesla o 99 %. Pokles 

způsobilo dokončení výstavby NDS10 pro zvýšení množství vyváděných 

kontaminovaných vod z podzemí. Tato technologie společnosti umožňuje čerpat o 

100 tis. tun kontaminantů ročně více. Investice tím urychlila cíl, kterým je dosažení 

finálních hodnot koncentrace kontaminantů ve vodních kolektorech stanovené 

státem, což přinese celkovou úsporu nákladů, které by firma jinak vynaložila [3]. 

Z výsledného trendu DM lze jednoznačně konstatovat, že dlouhodobou 

strategií společnosti bylo postupné snižování DM a to koresponduje s 

dlouhodobým plánem kontinuálního utlumování těžby a navazujícími realizacemi 

sanačních a rekultivačních prací v dané oblasti. Společnost DIAMO postupně 

vyřazovala prodaný a likvidovaný dlouhodobý majetek v zůstatkových cenách, 

likvidovala geologicko – průzkumné, hydrogeologické, technické a technologické 

vrty a demolovala opuštěné objekty. Ostatní neprovozované a opuštěné objekty 

zabezpečovala a zajišťovala jejich bezpečný stav vůči okolí. 
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4.1.2. Oběžná aktiva 

Na složení OA měly nejvyšší podíl krátkodobé pohledávky, konkrétně 

pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení. Dlouhodobé 

pohledávky společnosti ovlivňovaly výši OA minimálně, jejich nejvyšší procentuální 

hodnota vůči OA byla 0,085 % a to v roce 2012, proto nejsou ani zahrnuty 

v tabulce Tabulka 5. 

Zásoby 

V zásobách docházelo meziročně k poklesu. Tento klesající trend znamenal 

snižování potřeb podniku na tvorbu zásob. Díky utlumování činnosti v dané oblasti 

byl postupně nižší nárok zbývajících fungujících objektů na materiálové zásoby, 

které tvořily nejvyšší podíl stavu zásob (nejméně přes 94 % z celkových zásob). 

Jejich pokles od počátečního období do konce roku 2014 byl o -22 570 tis. Kč, což 

představuje 62 %. Mezi zásoby se mohly řadit chemické látky, roztoky a provozní 

kapaliny pro provoz technologických zařízení, náhradní díly pro jejich opravu, 

údržbu a servis, nebo ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance. 

Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky tvoří podstatnou část OA. Svého maxima dosáhly 

v roce 2010, kdy zaujímaly 88,6 % celkových OA. Nejvýraznější složkou jsou 

pohledávky vnitropodnikové a to za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení. Výraznější pokles těchto pohledávek byl mezi lety 2011 – 2012 a to o 

celých 46 %. Žádná z vnitropodnikových pohledávek nebyla po lhůtě splatnosti, 

tedy se lze domnívat, že po úhradě závazků nebyla potřeba po finanční výpomoci 

tak vysoká. Také by bylo teoreticky možné, že se společnost rozhodla svoje 

finanční prostředky kvůli drahé investici do nové technologie držet. 

Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek byl tvořen především penězi na účtu. V roce 

2011 došlo k navýšení o 175 % z původní částky 16 987 tis. Kč. Hlavní příčinou 

byly poskytnuté finanční prostředky pro financování výstavby NDS 10 a dalších 

investičních plánů, mezi které patřila i rekonstrukce stáčírny chemikálií, 

monitorovací a ověřovací vrty a realizace projektu „Konečné řešení odkaliště“ [3]. 

4.1.3. Časové rozlišení 

Tato složka OA zaznamenala v konečném roce 2014 velmi výrazný nárůst 

a to na celkových 89 290 tis. Kč v porovnání s jejím stavem v roce předchozím, 

kdy byla jeho hodnota na pouhých 4 511 tis. Kč.  
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4.2. Pasiva společnosti 

Vývojový trend pasiv je totožný s trendem aktiv, viz Tabulka 4. Rozdělení 

pasiv je zobrazeno v grafu Graf 2. 

 

Graf 2. Struktura celkových pasiv společnosti v letech 2010 – 2014  

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Graf 2 zachycuje procentuální podíly nejvýraznějších složek, jejichž změny 

měly na celkovou výši pasiv zásadní dopad. Z grafu je patrné, že veškerý majetek 

společnosti byl v průměru z 80 % kryt vlastním kapitálem. Nutno ovšem dodat, že 

DIAMO čerpá většinu finančních prostředků pro svou činnost formou dotací ze 

státního rozpočtu, EU a z výnosů z privatizace. 

4.2.1. Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál dosahoval v prvních 4 letech k částce téměř 3 mld. Kč, 

ovšem po přičtení negativního výsledku hospodaření z let minulých se jeho 

hodnota vždy snížila více než o polovinu. V roce 2014 se DIAMU podařilo 

vypořádat se s negativním výsledkem hospodaření z let minulých, kde byla výše 

ztráty 1 759 369 tis. Kč. Ovšem ztráta generovaná v letech 2010 - 2013 snižovala 

markantním způsobem celkovou výši základního kapitálu. Klesající trend vlastního 

kapitálu je zachycen v tabulce Tabulka 7. 
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Tabulka 7. Vývojový trend vlastního kapitálu v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Vlastní kapitál (tis. Kč) 1 358 743 1 228 449 1 062 120 968 546 869 662 
 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

Finanční prostředky z vlastních zdrojů se z původní výše 1 358 743 tis. Kč 

postupně meziročně snižovaly. V roce 2014 vykazovaly hodnotu 869 662 tis. Kč, 

což představuje celkový pokles o 36 %.  K nejvýraznějšímu poklesu došlo stejně 

jako u aktiv společnosti mezi lety 2011 a 2012 a to o celých 14 %. Důvodem 

snižování vlastního kapitálu bylo zbytečné vázání nepřiměřeně vysokého množství 

finančních prostředků podniku pro krytí majetku, který od počátku sledovaného 

období do konce roku 2014 zaznamenal pokles o 32 %. 

4.2.2. Cizí zdroje 

Nejméně 96 % cizích zdrojů v celém sledovaném období bylo tvořeno 

krátkodobými závazky. Hlavními prvky těchto závazků jsou závazky z obchodních 

vztahů. V roce 2010 představovaly částku 287 985 tis. Kč a tvořily celých 67 % 

z celkové výše krátkodobých závazků. Na konci sledovaného období klesly na 

částku 216 691 tis. Kč a jejich podíl na celkových krátkodobých závazcích klesl jen 

o 1 %. Druhým důležitým prvkem byly závazky ke společníkům, členům družstva a 

k účastníkům sdružení, které byly nejvyšší v roce 2012, kdy se na krátkodobých 

závazcích podílely 34 % odpovídající částce 66 386 tis. Kč. Mezi další prvky 

s menší mírou dopadu na celkové množství závazků jsou závazky 

k zaměstnancům, které se z částky 30 587 tis. Kč v roce 2010 do konce roku 2014 

zvýšily o 4 % na částku 31 682 tis. Kč. Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění a narůstajícím počtem pracovníků vzrostly o 12 % na částku 

16 220 tis. Kč. Výši cizího kapitálu během sledovaného období lze vyčíst z tabulky 

Tabulka 8. 

Tabulka 8. Vývojový trend cizího kapitálu v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Cizí kapitál (tis. Kč) 430 552 364 988 193 856 214 182 346 481 
 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

Cizí kapitál meziročně klesal z původních 430 552 tis. Kč na 346 481 tis. Kč 

na konci sledovaného období v roce 2014. Jednalo se o celkový pokles o 19,5 %. 

V cizím kapitálu se vyskytovaly i složky, které na počátku sledovaného 

období vykazovaly výrazně nižší hodnotu než na konci roku 2014. Byly to 

statutární a ostatní fondy, jejichž tvorba je dána ze zákona. Účetní rezerva 
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vytvářená z cizích zdrojů, vzrostla z původní nulové hodnoty na 15 mil. Kč a to 

z důvodu očekávání pasivního právního sporu5 právě v této výši. 

4.2.3. Časové rozlišení 

Velmi zajímavým jevem bylo navýšení položky časového rozlišení v roce 

2012, kdy hodnota z 571 tis. Kč vzrostla na 13 339 tis. Kč. 

4.3. Výkaz Z/Z 

Výsledek hospodaření společnosti je v celém sledovaném období záporný. 

V roce 2010 firma vykazovala ztrátu ve výši 121 144 tis. Kč, postupně se ztráta 

snižovala, ale do kladných čísel se DIAMO nedostalo. Podařilo se ji ovšem do 

roku 2014 snížit o 18,4 % na konečnou ztrátu 98 815 tis. Kč. Celkové rozdíly 

výnosových a nákladových položek v jednotlivých letech jsou patrné z tabulky 

Tabulka 9. 

Tabulka 9. Výsledek hospodaření v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Výnosové položky (tis. Kč) 1 293 046 1 280 519 1 358 693 1 322 014 1 507 895 

Nákladové položky (tis. Kč) 1 414 190 1 410 410 1 469 951 1 407 914 1 606 710 

VH (tis. Kč) -121 144 -129 891 -111 258 -85 900 -98 815 
 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

4.3.1. Výnosy 

Výnosové položky jsou tokovou veličinou, která zvyšuje podniku vlastní 

kapitál. Díky ní je společnost schopna pokrývat náklady na svou činnost. 

