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Anotace 

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

za období roku 2012 – 2016. K dosažení cíle práce jsou použity metody finanční analýzy. 

Práce je rozdělena do několika kapitol, které na sebe navazují. Teoretická část vymezuje 

informace o vybrané společnosti, základní pojmy související s finanční analýzou a popisuje 

metody, které se využívají v praktické části práce. Praktická část se zabývá vytvořením 

finanční analýzy na základě dostupných dat, přičemž součástí praktické části jsou i návrhy 

a doporučení, které jsou vytvořeny na základě finanční analýzy.  

 

Klíčová slova 

Severočeské doly a.s., finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, poměrové 

ukazatele, pyramidální rozklad Du Pont, bonitní modely, bankrotní modely. 

 

Summary 

The subject of the diploma thesis is financial analysis of Severočeské doly a.s. for 

the period of 2012-2016. To achieve the goal are used methods of financial analysis. The 

thesis is divided into several chapters that follow each other. The theoretical part defines 

information about selected company, basic concepts related to financial analysis and 

describes the methods used in the practical part of the thesis. The practical part deals with 

the creation of a financial analysis on the basis of the available data, while the practical part 

includes suggestions and recommendations, which are based on financial analysis. 
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1 ÚVOD 

Subjekt, který figuruje v jakémkoliv měřítku jako podnikatel, vždy usiluje 

o bezchybné řízení podniku a dosažení vysokého zisku. Pokud se rozhodneme v dnešní době 

podnikat, musíme si uvědomit, že mít vlastní podnik, který prosperuje, není úplně 

jednoduchá věc. Když si odmyslíme problémy přesyceného trhu, marketingu, konkurence 

a podobných věcí, existuje tady další problém. Tím mohou být obrovské ztráty, za které si 

vlastně podnik může sám, a to chybným pohybem peněz či třeba špatně vyplňovaným 

účetnictvím. Pokud chceme jako majitelé podniku předejít zbytečným chybám a finančním 

ztrátám, musíme provádět finanční analýzu. Finanční analýzu používáme ke zjištění zdraví 

podniku, tedy zda funguje správně a prosperuje. Finančně zdravý podnik může být ovšem 

těžší úkol, než si začínající podnikatelé občas uvědomují. Finanční analýza je soubor 

činností, díky kterým se snažíme zjistit již zmíněné zdraví podniku a zajistit předem 

stanovené cíle společnosti. Nejde ovšem jen o nashromáždění dostatečného množství dat. 

Nejdůležitější částí je totiž samotné vyhodnocení na základě informací, které jsou k dispozici 

a jež získáváme pomocí různých vzorců a technologií. Výsledkem by měl být skutečný 

obrázek o našem podniku. Pokud totiž nedojde ke správnému interpretování a celkově 

vhodnému pohledu na výsledky, které z finanční analýzy plynou, může dojít k negativním 

dopadům pro společnost. Příhodné je zabývat se i dalšími nástroji vhodnými pro správné 

fungování podniku. Může se jednat například o nové technologie, metody či prostou 

kontrolu spokojenosti zákazníků i zaměstnanců. 

Většinu dat, která se používají a jsou nutná k vytvoření bezchybné finanční analýzy 

podniku, lze získat z volně přístupných zdrojů. Nejdůležitějšími zdroji takovýchto informací 

jsou výroční zprávy podniků, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a také cash-flow. Všechny tyto 

zdroje budou v diplomové práci popsány a prakticky využity. 

Cílem práce je vytvořit finanční analýzu společnosti Severočeské doly a.s. v letech 

2012 - 2016. Výsledkem této finanční analýzy bude zjištění kvality hospodaření společnosti 

a vytvoření návrhů a doporučení, které mohou posloužit jako pomoc pro vedení společnosti, 

což případně povede k zlepšení finančního hospodaření společnosti Severočeské doly a.s. 

Diplomovou práci jsem rozdělil do několika stěžejních bodů, které na sebe mají 

přesnou návaznost. První částí je teoretické vymezení finanční analýzy, ve které popisuji 

teoretická východiska vyplývající z tohoto tématu. Jedná se například o účel finanční 
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analýzy, její uživatele či zdroje získaných dat. Nejdůležitější částí teorie jsou metody 

finanční analýzy, které úzce souvisí s praktickou částí. Zahrnuji zde například horizontální 

a vertikální analýzu, analýzu poměrovými ukazateli či vybrané bonitní a bankrotní modely. 