Z podnikatelského hlediska je žádoucí, aby výnosy byly vyšší než náklady. Tím je 

hospodaření firmy pozitivní a vzniká zisk – cíl podnikání. DIAMO je specifické tím, 

že jeho výnosy jsou ve sledovaném období vždy nižší než náklady, tedy vzniká 

každoročně ztráta. Hodnoty jednotlivých výnosových položek jsou zaznamenány 

v níže uvedené tabulce Tabulka 10. 

 

 

 

 

                                            
5
 Pasivní právní spor je spor, kde je DIAMO na straně obžalovaného (spor není aktivně vyvolán 

ze strany DIAMO) 
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Tabulka 10. Výnosové položky za období 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby za prodej zboží  
(tis. Kč) 

9 219 4 481 4 264 3 617 4 082 

Výroba (tis. Kč) 148 000 126 249 111 410 102 744 71 801 

Tržby z prodeje DM 
a materiálu (tis. Kč) 

5 420 695 1 235 10 359 2 794 

Ostatní provozní výnosy 
(tis. Kč) 

1 127 240 1 134 545 1 239 182 1 203 124 1 427 426 

Ostatní finanční výnosy 
(tis. Kč) 

35 9 14 3 1 

Mimořádné výnosy (tis. Kč) 3 132 14 540 2 588 2 167 1 791 

CELKEM (tis. Kč) 1 293 046 1 280 519 1 358 693 1 322 014 1 507 895 
 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

Ostatní provozní výnosy 

Ostatní provozní výnosy tvořily nejpodstatnější část výnosů v celém 

sledovaném období. Jednalo se především o různě formy dotací (ze státního 

rozpočtu a výnosů z privatizace), které u celkové částky výnosů dosahovaly až 

k 98 %.  

Ostatní výnosové položky jsou tvořeny vlastními zdroji DIAMA, tedy tržbami 

za prodej zboží, tržbami z prodeje DM a materiálu, výrobními výkony a ostatními 

finančními a mimořádnými výnosy. Jejich hodnoty od začátku roku 2010 do konce 

roku 2014 klesly. 

4.3.2. Náklady 

Náklady představují zápornou tokovou veličinu. Snižují výnosy a tedy i 

celkový vlastní kapitál. Cílem podniku je zvolit takovou strategii, aby docházelo 

k meziročnímu snižování celkových nákladů na jeho činnost. Náklady společnosti 

DIAMO zůstávaly po celé sledované období na přibližně stejné hodnotě jako 

v prvním roce, tj. kolem 1 414 190 tis. Kč. Výjimku tvoří rok 2014, kdy náklady 

vzrostly oproti roku 2013 o více než 14 % na konečných 1 606 710 tis. Kč. 

Jednotlivé položky nákladů jsou zobrazeny v tabulce Tabulka 11. 
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Tabulka 11. Nákladové položky za období 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady vynaložené na  
prodané zboží (tis. Kč) 

8 121 3 990 3 797 3 229 3 621 

Výkonová spotřeba (tis. Kč) 676 615 662 986 736 444 672 187 858 117 

Osobní náklady (tis. Kč) 499 685 502 285 522 317 535 744 539 100 

Daně a poplatky (tis. Kč) 21 281 17 741 21 537 17 111 16 430 

Odpisy DNM a DHM 
(tis. Kč) 

124 062 116 282 109 924 92 884 89 527 

ZC prodaného DM a 
materiálu (tis. Kč) 

1 385 325 602 1 895 1 463 

Změna stavu rezerv 
(tis. Kč) 

-1 382 -6 037 2 759 -921 13 433 

Ostatní provozní náklady 
(tis. Kč) 

84 141 92 895 72 374 68 580 56 665 

Nákladové úroky (tis. Kč) 1 1 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 
(tis. Kč) 

281 193 197 227 205 

Mimořádné náklady (tis. Kč) 0 19 749 0 16 978 28 149 

CELKEM (tis. Kč) 1 414 190 1 410 410 1 469 951 1 407 914 1 606 710 
 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

Osobní náklady 

Osobní náklady se podstatně podílely na celkových nákladech. Meziročně 

rostly se zvyšujícím se počtem zaměstnanců. Na začátku roku 2010 byly v celkové 

výši 499 685 tis. Kč, na konci roku 2014 dosáhly hodnoty 539 100 tis. Kč. Jednalo 

se o 8 % nárůst, zatímco počet zaměstnanců za sledované období vzrostl 

z hodnoty 1 136 na hodnotu 1 160, což je nárůst o 2 %. Mezi osobní náklady se 

řadí mzdové náklady, odměny členům společností, náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění a další sociální náklady.  

Daně a poplatky 

Společnost každý rok platila poplatky za odnětí lesní a zemědělské půdy, 

za dobývací prostory a platby SÚJB. Daně pak odváděla z nemovitostí a z jejich 

převodů a platila daně silniční. Tato položka činila v průměru 1,3 % podíl na 

celkových nákladech. 

Ostatní provozní náklady 

Ostatní provozní náklady zahrnovaly zvláštní příspěvky horníků, věrnostní 

přídavek horníků, platby za odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání 

včetně rent, za zákonná pojištění vozidel a odpovědnosti a za spotřebované 

emisní povolenky. Nutno sdělit, že platby za odškodnění pracovních úrazů a 

nemocí z povolání včetně rent tvořily vždy kolem 50 % celkových ostatních 

provozních nákladů. 
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4.4. Analýza pomocí poměrových ukazatelů 

Kapitola obsahuje hodnocení finančního zdraví jmenované společnosti 

pomocí poměrových ukazatelů aktivity, rentability, likvidity, stability, provozních 

ukazatelů a ukazatelů produktivity práce 

4.4.1. Ukazatele aktivity 

Obrat zásob je zohledněn v tabulce Tabulka 12, a vypočítá se dosazením 

hodnot v jednotlivých letech do vzorce (1). 

Tabulka 12. Obrat zásob v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Roční tržby (tis. Kč) 1 293 046 1 280 519 1 358 693 1 322 014 1 507 895 

Zásoby (tis. Kč) 36 343 27 209 19 440 16 106 13 773 

Obrat zásob 34 47 70 82 110 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Obrat zásob vykazuje pozitivní trend, což značí, že společnost velmi rychle 

doplňovala stav zásob a následně je i pro svou činnost použila a přeměnila na 

tržby. Koeficient vyjadřuje interval, během kterého se zásoby opět naskladnily. Na 

začátku roku 2010 se jednalo o zhruba 11 - denní interval, na konci roku 2014 se 

interval zkrátil o 7 dní. V celém sledovaném období se jednalo o trojnásobné 

zkrácení intervalu. DIAMO si tak zbytečně nedrželo finanční prostředky. Běžná 

likvidita se tak spolu se vzrůstající hodnotou ukazatele meziročně zvyšovala. 

Vázanost celkových aktiv poměřuje celková aktiva vůči ročním tržbám. 

V tabulce Tabulka 13 jsou výsledné hodnoty zohledněny. 

Tabulka 13. Vázanost celkových aktiv v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktiva (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

Roční tržby (tis. Kč) 1 293 046 1 280 519 1 358 693 1 322 014 1 507 895 

Vázanost CA 1,38 1,25 0,93 0,90 0,81 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Meziroční klesající trend vázanosti celkových aktiv je pozitivním jevem. I 

přesto, že ve společnosti docházelo k postupnému prodeji DHM a celkovému 

snížení krátkodobých pohledávek o 47,7 % oproti původní výši z roku 2010, si 

společnost udržela efektivní způsob řízení aktiv a vytvářela tak každoročně vyšší 

tržby než v roce předchozím. V tomto parametru hrál roli i způsob oceňování 

majetku. Společnost své zásoby oceňovala s ohledem na původ vzniku. Zásoby, 

které vznikly vlastní činností, byly oceňovány vlastními náklady (přímé náklady 

vynaložené na výrobu – přímý materiál, přímé mzdy a nepřímé náklady vztahující 
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se k výrobě). Vlastními náklady byl oceněn i DHM a DNM. Úplatně nabytý DM se 

oceňoval pořizovací cenou. KFM se oceňoval jmenovitou hodnotou, stejně tak i 

pohledávky a závazky společnosti. Pro odpisy DHM a DNM byla použita metoda 

rovnoměrného odpisování. 

Doba obratu pohledávek (viz Tabulka 14) má spolu s dobou obratu 

závazků velký význam pro CF. Vypočítá se podílem celkových pohledávek a 

denních tržeb na fakturu v případě doby obratu pohledávek. V případě vypočtu 

doby obratu závazků byla dosazena hodnota celkových závazků. Denní tržby lze 

získat vydělením celkových tržeb hodnotou 360, tedy počtem dní kalendářního 

roku. 

Tabulka 14. Doba obratu pohledávek v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkové pohledávky (tis. Kč) 417 504 330 120 198 912 213 561 218 551 

Denní tržby (tis. Kč) 3 592 3 557 3 774 3 672 4 189 

Doba obratu pohledávek 116 93 53 58 52 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Klesající trend doby obratu pohledávek znamenal pro DIAMO velký 

pozitivní přínos. Značí výrazné zkrácení doby, kdy firma čekala na úhradu peněz 

od svých dlužníků a to celkem o 64 dní oproti původní hodnotě z roku 2010, kdy 

čekala na uspokojení svých pohledávek téměř 4 měsíce. Pro společnost je obecně 

ještě výhodnější, pokud vykazuje výsledek ukazatele doby obratu pohledávek 

nižší hodnotu než ukazatel doby obratu závazků (viz Tabulka 15). 

Tabulka 15. Doba obratu závazků v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkové závazky (tis. Kč) 430 552 364 988 193 856 214 182 331 481 

Denní tržby (tis. Kč) 3 592 3 557 3 774 3 672 4 189 

Doba obratu závazků 120 103 51 58 79 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Dobu obratu závazků lze hodnotit pozitivně ve směru k odběratelům, ovšem 

negativně ve směru ke společnosti, protože společnost využívá bezplatný úvěr po 

kratší dobu. Její klesající tendence znamenala zhoršené platební podmínky, a to 

výrazným zkrácením požadovaných termínů, do kdy musí společnost své závazky 

uhradit. Celkově došlo ke snížení splatnosti faktur, a to o 41 dní oproti termínům 

na začátku roku 2010, které představovaly 4 měsíce. Porovnáním obou ukazatelů 

lze ovšem celkové změny hodnotit pozitivně. Doba obratu pohledávek byla až na 

rok 2012 spíše vyšší než doba obratu závazků. Společnost tedy inkasovala peníze 

od odběratelů dříve, než jí vypršela doba splatnosti jejích závazků. 
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4.4.2.  Ukazatele rentability 

Společnost, která je státním podnikem, se od ostatních podnikatelských 

subjektů liší především tím, že její činnost není zaměřena prioritně na vytváření 

zisku. Podle §3 zákona 77/1997 Sb., o státním podniku, jsou státní podniky 

zakládány k uspokojování významných společenských, strategických nebo veřejně 

prospěšných zájmů.  

Společnost DIAMO se zaměřuje na likvidaci a sanaci provozů a zařízení 

spojených s těžbou a úpravou nerostů včetně zmírnění ekologických škod 

způsobených touto činnosti. Proto i rentabilita, byť je následně vypočítána, vychází 

negativně. 

ROI (ukazatel rentability vloženého kapitálu) vychází z poměru zisku před 

zdaněním (EBT) zvýšeného o nákladové úroky a celkového kapitálu bez ohledu 

na jeho zdroje. 

Tabulka 16. Rentabilita vloženého kapitálu v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

EBT + nákladové úroky 
(tis. Kč) 

-121 143 -129 890 -111 258 -85 900 -98 815 

Celkový kapitál (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

ROI (%) -6,8 -8,2 -8,8 -7,2 -8,1 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

ROE (ukazatel rentability vlastního kapitálu) hraje významnou roli pro 

vlastníky kapitálu podniku, protože zobrazuje míru výnosnosti vložených 

finančních prostředků. Ukazatel by měl mít vyšší hodnotu, než úroky získané 

například z investic do obligací, či termínovaných cenných papírů. Hodnoty 

požadovaných složek jsou dosazeny do vzorce (7). 

Tabulka 17. Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

EAT (tis. Kč) -121 144 -129 891 -111 258 -85 900 -98 815 

Vlastní kapitál (tis. Kč) 1 358 743 1 228 449 1 062 120 968 546 869 662 

ROE (%) -8,9 -10,6 -10,5 -8,9 -11,4 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

ROS (ukazatel rentability tržeb) zobrazuje míru využití svých výkonů 

v podobě personálu, strojů a budov pro zajištění potřeb zákazníků. Vychází 

z podílu čistého zisku (EAT) a celkových tržeb. 
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Tabulka 18. Rentabilita tržeb v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

EAT (tis. Kč) -121 144 -129 891 -111 258 -85 900 -98 815 

Roční tržby (tis. Kč) 1 293 046 1 280 519 1 358 693 1 322 014 1 507 895 

ROS (%) -9,4 -10,1 -8,2 -6,5 -6,6 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Čistý zisk (EAT) se meziročně zvyšoval. Firma sice kalkulovala s celkovou 

ztrátou, ale její meziroční snižování bylo ryze pozitivním jevem. Od začátku do 

konce sledovaného období snížila ztrátu o celých 18,4 %. Tržby DIAMA meziročně 

vzrůstaly a od roku 2010 do konce roku 2014 zaznamenaly nárůst o 16,6 %. Na 

růstu tržeb měly největší vliv ostatní provozní výnosy, které se z původní hodnoty 

1 127 240 tis. Kč v roce 2010 zvýšily o 27 %. Ostatní výnosové položky byly na 

konci roku 2014 nižší než na začátku sledovaného období. Vzhledem k jejich 

nízkému procentuálnímu podílu z celkového objemu výnosů ovšem neměly tak 

zásadní vliv. 

Rentabilita DIAMA byla v celém sledovaném období záporná, ovšem 

s ohledem na útlumovou činnost v oblasti těžby byla očekávaná a společností 

plánovaná. DIAMO nepatří do škály standardních podniků vyžadujících zisk. 

Prioritou je dlouhodobě, efektivně a strategicky hospodařit s finančními prostředky 

a majetkem podniku tak, aby bylo nutné žádat stát o co nejnižší dotace ze státního 

rozpočtu a jednotlivých ministerstev k zajištění dalšího fungování a tím splnění 

naplánovaných a požadovaných cílů v určeném období, kdy má být útlumová 

těžební, sanační a rekultivační aktivita v dané oblasti zcela zastavena. 

4.4.3. Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita vychází z podílu veškerých oběžných aktiv (zásoby, 

dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek) a 

krátkodobých závazků. 

Tabulka 19. Běžná likvidita v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva (tis. Kč) 471 236 404 420 241 198 265 580 287 824 

Krátkodobé závazky (tis. Kč) 430 466 364 795 193 509 213 648 331 135 

Běžná likvidita 1,1 1,1 1,3 1,2 0,9 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Ani v jednom období se společnosti nepodařilo splnit doporučovanou 

hodnotu běžné likvidity 1,5. Dle účetních dat ovšem zaznamenává nulovou 

hodnotu nedobytných pohledávek či neprodejných zásob, tedy jev není zcela 
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negativní. Bohužel nebylo splněno jedno ze důležitých zlatých pravidel vyrovnání 

rizik – „pravidlo dva ku jedné“, které říká, že oběžná aktiva by měla být minimálně 

dvakrát tak velká než krátkodobé zdroje [6]. Společnost by tedy mohla v budoucnu 

při setrvalém stavu řešit případné problémy se splácením krátkodobých závazků. 

Vhodnější metodou pro detailnější rozbor je výpočet pohotové likvidity. 

Pohotová likvidita pracuje s oběžným majetkem bez zásob a poměřuje se 

opět s krátkodobými závazky. 

Tabulka 20. Pohotová likvidita v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva – zásoby (tis. Kč) 434 893 377 211 221 758 249 474 274 051 

Krátkodobé závazky (tis. Kč) 430 466 364 795 193 509 213 648 331 135 

Pohotová likvidita 1,0 1,0 1,2 1,2 0,8 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

V porovnání obou likvidit je patrné, že zásoby netvoří zásadní položku 

oběžných aktiv a nesnižují tak efektivnost využívání finančních prostředků pro 

svou činnost. Rozdíl obou likvidit je vždy maximálně 0,1. 

Okamžitá likvidita poukazuje na míru schopnosti DIAMA hradit své právě 

splatné závazky. Ukazatel by měl být alespoň 0,2. Vypočítá se dosazením hodnot 

do vzorce (11). Do jmenovatele by měly být dosazeny okamžitě splatné závazky, 

které obsahují jen závazky se splatností do 30 - ti dnů od vyfakturování, ovšem 

data nebyla dostupná, proto jsou použity celkové krátkodobé závazky bez ohledu 

na dobu jejich splatnosti. 

Tabulka 21. Okamžitá likvidita v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Peněžní prostředky (tis. Kč) 17 389 47 091 22 846 35 774 55 500 

Krátkodobé závazky (tis. Kč) 430 466 364 795 193 509 213 648 331 135 

Okamžitá likvidita 0,04 0,13 0,12 0,17 0,17 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

S ohledem na skutečnost, že byla použita výše celkových krátkodobých 

závazků bez ohledu na dobu jejich splatnosti, lze předpokládat, že hodnoty 

ukazatele okamžité likvidity by měly být o něco vyšší. Pokud by tomu tak bylo, pak 

by byla okamžitá likvidita zcela v pořádku a DIAMO by nemělo mít problémy 

krátkodobé závazky do 30 – ti dnů splatit svými peněžními prostředky. 

Obrat pracovního kapitálu lze získat podílem ročních tržeb a oběžných 

aktiv bez krátkodobých závazků (ČPK).  
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Tabulka 22. Obrat pracovního kapitálu v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Roční tržby (tis. Kč) 162 639 131 425 116 909 116 720 78 677 

Průměrný ČPK (tis. Kč) 40 770 39 625 47 689 51 932 -43 311 

Obrat pracovního kapitálu 4,0 3,3 2,5 2,3 -1,8 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Schopnost podniku vytvořit z vlastní hospodářské činnosti přebytky, které 

by mohla použít pro financování potřeb, se od počátku sledovaného období v roce 

2010 snížila z koeficientu 4 na zápornou hodnotu -1,8. Znamená to, že společnosti 

se meziročně snižovala schopnost hradit své případné závazky z přebytku 

získaného přeměnou OA na tržby. V roce 2014 dokonce společnost nebyla 

schopna závazky pokrýt přeměnou OA na tržby. 

4.4.4. Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost podniku je velmi zásadním ukazatelem pro případné 

investory a budoucí věřitele, protože vložením prostředků nesou riziko. Čím vyšší 

je tento ukazatel, tím vyšší je riziko, že se jim investované peníze nevrátí zpět. 