Další částí je samotná finanční analýza. V této části provádím výpočty nutné 

ke zjištění finanční situace podniku. Používám zde různé vzorce a metody, jako jsou 

ukazatelé rentability, aktivity, zadluženosti nebo i Du Pontův pyramidální rozklad. Nedílnou 

součástí praktické části finanční analýzy je i zaměření se na konkurenci. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost Severočeské doly a.s. byla založena 1. ledna 1994 dle obchodního 

zákoníku č. 513/1991 Sb., a údaje o této společnosti jsou uvedeny v obchodním rejstříku 

vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem. Skupina Severočeské doly a.s. je tvořena 

mateřskou společností Severočeské doly a.s. se 100% podílem základního kapitálu, 

dceřinými společnostmi PRODECO, a.s., Revitrans, a.s. a SD – Kolejová doprava, a.s. 

Přidruženou společností skupiny je i Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., který sídlí 

v Mostě.  

Od roku 2005 spadá společnost Severočeské doly a.s. pod skupinu ČEZ, která 

odkoupila od vlády 56 procent podílu za částku převyšující 9 miliard Kč a navýšila tak svůj 

podíl na 93,1 %. Dne 27. března 2006 rozhodla valná hromada společnosti Severočeské doly 

a.s. o přechodu zbývajících akcií na skupinu ČEZ a.s., a tím se stala vlastníkem 100 % akcií. 

Skupina ČEZ se zabývá v České republice těžbou a prodejem uhlí, výrobou a distribucí 

elektřiny i tepla a obchoduje s dalšími energetickými komoditami, jako jsou elektřina, teplo 

či zemní plyn. [20] 

Předmětem podnikání společnosti Severočeské doly a.s. je těžba, úprava a odbyt 

hnědého uhlí a doprovodných surovin. Z toho vychází i poslání této společnosti, které se dá 

shrnout do 4 bodů: 

 odpovědně a hospodárně těžit svěřené zásoby hnědého uhlí, 

 chránit přírodu a životní prostředí a posilovat biodiverzitu, 

 rekultivovat krajinu po těžbě a vytvářet podmínky pro následnou revitalizaci 

 pomáhat okolním obcím a městům, jež leží v blízkosti dolů a provozů. 

Svou činnost provozuje společnost Severočeské doly a.s. v Severočeské hnědouhelné 

pánvi na dvou lokalitách, a to Tušimice a Bílina. 

Doly Nástup Tušimice těží hnědé uhlí mezi obcemi Černovice, Spořice, 

Droužkovice a Březno a postupy lomu jsou realizovány v prostoru Tušimice, 

vedeném Obvodním báňským úřadem Ústeckého kraje. V roce 2016 zde bylo 

vytěženo 12 milionů tun hnědého uhlí, které putovalo přeš homogenizační skládku 

do Elektráren Tušimice, Prunéřov, Mělník, Počerady, Chvaletice a do teplárny 

Komořany. Pro srovnání, těžba odklizu v roce 2016 činila 20,3 milionu m3. 
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Doly Bílina jsou místem těžby kvalitního uhlí s vysokou výhřevnosti a nízkým 

obsahem škodlivin a zároveň se jedná o nejhlubší povrchový důl v České republice. 

Využití tohoto uhlí je důležité zejména pro elektrárny Ledvice a Mělník III. V roce 

2016 zde bylo vytěženo 9,4 milionů tun uhlí a množství skrývky činilo 57,8 mil. m3. 

 

Obrázek 1 Lom Bílina, zdroj: [www.iuhli.cz] 

Prolomení limitů znamená posunutí linie, za kterou nesmí postoupit těžba uhlí  

a úzce souvisí s lomem Bílina. V roce 2015 došlo k prolomení limitů a společnosti 

Severočeské doly a.s. se tím otevřela možnost prodloužit těžbu až do roku 2050 

s odhadovanými zásobami okolo 150 milionů tun uhlí. 

Těžba hnědého uhlí má pro své okolí velmi negativní vliv na životní prostředí. 