Výslednou hodnotu lze získat podílem cizího kapitálu a celkových aktiv.  

Tabulka 23. Celková zadluženost podniku v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Cizí kapitál (tis. Kč) 430 552 364 988 193 856 214 182 346 481 

Celková aktiva (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

Celková zadluženost (%) 24,1 22,9 15,3 17,9 28,5 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

DIAMO nečerpá cizí zdroje z bankovních úvěrů. Velmi podstatnou část 

cizího kapitálu tvoří krátkodobé závazky z obchodních vztahů – tedy 

mimopodnikové. Vzhledem k zaměření činnosti lze považovat za krátkodobé 

závazky například faktury za materiál, služby a jiné. Pravidlem bývá, že by 

dlouhodobá aktiva měla být kryta vlastním kapitálem, což se v celém sledovaném 

období společnosti víceméně daří. 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem vyjadřuje stabilitu společnosti. Je 

výsledkem podílu vlastního kapitálu a stálých aktiv (dlouhodobý majetek). 
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Tabulka 24. Krytí stálých aktiv v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Vlastní kapitál (tis. Kč) 1 358 743 1 228 449 1 062 120 968 546 869 662 

Stálá aktiva (tis. Kč) 1 316 385 1 186 816 1 023 819 924 637 839 298 

Krytí stálých aktiv (%) 103,2 103,5 103,7 104,8 103,6 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Společnost dosahovala velmi podobných hodnot v celém sledovaném 

období. Pohybovala se na ideální úrovni 1 (100 %), což značilo vynikající 

efektivnost její činnosti v oblasti hospodaření s dlouhodobým majetkem a vázáním 

vlastního kapitálu. Tedy stálá aktiva byla plně kryta vlastním kapitálem. 

Koeficient zadluženosti je závislý na poměru mezi vlastním a cizím 

kapitálem. Jeho převrácená hodnota tak značí finanční nezávislost podniku. 

Tabulka 25. Koeficient zadluženosti v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Cizí kapitál (tis. Kč) 430 552 364 988 193 856 214 182 346 481 

Vlastní kapitál (tis. Kč) 1 358 743 1 228 449 1 062 120 968 546 869 662 

Koeficient zadluženosti 
(%) 

31,7 29,7 18,3 22,1 39,8 

 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Hodnota koeficientu zadluženosti měla v letech 2010 – 2012 klesající trend 

především díky poklesu hodnoty cizího kapitálu (pokles činil 236 696 tis. Kč, tedy 

téměř o 55 %). Mezi lety 2013 a 2014 byl trend opačný, koeficient zadluženosti 

rostl, protože rostl cizí kapitál – přesněji krátkodobé závazky. Jednalo se prioritně 

o závazky z obchodních vztahů, což mohly představovat faktury za zboží, materiál, 

strojní zařízení a komponenty do přečerpávajících a čistících zařízení včetně 

plateb za montáž speciálních zařízení od dodavatelské firmy. V roce 2012 byla 

plně zprovozněna nová technologie NDS10, která si mohla vyžadovat například 

předzásobení náhradními díly či provozním materiálem a stroji. 

Podíl ČPK z majetku vyjadřuje jak velká část aktiv je kryta ČPK. Výslednou 

hodnotu lze získat dosazením hodnot do vzorce (16). 

Tabulka 26. Podíl ČPK z majetku v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Průměrný ČPK (tis. Kč) 40 770 39 625 47 689 51 932 - 43 311 

Celková aktiva (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

Podíl ČPK z majetku (%) 2,3 2,5 3,8 4,4 - 3,6 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Změny meziročního podílu ČPK z majetku způsobilo nerovnoměrné kolísání 

oběžných aktiv a krátkodobých závazků, kterými byla OA očištěna.  

4.4.5. Provozní ukazatele, ukazatele produktivity práce 

Mzdová produktivita vychází z podílu výnosů (očištěných o mimořádné 

výnosy) a mzdových nákladů. Vypočítá se dle vzorce (17). 

Tabulka 27. Mzdová produktivita v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Výnosy (tis. Kč) 1 289 914 1 265 979 1 356 105 1 319 847 1 506 104 

Mzdové náklady (tis. Kč) 499 685 502 285 522 317 535 744 539 100 

Mzdová produktivita 2,6 2,5 2,6 2,5 2,8 
 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

Trend mzdové produktivity by měl mít vzrůstající tendenci, což DIAMO i 

přes kolísající tendenci v letech 2011 a 2013 splnilo. Na počátku roku 2010 byl 

koeficient 2,6 a na konci roku 2014 skončil na hodnotě 2,8. Růst produktivity byl o 

necelých 8 %. Mzdové náklady meziročně rostly a od počátku roku 2010 se do 

konce roku 2014 zvýšily o 8 %. Důvodem byl nárůst počtu pracovníků o 24 a 

zvýšení tarifní výše mezd. Lze se domnívat, že většina zaměstnanců vykonává 

činnost, která nevytváří firmě zisky – tedy nepodílejí se na tvorbě výrobků a služeb, 

a to z důvodu meziročního snižování tržeb za prodej výrobků a výkonů ve výrobě. 

Jednoznačně lze konstatovat, že společnost zvyšovala své výnosy díky růstu 

finančních prostředků z dotací od státu a zároveň udržovala mzdovou politiku na 

stejné úrovni. Velmi pozitivním jevem byl nerovnoměrný růst obou položek. Mzdy 

od počátku do konce sledovaného období vzrostly o 8 %, kdežto výnosy vzrostly 

za stejné období rychleji, a to o 17 %. Vzrůst výnosů způsobil růst ostatních 

provozních nákladů z částky 1 127 240 tis. Kč v roce 2010, na konečnou částku 

1 427 426 tis. Kč v roce 2014. Nárůst byl celkově o necelých 27 %. 

Produktivita DHM se vypočítá dosazením celkových výnosů (bez 

mimořádných) a hodnoty DHM do vzorce (18). Hodnota by měla mít vzrůstající 

trend, což značí zvyšování efektivnosti využívání DHM k vytváření výnosů. 

Tabulka 28. Produktivita DHM v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Výnosy (tis. Kč) 1 289 914 1 265 979 1 356 105 1 319 847 1 506 104 

DHM (tis. Kč) 1 307 496 1 175 184 1 013 188 918 677 829 848 

Produktivita DHM 0,99 1,08 1,34 1,44 1,82 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Z tabulky lze vyčíst ryze pozitivní trend vzrůstajícího ukazatele produktivity 

DHM. Značí, že si DIAMO zbytečně nedrželo majetek, který by nebyl využíván. 

Naopak konečný úbytek DHM o bezmála 37 % (tj. úbytek o 477 648 tis. Kč) oproti 

původní hodnotě v roce 2010 potvrzoval vysokou míru efektivního nakládání 

s majetkem společnosti. Nepotřebné a nevyužívané objekty a zařízení se DIAMO 

snažilo okamžitě prodat. 

Ukazatel stupně odepsanosti ukazuje rychlost stárnutí DM podniku. 

Výsledek je získán podílem DHM v zůstatkových a pořizovacích cenách. Vstupní 

data pro rok 2010 nebyla získána. 

Tabulka 29. Ukazatel stupně odepsanosti v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

DHM v ZC (tis. Kč)  87 471 46 135 17 619 13 162 

DHM v PC (tis. Kč)  2 139 421 2 072 362 1 915 522 1 838 887 

Ukazatel stupně 
odepsanosti (%) 

 4,09 2,23 0,92 0,72 

 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

Nákladovost výnosů (tržeb) je dalším důležitým ukazatelem efektivnosti 

podnikání a jeho trend lze zjistit podílem celkových nákladů a výnosů. 

Tabulka 30. Nákladovost výnosů v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady (tis. Kč) 1 414 190 1 410 410 1 469 951 1 407 914 1 606 710 

Výnosy (tis. Kč) 1 289 914 1 265 979 1 356 105 1 319 847 1 506 104 

Nákladovost výnosů 
(Kč) 

1,10 1,11 1,08 1,07 1,07 

 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Klesající trend hodnot ukazatele nákladovosti výnosů je pozitivním jevem. 

Značí, že společnost správným strategickým řízením dosahuje kontinuálního 

snižování jednotky nákladů na jednotku výnosů. Proti hodnotě 1,1 v roce 2010 

kleslo zatížení výnosů náklady o 3 %. Pokud by trend setrvával, lze očekávat, že 

v roce 2024 bude dosaženo hodnoty 1, což by znamenalo, že výše nákladů a 

výnosů bude stejná, tedy výsledek hospodaření v roce 2024 by mohl být nulový. 

 Vázanost zásob na výnosy lze spočítat dosazením do vzorce (21), který 

vyjadřuje podíl zásob a výnosů. Lze jím zjistit objem zásob, který zatěžuje 1 Kč 

výnosů. 
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Tabulka 31. Vázanost zásob na výnosy v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Zásoby (tis. Kč) 36 343 27 209 19 440 16 106 13 773 

Výnosy (tis. Kč) 1 289 914 1 265 979 1 356 105 1 319 847 1 506 104 

Vázanost zásob na 
výnosy 

0,028 0,022 0,014 0,012 0,009 

 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

Hospodaření společnosti se zásobami vykazovalo pozitivní klesající trend. 

Od roku 2010 do konce roku 2014 se společnosti podařilo snížit zátěž na 1 Kč 

výnosu o 68 %. Vliv na snížení zátěže měl úbytek zásob o 22 570 tis. Kč, tedy 

celkově o 62 % a prioritně zvýšení výnosů díky dotacím od státu, které vzrostly o 

216 190 tis. Kč, tedy o 17 %. Z obou hodnot lze vyčíst, že výnosy se v celém 

sledovaném období zvýšily téměř o 10 krát vyšší částku, než o kolik se snížily 

celkové zásoby. Na snižování zásob měl nejzásadnější vliv úbytek materiálu, což 

lze od společnosti tohoto typu očekávat. 

Struktura nákladů (N) zkoumá podíl jednotlivých druhů nákladů na výši 

celkových nákladů. Slouží k podrobnější analýze nákladů, která pomáhá podniku 

rozhodnout se o další strategii v jejich řízení. Jednotlivé náklady jsou zobrazeny 

v tabulce Tabulka 32. 

Ze struktury lze vyčíst, že nejvyšší procentuální podíl měly v celém 

sledovaném období výkonové náklady s průměrným podílem 49 %, osobní 

náklady s průměrným podílem 36 %, dále odpisy DNM a DHM s průměrným 

podílem 7 % a nakonec ostatní provozní náklady s podílem 5 %. S ohledem na 

skutečnost, že společnost plánuje v dlouhodobé strategii do roku 2042 postupně 

zastavovat a likvidovat technologická zařízení, pro čerpání kontaminovaných vod 

a přidružených zařízení lze očekávat výrazné snížení výkonové spotřeby ve formě 

odebíraných energií a materiálu. S útlumem technologií budou klesat i osobní 

náklady, které společnosti vzniknou postupným snižováním pracovníků 

obsluhujících a likvidujících tato zařízení. 
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Tabulka 32. Struktura nákladů v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady (tis. Kč) 1 414 190 1 410 410 1 469 951 1 407 914 1 606 710 

N vynaložené na  
prodané zboží (tis. Kč) 

8 121 3 990 3 797 3 229 3 621 

Podíl (%) 1 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba (tis. Kč) 676 615 662 986 736 444 672 187 858 117 

Podíl (%) 48 47 50 48 53 

Osobní náklady (tis. Kč) 499 685 502 285 522 317 535 744 539 100 

Podíl (%) 35 36 36 38 33 

Daně a poplatky (tis. Kč) 21 281 17 741 21 537 17 111 16 430 

Podíl (%) 2 1 1 1 1 

Odpisy DNM a DHM 
(tis. Kč) 

124 062 116 282 109 924 92 884 89 527 

Podíl (%) 9 8 7 7 6 

ZC prodaného DM a 
materiálu (tis. Kč) 

1 385 325 602 1 895 1 463 

Podíl (%) 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv (tis. 
Kč) 

-1 382 -6 037 2 759 -921 13 433 

Podíl (%) 0 0 0 0 0 

Ostatní provozní N (tis. Kč) 84 141 92 895 72 374 68 580 56 665 

Podíl (%) 6 7 5 5 4 

Nákladové úroky (tis. Kč) 1 1 0 0 0 

Podíl (%) 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční N (tis. Kč) 281 193 197 227 205 

Podíl (%) 0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady (tis. Kč) 0 19 749 0 16 978 28 149 

Podíl (%) 0 1 0 1 2 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Ukazatele produktivity práce zobrazují výkonnost podniku ve vztahu 

k počtu pracovníků. Lze sem řadit ukazatel osobních nákladů k přidané hodnotě, 

produktivitu práce z přidané hodnoty, osobní náklady k tržbám a produktivitu práce 

z tržeb. 

Ukazatel osobních nákladů k přidané hodnotě lze získat dosazením 

osobních nákladů a přidané hodnoty do vzorce (23). 

Tabulka 33. Osobní náklady k přidané hodnotě v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Osobní náklady (tis. Kč) 499 685 502 285 522 317 535 744 539 100 

Přidaná hodnota (tis. Kč) -527 517 -536 246 -624 567 -569 055 -785 855 

Osobní náklady k přidané 
hodnotě (%) 

-95 -94 -84 -94 -69 

 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Záporné hodnoty jsou výsledkem skutečnosti, že DIAMO dlouhodobě 

netvoří zisky natolik vysoké, aby pokryly vlastní náklady na zaměstnance. 

Společnost je plně odkázána na čerpání finančních prostředků ze státního 

rozpočtu a jednotlivých ministerstev pro udržení své činnosti. Primárním cílem 

fungování DIAMA je utlumování činnosti po chemické těžbě uranu a je plně 

podporováno ze strany státu.  

Produktivita práce z přidané hodnoty a průměrná mzda na pracovníka 

jsou vhodné ukazatele pro posouzení efektivnosti z práce zaměstnanců, která pro 

podnik při určité regulaci mezd vyplývá. První ukazatel se počítá podílem přidané 

hodnoty a počtem pracovníků podle vzorce (24). 

Tabulka 34. Produktivita práce z přidané hodnoty v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Přidaná hodnota (tis. Kč) -527 517 -536 246 -624 567 -569 055 -785 855 

Počet zaměstnanců 1 136 1 129 1 139 1 153 1 160 

Produktivita práce 
k přidané hodnotě 
(tis. Kč/pracovník) 

-464 -475 -548 -494 -678 

 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

Produktivita práce je z důvodu záporné přidané hodnotě také záporná. 

Zajímavým se jevil rok 2013, kdy i přes navýšení počtu zaměstnanců o 14 lidí (což 

je nárůst o 12 %) došlo k poklesu výnosů z výrobní činnosti (pokles o 8 %), 

výkonové spotřeby (pokles o 9 %) a bylo prodáno menší množství výrobků (pokles 

o 15 %) než v roce předchozím. Lze ovšem konstatovat, že se zvyšujícím se 

počtem pracovníků produktivita klesala. Za celé sledované pětileté období vzrostl 

počet pracovníků o 24, což představuje nárůst o 2 %. Pokles produktivity byl 

ovšem za celou dobu mnohem vyšší a to o 46 %. 

Druhým ukazatelem je průměrná mzda na pracovníka a zjistí se podílem 

nákladů na osobní mzdy a průměrným počtem pracovníků, viz vzorec (25). 

Tabulka 35. Průměrná mzda na pracovníka v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Osobní náklady (tis. Kč) 499 685 502 285 522 317 535 744 539 100 

Počet zaměstnanců 1137 1 129 1 139 1 153 1 160 

Průměrná mzda 
(tis. Kč/pracovník) 

439 445 459 465 465 

Průměrná měsíční mzda 
(Kč/pracovník) 

36 623 37 083 38 250 38 750 38 750 

 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 
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Z tabulky je patrný vzrůstající trend vývoje mezd v DIAMU, což je pozitivním 

jevem především pro potenciální zájemce o zaměstnání. 

Osobní náklady k tržbám vyjadřují kolik společnost ze svých celkových 

tržeb odevzdá na výplaty zaměstnancům. Hodnoty je nutné dosadit do vzorce (26). 

Tabulka 36. Osobní náklady k tržbám v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Osobní náklady (tis. Kč) 499 685 502 285 522 317 535 744 539 100 

Roční tržby (tis. Kč) 1 293 046 1 280 519 1 358 693 1 322 014 1 507 895 

Osobní náklady k tržbám 
(%) 

38,6 39,2 38,4 40,5 35,8 

 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

I přes kolísající trend se v celém sledovaném období podařilo snížit podíl 

osobních nákladů na tržbách z původních 38,6 % na konečných 35,8 %. DIAMO 

tohoto pozitivního jevu dosáhlo zvýšením svých tržeb za podpory a dotací od státu. 

Meziroční zvyšování osobních nákladů, které se od začátku sledovaného období 

do konce roku 2014 zvýšilo o 8 %, bylo kompenzováno paralelním zvyšováním 

tržeb o celkových 17 %. Pokud bude trend trvat, mělo by postupně docházet ke 

snižování výsledné hodnoty ukazatele osobních nákladů vztahujících se k tržbám. 

Produktivita práce z tržeb lze získat dosazením hodnot do vzorce (27). 

Ukazatel vyjadřuje, jaká výše tržeb připadá na jednoho zaměstnance. 

Tabulka 37. Produktivita práce z tržeb v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Roční tržby (tis. Kč) 1 293 046 1 280 519 1 358 693 1 322 014 1 507 895 

Počet zaměstnanců 1137 1 129 1 139 1 153 1 160 

Produktivita práce z tržeb 
(tis. Kč/pracovník) 

1 137 1 134 1 193 1 147 1 300 

 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Důležitým výsledkem v celém sledovaném období byl rostoucí trend vývoje 

produktivity práce z tržeb. V roce 2010 dosahovala hodnoty 1 137 tis. Kč na 

jednoho pracovníka. Poté byla produktivita kolísavá a v roce 2014 dosáhla 

hodnoty 1 300 tis. Kč na pracovníka, což představuje nárůst o 14 %. Jednalo se o 

jednoznačně pozitivní jev.  
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5. ZHODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ SPOLEČNOSTI 

POMOCÍ VYBRANÝCH BONITNÍCH A BANKROTNÍCH MODELŮ 

Kapitola obsahuje zhodnocení finančního zdraví společnosti pomocí 

bonitních a bankrotních modelů. Z bonitních modelů byl vybrán Kralickův test 

bonity a index bonity. Z bankrotních modelů byl použit Altmanův model a index 

důvěryhodnosti IN05. 

5.1. Kralickův test bonity 

Pro výpočet jsou použity 4 ukazatele. Jednotlivé hodnoty jsou dosazovány 

do následujících vzorců. 