Největším problémem je zvýšená hladina hluku a prašnosti. Proto je prostředí dolů 

neustále monitorováno a na základě toho dochází k vyhodnocení a následnému 

vytvoření vhodných technicko - organizačních opatření. V roce 2016 dosáhly 

investice společnosti Severočeské doly a.s. na protiprašná a protihluková opatření 

částky 60,4 milionů Kč. [19]  
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Obrázek 2 Prolomení limitů dolu Bílina, zdroj: [www.iuhli.cz] 

 

Na obrázku 2 lze vidět, jak bude postupovat těžba hnědého uhlí na dolu Bílina po 

prolomení limitů. 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZY 

V této kapitole se budu zaobírat základními pojmy v oblasti finanční analýzy. 

V první řadě vysvětlím, co je to finanční analýza, jaký má účel pro podnik a jaké subjekty 

do finanční analýzy vstupují. Dalším krokem bude vysvětlení zdrojů, ze kterých čerpám 

informace potřebné k vytvoření analýzy. Posledním a také nejdůležitějším krokem 

teoretické části bude popsání metod, které využívám pro vytvoření finanční analýzy 

podniku. Prvními metodami jsou horizontální a vertikální analýzy, které se vytvářejí na 

základě rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Další částí třetí kapitoly bude vysvětlení analýzy 

poměrovými ukazateli. Ta zahrnuje ukazatele rentability, jako je rentabilita aktiv, rentabilita 

vlastního jmění či rentabilita tržeb. Dále patří pod poměrové ukazatele ještě ukazatele 

likvidity, aktivity či zadluženosti. V návaznosti na některé z těchto ukazatelů vysvětlím 

pojem Du Pontův pyramidální rozklad, který zvyšuje vypovídající schopnost již zmíněných 

ukazatelů. Důležité je i vysvětlení druhů zisků, nesoucí zkratky EAT, EBT či EBIT, se 

kterými se setkáme při počítání některých metod v praktické části práce. I bonitní  

a bankrotní modely jsou používány v praktické části, proto budou v kapitole nesoucí název 

teoretické vymezení finanční analýzy zaujímat také své místo. 

3.1 Vymezení pojmu finanční analýza 

Aby mohla být firma konkurenceschopná, musí se zaobírat kromě obchodní stránky 

(odbyt výrobků) také stránkou finanční. Schopný účetní a bezchybné účetnictví je stěžejním 

bodem při analýze ekonomiky daného subjektu. Aby došlo k vytvoření bezchybné analýzy, 

je důležité mít přesná data a zpracovávat je na základě správných analytických postupů  

a pomocí vhodných metod. K hodnocení ekonomické situace tedy používáme finanční 

analýzu. [9]  

Finanční analýza podniku je metoda hodnocení finančního hospodaření podniku, při 

které se získaná data třídí, agregují a poměřují mezi sebou navzájem. Kvantifikují se vztahy 

mezi daty, hledají kauzální souvislosti mezi nimi a určuje se jejich vývoj. [10]  

3.2 Účel finanční analýzy 

Jak už jsem naznačil v předchozích řádcích, finanční analýza se zaobírá finanční 

stránkou podniku. Cílem je připravit kvalitní podklady pro rozhodování o fungování 

podniku. V dnešní době je vliv konkurence značný, a to téměř ve všech odvětvích průmyslu 
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i služeb. Podnik proto musí eliminovat co nejvíce chyb je v jeho silách. Asi nejčastější 

chybou, která může u podniku nastat, je prosté neuspokojení zákazníka, který může přejít ke 

konkurenci. Důvodem může být dodávka nekvalitního materiálu, nesprávné účtování nebo 

pouhé nedodržení termínů. Aby se zamezilo problémům spojených s podnikatelskou 

činností a mohla být vytvořena kvalitní finanční analýza, je nutné znát její cíle. 

Cílem finanční analýzy je: 

 posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 komparace výsledků analýzy v prostoru, 

 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 

 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. 

Při vytváření finanční analýzy je třeba používat metody, které jsou adekvátní 

k možnostem podniku. Je tedy důležité si uvědomit, které ukazatele a metody použít pro 

vytvoření finanční analýzy u daného podniku. [10]  

3.3 Uživatelé finanční analýzy 

Subjekty, které vstupují do finanční analýzy podniku, můžeme dělit do dvou skupin. 

Těmi jsou na jedné straně uživatelé interní, na druhé straně uživatelé externí. 

3.3.1 Interní uživatelé 

Jedná se o subjekty, které jsou přímo spojeny s podnikem. 

Manažeři rozhodují o správném nakládání s finančními zdroji, které jsou jim 

k dispozici a snaží se z nich vytěžit maximum. Tyto informace využívají k vytvoření 

finanční analýzy, díky které potom provádí dlouhodobé i operativní finanční řízení podniku.  

Základem je finanční plán, který se vytváří vždy na příští období. Dalším interním 

uživatelem finanční analýzy jsou zaměstnanci. Jedná se o základní stavební kámen každé 

společnosti, protože bez zaměstnanců, kteří vykazují kladné výsledky své práce, by podnik 

nejspíš ani neexistoval.  
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3.3.2 Externí uživatelé 

Tito uživatelé provádí analýzy z mnoha dalších důvodů. Může se jednat o srovnání 

výsledků s konkurencí, statistiku či kontrolu určitého subjektu. 

Jedním z nejdůležitějších subjektů pro podnik jsou investoři. Jedná se o akcionáře  

a vlastníky, kteří do podniku vložili kapitál a mají prioritní zájem o vygenerování co 

nejvyššího zisku. Zajímají se o podnik z investičního hlediska, aby se správně rozhodli  

o budoucích investicích. Důležité je pro ně také kontrolní hledisko. To zahrnuje informace 

o stabilitě a likviditě podniku a také jeho rozvoji. Aby mohl investor vytvořit pro sebe 

vhodnou finanční analýzu, je nutné mít dostatek informací získaných pomocí výročních  

i častějších zpráv o finančním stavu podniku a mohl tak kontrolovat, jak manažeři nakládají 

s jeho vloženým kapitálem. Dalšími subjekty, bez kterých by nebyl možný jakýkoliv 

finanční obchod tak, jak jej známe, jsou banky a věřitelé. Jejich základním úkolem je zjistit 

co nejvíce informací o finančním stavu potenciálního dlužníka, aby se mohli správně 

rozhodnout, zda poskytnout úvěr a za jakých podmínek. Každý úvěr je poskytován za jiných 

podmínek a to s ohledem například na hranici zadluženosti či bonitu dlužníka. Právě bonita 

dlužníka je prováděna analýzou jeho finančního hospodaření. Dodavatelé jsou obchodní 

partneři, kteří se zaměřují především na informace o tom, zda bude podnik schopen hradit 

své závazky a jejich hlavním cílem je krátkodobá prosperita. Pokud spolupracuje dodavatel 

s perspektivním zákazníkem, je pro něj důležitý odbyt s dlouhodobou stabilitou a trvalými 

obchodními kontakty. Na druhé straně jsou odběratelé, kteří vytváří finanční analýzu pouze 

v případě finančních potíží či bankrotu dodavatele, aby neměli potíže s vlastním zajištěním 

výroby. Finanční analýzu za účelem srovnání vytváří konkurenti. Ti se zajímají o finanční 

situaci podobných podniků či celého odvětví. Důležité jsou pro ně informace o rentabilitě, 

ziskové marži, cenové politice nebo třeba výše a hodnota zásob. Posledním externím 

subjektem, který se týká každého podniku je stát. Ten se zajímá o finanční data podniků 

zejména z důvodu statistiky, kontroly plnění daňových povinností či rozdělování finanční 

výpomoci. [5]  

3.4 Zdroje finanční analýzy 

Aby mohla být analýza provedena přesně a bezchybně, potřebujeme získat relevantní 

finanční data. Důležitou částí je tedy účetnictví, které poskytuje údaje o majetku a dluzích 
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podniku, o výnosech a nákladech a spoustu dalších informací. Nejdůležitější a zároveň 

nejlépe přístupné informace jsou účetní výkazy a ročenky. [10]  

3.4.1 Rozvaha 

Jedná se o jeden z několika účetních výkazů, které zachycují stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a také z jakých zdrojů tento majetek pořídil. Rozvaha je 

vždy sestavována k určitému datu, nejčastěji však k poslednímu dni každého roku. 