𝑅1 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (53) 

𝑅2 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒−𝐾𝐹𝑀

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹
        (54) 

𝑅3 =  
𝐶𝐹

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
         (55) 

𝑅4 = 𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
       (56) 

 

Tabulka 38. Kralickův test v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

𝑹𝟏 

Vlastní kapitál (tis. Kč) 1 358 743 1 228 449 1 062 120 968 546 869 662 

Celkový kapitál (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

Kvóta VK (%) 0,76 0,77 0,84 0,81 0,72 

𝑹𝟐 

Cizí zdroje – KFM (tis. Kč) 413 163 317 897 171 010 178 408 290 981 

Provozní CF (tis. Kč) -124 029 -124 497 -113 663 -70 865 -72 253 

Doba splácení dluhu z 
CF 

-3,3 -2,6 -1,5 -2,5 -4,0 

𝑹𝟑 

Cash flow (tis. Kč) -124 276 -124 682 -113 846 -71 089 -72 457 

Roční tržby (tis. Kč) 1 293 046 1 280 519 1 358 693 1 322 014 1 507 895 

Cash flow z tržeb (%) -9,6 -9,7 -8,4 -5,4 -4,8 

𝑹𝟒 

EBIT  (tis. Kč) -121 143 -129 890 -111 258 -85 900 -98 815 

Celková aktiva  (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

ROA (%) -6,8 -8,2 -8,8 -7,2 -8,1 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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5.1.1. Shrnutí výsledků Kralickova testu bonity 

Tabulka 39 zobrazuje výsledné zhodnocení společnosti DIAMO pomocí 

Kralickova testu. 

Tabulka 39. Výsledky Kralickova testu v letech 2010 - 2014 

 2010 body 2011 body 2012 body 2013 body 2014 body 

𝑅1 0,76 4 0,77 4 0,84 4 0,81 4 0,72 4 

𝑅2 -3,3 0 -2,6 0 -1,5 0 -2,5 0 -4,0 0 

𝑅3 -9,6 0 -9,7 0 -8,4 0 -5,4 0 -4,8 0 

𝑅4 -6,8 0 -8,2 0 -8,8 0 -7,2 0 -8,1 0 

Výsledek 
testu 

 4  4  4  4  4 

 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Z výsledné tabulky Tabulka 39 lze pozorovat, že až na ukazatel 𝑅1  jsou 

všechny ukazatele hodnoceny nulově. Společnost měla v celém sledovaném 

období velmi dobrou hladinu vlastního kapitálu, který tvořil zásadní podíl z kapitálu 

celkového. Bohužel z důvodu zaměření činnosti firmy, které nepatří mezi běžné a 

standardní formy podnikání vyšly ostatní ukazatele nulové. Společnost měla 

záporný CF a nevytvořila ani v jednom z daných období zisk. Podle hodnotící 

tabulky Tabulka 1, která zahrnuje kritéria hodnocení Kralickova testu bonity, patří 

společnost s výslednou hodnotou 4 do skupiny bonitních firem. Je tedy velmi malá 

pravděpodobnost, že by se v příštích letech potýkala s vážnými finančními 

problémy. Pro bližší prozkoumání je daleko výhodnější použít zpřesňující analýzu 

pomocí Indexu bonity. 

5.2. Index bonity 

Index bonity lze získat postupným dosazením požadovaných hodnot do 

vzorců (32) – (37). Výsledné hodnoty jsou pak podle hodnotící tabulky Tabulka 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Alena Hančarová – Finanční analýza společnosti DIAMO, s. p. 

2016  48 

Tabulka 40. Index bonity v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

𝑿𝟏 

Cash flow (tis. Kč) -124 276 -124 682 -113 846 -71 089 -72 457 

Cizí kapitál (tis. Kč) 430 552 364 988 193 856 214 182 346 481 

 -0,29 -0,34 -0,59 -0,33 -0,21 

𝑿𝟐 

Celková aktiva  (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

Cizí kapitál (tis. Kč) 430 552 364 988 193 856 214 182 346 481 

 4,16 4,37 6,55 5,58 3,51 

𝑿𝟑 

EAT (tis. Kč) -121 144 -129 891 -111 258 -85 900 -98 815 

Celková aktiva  (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

 -0,07 -0,08 -0,09 -0,07 -0,08 

𝑿𝟒 

EAT (tis. Kč) -121 144 -129 891 -111 258 -85 900 -98 815 

Výroba - výkony (tis. Kč) 148 000 126 249 111 410 102 744 71 801 

 -0,82 -1,03 -1,00 -0,84 -1,38 

𝑿𝟓 

Zásoby (tis. Kč) 36 343 27 209 19 440 16 106 13 773 

Výroba - výkony (tis. Kč) 148 000 126 249 111 410 102 744 71 801 

 0,25 0,22 0,18 0,16 0,19 

𝑿𝟔 

Výroba - výkony (tis. Kč) 148 000 126 249 111 410 102 744 71 801 

Celková aktiva  (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

 0,08 0,08 0,09 0,09 0,06 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

5.2.2. Shrnutí výsledku indexu bonity 

Výsledné hodnoty z tabulky Tabulka 40 jsou dosazeny do vzorce (38) a 

následně rozepsány pro jednotlivé roky. 

Rok 2010 

𝐵𝑖 = 1,5 ∙ (−0,29) + 0,8 ∙ 4,16 + 10 ∙ (−0,07) + 5 ∙ (−0,82) + 0,3 ∙ 0,25 + 0,1 ∙ 0,08

=  −0,44 + 3,33 − 0,7 − 4,1 + 0,08 + 0,01 =  −𝟏, 𝟖𝟐  

V roce 2010 dosahoval index bonity spodní meze < -2, -1> pro zhodnocení 

„Velmi špatná“ bonita. Hodnotu nejvíce snižovaly ukazatele rentability, které byly 

negativní z důvodu vytváření každoroční ztráty ve výsledku hospodaření. 

Společnost má ukazatele rentability negativní z důvodu jiného zaměření, než 

ostatní podnikatelské subjekty – nejde jí o zisk a zvyšování vlastní hodnoty na trhu, 

nýbrž o dosahování stanovených cílů v plánovaných sanacích a rekultivacích 

v oblasti postižené chemickou těžbou uranu. Činnost je průběžně kontrolována a 

podporována ze strany státu. 
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Rok 2011 

𝐵𝑖 = 1,5 ∙ (−0,34) + 0,8 ∙ 4,37 + 10 ∙ (−0,08) + 5 ∙ (−1,03) + 0,3 ∙ 0,22 + 0,1 ∙ 0,08

=  −0,51 + 3,50 − 0,8 − 5,15 + 0,07 + 0,01 =  −𝟐, 𝟖𝟖 

Rok 2011 by na bonitu daleko horší než rok 2010. Došlo k poklesu na -2,88. 

Tato hodnota se řadí mezí „Extrémně špatnou“ bonitu a leží v intervalu u spodní 

hranice <-3, -2>. Ze vzorce je zřejmě, že nejvyšší podíl na poklesu hodnoty 

ukazatele měla opět špatná rentabilita. DIAMO vytvořilo ztrátu v celkové výši 

8 747 tis. Kč což představovalo nárůst ztráty o 7 %. Z výsledku v tabulce je patrné, 

že i přes snížení spotřebních výkonů o 15 % se ztráta stejně prohloubila, což 

znamená, že zvýšení výkonnostní spotřeby neznamená vždy lepší výsledek 

hospodaření a tvorbu zisku.  

Rok 2012 

𝐵𝑖 = 1,5 ∙ (−0,59) + 0,8 ∙ 6,55 + 10 ∙ (−0,09) + 5 ∙ (−1,00) + 0,3 ∙ 0,18 + 0,1 ∙ 0,09

=  −0,89 + 5,24 − 0,9 − 5,00 + 0,05 + 0,01 =  −𝟏, 𝟒𝟗 

Negativní výsledná hodnota z předchozího roku se znovu snížila o 1,39, 

což bonitu vylepšilo o jeden hodnotící stupeň do oblasti „Velmi špatná“. V roce 

2012 pomohlo zlepšit bonitu snížení podílu cizího kapitálu v celkových aktivech 

z původních 23 % na konečných 15 % a zároveň snížením ztráty HV o 14 % za 

kontinuálního snížení nákladů v podobě výkonové spotřeby. 

Rok 2013 

𝐵𝑖 = 1,5 ∙ (−0,33) + 0,8 ∙ 5,58 + 10 ∙ (−0,07) + 5 ∙ (−0,84) + 0,3 ∙ 0,16 + 0,1 ∙ 0,09

=  −0,50 + 4,46 − 0,7 − 4,20 + 0,05 + 0,01 =  −𝟎, 𝟖𝟖 

V porovnání s předchozími lety se bonita společnosti výrazně zlepšila a to o 

0,61. Z oblasti hodnocení „Velmi špatná“ se tak posunula do hodnocení 

„Špatná“, které představuje interval <-1, 0>. DIAMO si vylepšilo CF pomocí 

navýšení podílu cizích zdrojů o 10 % a snížením vlastního kapitálu což přineslo 

DIAMO snížení ztráty CF o 42 757 tis. Kč. 