Výjimkou nejsou ovšem rozvahy vytvářené půlročně, čtvrtletně či měsíčně. Takovéto 

rozvahy jsou nazývány jako řádné či běžné. Dále je nutné sestavovat tzv. mimořádnou 

rozvahu při mimořádných událostech, jako je založení podniku, rozdělení podniku, fúze 

nebo konkurz.  

Úkolem rozvahy je získat přehled ve třech základních oblastech. Tou první je 

majetková situace podniku, kdy zjišťujeme vázanost majetku, jak je oceněn nebo nakolik je 

opotřeben.  Další oblastí jsou zdroje financování. Zde se snažíme získat informace o tom, 

odkud byl majetek financován, hlavně nás zajímá poměr vlastních a cizích zdrojů. Poslední 

oblastí je finanční situace podniku, která nám ukazuje, jakého zisku podnik dosáhl, jak jej 

rozdělil a také zda dokáže dostát svým závazkům. [9], [14] 

Majetek, se kterým podnik hospodaří, se nazývá aktiva. Zdroji kapitálu, jímž se 

pořizují jednotlivé položky majetku, se říká pasiva. Aktiva se vždy musí rovnat pasivům. 

Aktiva členíme do tří skupin – dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek a ostatní 

aktiva. U dlouhodobého majetku je doba přeměny na hotové prostředky delší než jeden rok. 

Tento majetek dále můžeme dělit na dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný 

majetek. Krátkodobý majetek se nejčastěji skládá ze zásob, pohledávek, krátkodobého 

finančního majetku a na peněžní prostředky se přeměňují během jednoho roku. Poslední 

skupinou jsou ostatní aktiva. Ty zahrnují zůstatek účtů časového rozlišení nákladů příštích 

období (předem placené nájemné) a příjmy příštích období (provedené a dosud 

nevyúčtované práce).  

Pasiva řadíme v rozvaze na pravou stranu a jedná se o zdroje financování podniku. 

Ukazují nám, jakým způsobem jsme pořídili majetek, který se nachází v rozvaze na straně 

aktiv. Tak jako u aktiv, i tady máme dělení do tří skupin. Tou první je vlastní kapitál a tvoří 

jej souhrn peněžních i nepeněžních vkladů společníků do dané společnosti. Cizím 

kapitálem rozumíme dluh společnosti, který musí být uhrazen v určitém čase. Z časového 
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hlediska rozdělujeme cizí kapitál na krátkodobé závazky (krátkodobé bankovní úvěry, 

půjčky, nezaplacené daně) a dlouhodobé závazky (dlouhodobé bankovní úvěry, termínované 

půjčky, obligace, leasingové dluhy). Ostatní pasiva obsahují výdaje a výnosy příštích 

období a dohadné účty. [13]  

3.4.2 Výkaz zisků a ztráty 

Tento výkaz zachycuje výsledek hospodaření za určité období a přehled o výnosech 

a nákladech podniku. Používá se jako podklad pro hodnocení firemní ziskovosti. Tak jako 

ostatní výkazy, i tento se sestavuje obvykle jednou za rok, ale výjimkou není ani kratší 

interval. Základním cílem výkazu zisku a ztráty je přehled o výsledkových operacích, které 

se vztahují vždy k určitému časovému intervalu. Tady je hlavní rozdíl oproti rozvaze, která 

zachycuje aktiva a pasiva k určitému časovému okamžiku. Tím vzniká problém, kdy výnosy 

dosažené v určitém období a náklady s nimi spojené nemusejí být vynaloženy ve stejném 

období. Výsledný čistý zisk tedy nemusí obsahovat skutečnou dosaženou hotovost. [9]  

3.4.3 Výkaz cash flow 

V českém jazyce také známy jako přehled o peněžních tocích. Jedná se o účetní 

výkaz, který srovnává příjmy s výdaji za určité období a slouží k posouzení skutečné 

finanční situace podniku. Peněžní toky můžeme popsat jako příjmy a výdaje ve formě peněz 

v hotovosti, cenin peněz na účtu či peněz na cestě.  Také zde patří peněžní ekvivalenty, což 

může být krátkodobý likvidní majetek. [9]  

 

Obrázek 3 Schéma rozdělení výkazu, zdroj: [vlastní zpracování] 

Na tomto schématu můžeme vidět rozdělení výkazu na 3 základní části. 

Nejdůležitější je část týkající se provozní činnosti. Ta nám ukazuje rozdíl mezi 

výsledkem hospodaření za běžnou činnost a skutečně vydělanými penězi a také vysvětluje 
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jak je produkce peněz ovlivněna změnami pracovního kapitálu u odběratelů či změnou 

zásob.  

Další oblastí je investiční činnost, která se zabývá výdaji týkajících se pořízení 

investičního majetku a strukturou takovýchto výdajů. Dále ukazuje rozsah příjmů z prodeje 

investičního majetku. Používá se jako pomocník k lepší analýze a interpretaci údajů 

zjištěných z rozvahy. 

Třetí částí je finanční činnost, ve které hodnotíme pohyb dlouhodobého kapitálu, 

přesněji splácení a přijímání dalších úvěrů, výplaty dividend či zvyšování vlastního jmění. 

Díky těmto informacím můžeme zjistit, odkud plynou zisky, proč nebyly vyšší dividendy, 

jaké byly výnosy z obligací apod. [9]  

3.5 Metody finanční analýzy 

Způsob volby metody pro tvorbu finanční analýzy není jednotně daný. Každý podnik 

má jiné cíle a volba metody finanční analýzy musí tomu odpovídat v závislosti na 

konkrétních potřebách. Finanční situaci podniku nelze zjistit pouze výpočtem určité metody. 

Je nutno zvolit takovou metodu, která odpovídá požadavkům firmy a najít zpětnou vazbu na 

cíl.  Při volbě metody je nutno si uvědomit, k jakému účelu má výsledná analýza sloužit. 

Dalším důležitým krokem je spolehlivost dat, která pro tvorbu finanční analýzy používáme. 

Čím jsou data spolehlivější a přesnější, tím je výsledná analýza kvalitnější a má větší 

vypovídací hodnotu. Také návratnost nákladů vložených do finanční analýzy by měla být 

rozumně předpokládána. [5], [9]  
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Obrázek 4 Schéma elementárních metod, zdroj: [9] 

3.5.1 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální analýza je finančně – analytická technika, která je označována také 

jako analýza časových řad. Tato analýza přejímá data z účetních výkazů a sleduje jejich 

změny v čase. Tyto změny sledujeme po řádcích, tedy horizontálně. Odtud plyne název 

analýzy. Tato metoda se používá často při vypracování zpráv o hospodářské situaci podniku, 

protože je jednoduchá a při zobrazení v grafické podobě je velmi ilustrativní. [6], [10]  

Vertikální analýza je typ analýzy, jež používáme pro zjišťování stavu majetku  

a kapitálu, tedy strukturu aktiv a pasiv. Zjistíme tedy složení hospodářských prostředků  

a z jakých zdrojů byly pořízeny. Název je odvozen od postupování ve sloupcích odshora 

dolů při vyjadřování jednotlivých komponentů. Základem pro vytvoření vertikální analýzy 

je velikost tržeb získaná z výkazu zisků a ztrát a hodnota celkových aktiv z rozvahy. 

V podniku ji používá například finanční ředitel pro zhodnocení efektivnosti investice nebo 
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pro srovnání různých firem mezi sebou. Aby došlo ke správnému srovnání mezi podniky, je 

podmínkou, že musí figurovat ve stejném oboru. [10], [15] 

3.5.2 Analýza poměrovými ukazateli 

Poměrové ukazatele jsou, co se finanční analýzy týče, nejčastějším a nejužívanějším 

nástrojem. Hlavním důvodem je zisk rychlého a hlavně nenákladného obrazu o finanční 

charakteristice podniku. Při splnění určitých podmínek umožňují srovnávat podniky různých 

velikostí nebo se mohou využívat i uvnitř podniku. Existuje mnoho důvodů proč je použít  

a právě proto bývají stěžejní částí finanční analýzy, i když je není vhodné použít jako jediné 

nástroje. „Poměrové analýze se do jisté míry blíží vertikální analýza, která ale všechny 

položky vztahuje k nějaké položce celkové, neporovnává je ale ve vzájemných relacích.“ [6] 