Rok 2014 

𝐵𝑖 = 1,5 ∙ (−0,21) + 0,8 ∙ 3,51 + 10 ∙ (−0,08) + 5 ∙ (−1,38) + 0,3 ∙ 0,19 + 0,1 ∙ 0,06

=  −0,32 + 2,81 − 0,8 − 6,9 + 0,06 + 0,01 =  −𝟓, 𝟏𝟒 

Hodnota ukazatele dosáhla výše mimo intervaly. Bonita je -5,14 a k jejímu 

rapidnímu poklesu o 4,26 došlo na základě velkého snížení podílu vlastního 

kapitálu v celkových aktivech. V roce předchozím tvořily cizí zdroje 18 % 

celkových aktiv, v roce 2014 už to bylo 29 %. Přispělo k tomu i zvýšení ztráty 

v hospodaření podniku o 15 % a zároveň snížení spotřebních výkonů. 
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5.3. Altmanův model 

Altmanův model pomáhá společnostem predikovat blížící se finanční krizi 

pomocí výsledných hodnot a jejich vývojového trendu. Hodnoty jednotlivých veličin 

jsou postupně dosazovány do podílových zlomků (39) – (43) a jejich výsledné 

hodnoty dosazeny do vzorce (44). 

Tabulka 41. Altmanův model v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

𝑿𝟏 

Průměrný ČPK (tis. Kč) 40 770 39 625 47 689 51 932 - 43 311 

Celková aktiva  (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

 0,02 0,03 0,04 0,04 - 0,04 

𝑿𝟐 

Nerozdělený zisk (tis. Kč) 0 0 0 0 0 

Celková aktiva  (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

 0 0 0 0 0 

𝑿𝟑 

EBIT  (tis. Kč) - 121 143 - 129 890 - 111 258 - 85 900 - 98 815 

Celková aktiva  (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,07 - 0,08 

𝑿𝟒 

Tržní hodnota VK (tis. Kč) 1 358 743 1 228 449 1 062 120 968 546 869 662 

Celkové dluhy (tis. Kč) 430 552 364 988 193 856 214 182 346 481 

 3,16 3,37 5,48 4,52 2,51 

𝑿𝟓 

Roční tržby (tis. Kč) 1 293 046 1 280 519 1 358 693 1 322 014 1 507 895 

Celková aktiva  (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

 0,72 0,80 1,07 1,11 1,24 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Po dosazení hodnot do vzorců lze analyzovat jednotlivé výpočty 

sledováním vývojového trendu v celém sledovaném období. Výpočtový vzorec lze 

zkrátit o druhý ukazatel, který je po celou dobu nulový. 

𝑍2010 = 1,2 ∙ 0,02 + 3,3 ∙ (−0,07) + 0,6 ∙ 3,16 + 0,72 = 0,02 − 0,23 + 1,90 + 0,72

= 𝟐, 𝟒𝟏 

𝑍2011 = 1,2 ∙ 0,03 + 3,3 ∙ (−0,08) + 0,6 ∙ 3,37 + 0,80 = 0,04 − 0,26 + 2,00 + 0,80

= 𝟐, 𝟓𝟖 

V roce 2010 a 2011 se výsledné hodnoty pohybovaly v rozmezí 1,8 – 2,9 

což vypovídá o umístění v tzv. „šedé zóně“. Pokud by se DIAMO pohybovalo u 

spodní hranice, mělo by se dále zabývat detailnější analýzou odchylek 

jednotlivých prvků. Vzhledem ke skutečnosti, že hodnoty jsou spíše v horní 

polovině intervalu, je podrobnější zkoumání zatím nepotřebné. 
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𝑍2012 = 1,2 ∙ 0,04 + 3,3 ∙ (−0,09) + 0,6 ∙ 5,48 + 1,07 = 0,05 − 0,30 + 3,29 + 1,07

= 𝟒, 𝟏𝟏 

𝑍2013 = 1,2 ∙ 0,04 + 3,3 ∙ (−0,07) + 0,6 ∙ 4,52 + 1,11 = 0,05 − 0,23 + 2,70 + 1,11

= 𝟑, 𝟔𝟑 

V roce 2012 a 2013 byla finanční stabilita podniku vysoko nad hodnotou 2,9 

což je spodní mez pro nulové ohrožení a situaci, kdy je stabilita naprosto 

v pořádku. 

𝑍2014 = 1,2 ∙ (−0,04) + 3,3 ∙ (−0,08) + 0,6 ∙ 2,51 + 1,24 = −0,05 − 0,26 + 1,3 + 1,24

=  𝟐, 𝟐𝟑 

Rok 2014 bylo období, kdy se DIAMO z velmi dobré finanční stability 

dostalo zpět do „šedé zóny“. Ukazatel byl v dolní polovině intervalu. Pokud by 

v dalších letech klesal, měla by se společnost začít zabývat odchylkami 

jednotlivých položek. 

5.4. Index důvěryhodnosti IN05 

Dosazením hodnot do vzorců (45) – (49) získáme vstupní hodnoty pro 

výpočet Indexu důvěryhodnosti IN05 (50). 

Tabulka 42. Index důvěryhodnosti IN05 v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

𝑨 

Celková aktiva  (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

Cizí kapitál (tis. Kč) 430 552 364 988 193 856 214 182 346 481 

 4,16 4,37 6,55 5,58 3,51 

𝑩 
EBIT  (tis. Kč) -121 143 -129 890 -111 258 -85 900 -98 815 

Nákladové úroky (tis. Kč) 1 1 0 0 0 

 -121 143 -129 890 0 0 0 

𝑪 

EBIT  (tis. Kč) -121 143 -129 890 -111 258 -85 900 -98 815 

Celková aktiva  (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

 -0,07 -0,08 -0,09 -0,07 -0,08 

𝑫 
Celkové výnosy (tis. Kč) 1 293 046 1 280 519 1 358 693 1 322 014 1 507 895 

Celková aktiva  (tis. Kč) 1 789 825 1 594 008 1 269 315 1 194 728 1 216 412 

 0,72 0,80 1,07 1,11 1,24 

𝑬 
Oběžná aktiva (tis. Kč) 471 236 404 420 241 198 265 580 287 824 

Krátk. závazky (tis. Kč) 430 466 364 795 193 509 213 648 331 135 

 1,1 1,1 1,3 1,2 0,9 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Už podle ukazatele B lze vyčíst, že první dva roky není ani nutné počítat, 

protože vždy vyjdou pod dolní hranici klasifikace, tj. pod 0,9. Pokud by se jednalo 

o klasický typ právního subjektu, pak by hrozily vážné finanční problémy a bankrot. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o státní podnik, který je podporován vládou a 

jednotlivými ministerstvy není extrémní hodnota pro DIAMO nijak významná. 

Zbývající 3 roky jsou dopočítány níže s tím, že ukazatel B je vynechán kvůli 

absenci nenulových hodnot. 

𝐼𝑁052012 = 0,13 ∙ 6,55 + 3,97 ∙ (−0,09) + 0,21 ∙ 1,07 + 0,09 ∙ 1,3

= 0,85 − 0,36 + 0,23 + 0,12 = 𝟎, 𝟖𝟒 

𝐼𝑁052013 = 0,13 ∙ 5,58 + 3,97 ∙ (−0,07) + 0,21 ∙ 1,11 + 0,09 ∙ 1,2

= 0,73 − 0,28 + 0,23 + 0,11 = 𝟎, 𝟕𝟗 

𝐼𝑁052014 = 0,13 ∙ 3,51 + 3,97 ∙ (−0,08) + 0,21 ∙ 1,24 + 0,09 ∙ 0,9

= 0,46 − 0,32 + 0,26 + 0,08 = 𝟎, 𝟒𝟖 

Ani v jednom sledovaném období se společnost nedostala na spodní 

hranici intervalu 0,9, kdy se podnik pohybuje alespoň v „šedé zóně“. Činnost 

podniku je z pohledu věřitelského a vlastnického nezisková a vysoce riziková. 

Ovšem díky přislíbené podpoře ze strany státu nejde o existenčně likvidační 

podmínky.  
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě analýzy uvedené ve čtvrté a páté kapitole diplomové práce 

následuje definování návrhů, které by mohly zlepšit finanční zdraví společnosti. 

6.1. Výkonová spotřeba 

Výkonová spotřeba vykazuje ve sledovaném období mírné výkyvy. 

V celkovém srovnání mezi lety 2010 – 2014 došlo k jejímu nárůstu o 27 %, což 

představovalo částku 181 502 tis. Kč. Nejvíce se na její výši podílela spotřeba 

materiálu a energie. Podíl jednotlivých položek je zobrazen v následující tabulce. 

Tabulka 43. Spotřeba materiálu a energie v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Materiál (tis. Kč)  292 618 270 416 304 768 292 576 

Elektrická energie (tis. Kč)  154 780 157 820 168 061 134 710 

Voda (tis. Kč)  767 615 816 550 

Plyn (tis. Kč)  109 361 110 259 113 816 105 790 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Spolu se spotřebou materiálu a energie se na celkové výkonové spotřebě 

v roce 2014 výrazně zvýšil i podíl služeb, do kterých patřilo zabezpečování, 

zajišťování a ostraha objektů a technologií v bezpečném, okolí neohrožujícím 

stavu. V roce 2010 a 2011 byl podíl služeb zhruba 17 %. V roce 2012 stoupl na 

27 %, což mohlo být způsobeno náklady na odbornou technickou a poradenskou 

výpomoc při dostavbě NDS10 a rekonstrukci stáčírny chemikálií a řídicího 

systému SLKR I, také se mohlo jednat o speciální práce v oblasti likvidace 

geologických vrtů a technologií. V roce 2013 opět výrazně poklesly. V roce 2014 

prudce vzrostly a to skoro na čtyřnásobek hodnoty roku 2013 na 324 500 tis. Kč. 

Za celkové sledované období se náklady na službu zvýšily o 288 %.  

Tabulka 44. Spotřeba služeb v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Služby (tis. Kč) 112 678 105 460 197 334 84 726 324 500 
 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Pro DIAMO by bylo hospodárné průběžně sledovat celkovou spotřebu 

materiálu, elektrické energie, plynu a služeb a zároveň prověřovat cenu, za kterou 

se tyto položky nakupují. Úsporou by v tomto směru mohlo být nalezení jiného 

obchodního partnera pro nákup materiálu a změna dodavatele energií. V oblasti 

služeb je hledání úspor složitější s ohledem na skutečnost, že se mnohdy jedná o 

speciální odborné práce, které jsou potřeba realizovat za účasti kvalifikovaných 



Bc. Alena Hančarová – Finanční analýza společnosti DIAMO, s. p. 

2016  54 

profesionálních firem. Hledání úspor by tak mohlo jít na úkor kvality, bezpečnosti a 

efektivnosti. 

Je na zvážení a podrobnějším zanalyzování společnosti DIAMO, zda by 

nebylo levnější investovat do zvýšení kvalifikace vlastních pracovníků, kteří by 

speciální pracovní úkony mohli zastávat místo externích firem. Podmínkou však 

musí být, aby celkové náklady na rekvalifikaci a vzdělání pracovníků a jejich vyšší 

mzdy nepřevyšovaly současné náklady na služby, které DIAMO platí jiným 

společnostem. 

6.2. Osobní náklady 

Osobní náklady vykazovaly v letech 2010 – 2014 rostoucí trend. Za celkové 

období se zvýšily o 8 %, což představuje částku 39 415 tis. Kč. Náklady rostly díky 

meziročnímu zvyšování počtu zaměstnanců. Je vhodné porovnat míru růstu 

průměrné mzdy ve společnosti DIAMO s mírou růstu průměrné mzdy v ČR. 

Porovnání zohledňuje Tabulka 45. 

Tabulka 45. Míra růstu mezd v DIAMU a ČR pro rok 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Průměrná měsíční mzda 
pracovníka DIAMO (Kč) 

36 623 37 083 38 250 38 750 38 750 

Růst (%) - +1,26 +3,15 +1,31 +0 

Průměrná měsíční mzda 
občana ČR (Kč) 

23 864 24 455 25 067 25 078 25 686 

Růst (%) - +2,48 +2,50 +0,04 +2,42 
 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

Průměrná měsíční mzda na pracovníka DIAMA se v celém sledovaném 

období zvýšila z 36 623 Kč o 2 127 ,-Kč, což představovalo nárůst o 5,8 %. Za 

stejné období rostla i v ČR průměrná mzda. V roce 2010 dosahovala hodnoty 

23 864 ,-Kč a do roku 2014 se zvýšila o 1 822 ,-Kč, což byl nárůst o 7,6 %. 

Společnost si nižším nárůstem mezd nezvyšovala zbytečně náklady. Tento trend 

by bylo výhodně dodržovat i v následujících letech. Výhodou podniku je především 

skutečnost, že průměrný měsíční výdělek je vyšší než je průměrná měsíční mzda 

občana ČR, čímž se stále řadí mezi perspektivní a vyhledávané zaměstnavatele. 

V celém sledovaném období byl průměrný měsíční výdělek zhruba o 50 % vyšší, 

než je průměrná mzda v ČR. 
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6.3. Ostatní provozní náklady 

Dalším významným nákladem, který společnosti DIAMO vzniká je vyplácení 

nemalých finančních prostředků zaměstnancům za odškodnění pracovních úrazů 

a za nemoci z povolání a vyplácení rent. Výše a význam této nákladové položky 

vzhledem k celkovým nákladům je patrná z tabulky níže. 

Tabulka 46. Odškodnění pracovních úrazů a NP v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ostatní provozní N (tis. Kč) 84 141 92 895 72 374 68 580 56 665 

Odškodnění prac. úrazů a 
NP, včetně rent (tis. Kč) 

 51 452 44 751 39 827 34 677 

Podíl (%)  55 62 58 61 
 

Zdroj: [Interní zdroj + Vlastní zpracování] 

Ke snižování ztráty hospodářského výsledku by mohlo pomoct i 

zanalyzování vzniku pracovních úrazů a zaměření se na vytvoření takových 

pracovních podmínek, aby byl jejich případný vznik minimalizován. Dalším krokem 

ke snížení úrazovosti by mohlo být přeškolení pracovníků v oblasti prevence úrazů  

a bezpečnosti práce na jejich pracovištích. Případným dalším zdrojem informací 

ke zlepšení mohou být i samotní pracovníci, kteří by mohli být motivováni 

k podílení se na zlepšování formou finanční odměny či jiného pracovního 

zvýhodnění, přispěje-li jejich nápad k dlouhodobému snížení celkové výše 

ukazatele. 

6.4. Likvidita 

Společnost by se měla zaměřit na likviditu, protože ukazatele běžné a 

pohotové likvidity nikdy nedosáhly optima. Ideálně by mohla snížit splatnost 

krátkodobých pohledávek, které tvoří nejvyšší podíl OA a přesunout finanční 

prostředky na účet v bankách. Tím by docílila vyšší hladiny prostředků pro úhradu 

krátkodobých závazků. Krátkodobé závazky by bylo vhodné v následujících letech 

snižovat. Zásoby jsou v tomto směru řízeny velmi efektivně a není potřeba do 

jejich hospodaření nijak zasahovat.   
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7. ZÁVĚR 

Společnost DIAMO hospodaří velmi efektivně ve všech oblastech, které její 

činnost zahrnuje. Není sice prioritně určena pro tvorbu zisku, ale i přesto si počíná 

velmi obezřetně a hospodárně.  

Výnosy by za podpory státu neměly v dalších letech klesat, což společnosti 

výrazně pomůže při kompenzování celkových nákladů na svou činnost, které při 

zkoumání nákladovosti výnosů v letech 2010 – 2014 meziročně klesaly. Díky 

vynikající činnosti v oblasti hospodaření se zásobami a pohledávkami mělo 

DIAMO optimální ukazatele aktivity. Ukazatele rentability byly dlouhodobě 

nevyhovující, což bylo podmíněno tvorbou každoroční ztráty, kterou se ovšem 

společnosti i přes těžké podmínky dařilo snižovat. Ukazatele likvidity byly pod 

optimální úrovní, ovšem strategickým řízením krátkodobých pohledávek a 

krátkodobých závazků by mohla společnost dosáhnout jejich ideálního poměru tak, 

aby se likvidita zvedla na doporučované hodnoty. V oblasti zadluženosti podnik 

vykazoval velmi důsledné a pozitivní hospodaření s dlouhodobým majetkem a tím 

vázáním vlastního kapitálu. Majetek byl tak kontinuálně rozprodáván a nevázal 

zbytečně finanční prostředky, které mohly být použity pro jiné aktivity o čemž 

svědčil i klesající trend produktivity DHM. 

Provozní ukazatele zaznamenaly pozitivní trend. Rostla mzdová 

produktivita, což znamenalo, že se mzdové náklady na úkor výnosů snižovaly. 

S narůstajícím počtem zaměstnanců udržovala společnost míru růstu mezd pod 

hladinou růstu průměrné mzdy v ČR, čímž výrazně šetřila vlastní náklady. 

Veškeré sanační a rekultivační práce jsou od roku 2012 za plného chodu 

všech plánovaných technologií a s dalšími investicemi v tomto směru není 

počítáno. Díky nim měla společnost možnost množství vyváděných 

kontaminovaných vod zvýšit a tím celý proces sanace a rekultivace obou zvodní 

urychlit. Nejzásadnější investicí během sledovaného období byla výstavba 

Neutralizační a dekontaminační stanice NDS10. Odhaduje se, že bez vybudování 

technologie NDS10, která byla oficiálně uvedena do plného provozu v září roku 

2012, by veškeré práce trvaly o 70 let déle.  

Všechny technologie by měly plně vyvádět kontaminanty až do roku 2018. 

Poté by měla být sanace turonská zvodně kompletně zrealizována a provoz 

technologií by měl být postupně omezován a to přibližně do roku 2037, kdy by 

měly být veškeré sanační a rekultivační práce obou zvodní ukončeny a bude 

dosaženo stanoveného cílového limitu zbytkové kontaminace vod, aby nemělo 

negativní vliv na zdroje pitných vod, životní prostředí a obyvatelstvo.  
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Podniku by tak měly klesat celkové osobní náklady snižováním počtu 

pracovníků, snižováním odběru energií. Se snižováním počtu pracovníků by mělo 

docházet i na snižování ostatních provozních nákladů v podobě odškodnění 

pracovních úrazů a nemoci z povolání včetně rent. Zároveň by podnik měl díky 

nabídce dlouhodobého majetku k odkupu získávat i nadále finanční prostředky pro 

svou činnost za trvalé podpory státu formou dotací z jednotlivých ministerstev. 

Navrhovaná opatření by v budoucnu mohla společnosti pomoci při 

rychlejším a efektivnějším snižování nákladů a tím i snižování celkového 

negativního výsledku hospodaření a zlepšení CF. Tím by se výrazně změnily 

výsledné hodnoty bonitních a bankrotních modelů a došlo by k jednoznačnému 

zlepšení finančního zdraví celé společnosti. 
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