Z poměrových ukazatelů lze vytvářet soustavy, které jsou uspořádány pyramidově nebo 

paralelně. Existuje velké množství ukazatelů, které jsou pro daný podnik více či méně 

důležité. Nejčastěji používanými jsou ovšem ukazatelé rentability, ukazatelé likvidity, 

ukazatelé aktivity či ukazatelé zadluženosti. [4], [8], [13]  

 

Obrázek 5 Rozdělení ukazatelů finanční analýzy, zdroj: [vlastní zpracování] 

Ukazatelé rentability bývají často nazývány jako ukazatele výnosnosti či 

návratnosti. Vyjadřují poměr mezi konečným hospodářským výsledkem a vstupem, tedy 

kolik Kč zisku připadá na 1 Kč aktiv. V této práci budu používat 3 ukazatele rentability, 

které nesou zkratky ROA, ROE, ROS a budou detailněji popsány. K výpočtu se používají 

vzorce, které zahrnují v čitateli zkratky EBIT (zisk před úhradou úroků a daní), EBT (zisk 

před zdaněním) a EAT (zisk po zdanění). [4], [13] 
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 ROA – neboli rentabilita aktiv je považována za nejdůležitější z této skupiny, 

protože udává poměr zisku s celkovými aktivy, které byly investovány do 

podnikání bez ohledu na způsob financování. Je používán jako doplňkový 

ukazatel při analýze poměrových ukazatelů například finančním ředitelem. 

[4], [16] 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (1) 

 ROE – do češtiny překládáno jako rentabilita vlastního kapitálu, výnosnost či 

návratnost vlastního kapitálu. Ukazuje investorům (akcionáři, společníci), 

zda jejich kapitál přináší takový výnos, jaký od něj očekávají s ohledem na 

velikost rizika. Tento ukazatel také umožňuje srovnání celkové výkonnosti 

vlastního kapitálu vůči výnosnosti celkového či cizího kapitálu. [3], [10] 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
       (2) 

 ROS – zkratka známá jako rentabilita tržeb. Účelem ukazatele je především 

mezipodnikové srovnání a srovnání v čase. Procentuální míra, která nám 

vyjde po dosazení do vzorce, nemusí být interpretována tak, jak na první 

pohled vypadá. Míra rentability tržeb se pohybuje mezi 2% až 50%. Nízká 

hodnota nemusí znamenat negativní výsledek. Jedná se o situaci, kdy je 

dosahováno rychlého obratu zásob a vysokého absolutního objemu tržeb. 

Naopak vysoká hodnota spojená s pomalým obratem zásob nízkou celkovou 

částkou tržeb znamená pro podnik potíže [4], [17], [18] 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
        (3) 

Du - Pontův pyramidální rozklad – je soustava finančních ukazatelů, která nese 

název chemické společnosti Du Pont de Nomeurs, kde byla poprvé použita. Princip 

takovéto soustavy je založen na postupném rozkladu ukazatele na vrcholu pyramidy 

na ukazatele dílčí. Jelikož existuje návaznost mezi jednotlivými ukazateli, tak dojde 

vždy ke změně vrchního ukazatele při změně ukazatele pod ním. Vrcholový ukazatel 

by měl být nejdůležitější s ohledem na základní cíl podniku a často se jedná  

o rentabilitu vlastního kapitálu ROE nebo o rentabilitu aktiv ROA. Kromě 

pyramidálního rozkladu ještě existují soustavy volně řazené a skupinově řazené, u 

kterých je ovšem rozdíl v hierarchii vztahů. U Du Pontova pyramidálního rozkladu 

si můžeme sami zvolit, do jakého rozsahu budeme vrcholový ukazatel rozkládat. 
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Například položku celková aktiva můžeme dále rozložit na stálá aktiva, oběžná 

aktiva a ostatní aktiva a každou tuto část můžeme dále strukturovat. [6], [9], [13] 

 

Obrázek 6 Du-Pontův pyramidální rozklad, zdroj: [3], [vlastní zpracování] 

Du-Pontův pyramidální rozklad budu počítat logaritmickou metodou na základě 

následujících vzorců: [4] 
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 vliv změny multiplikátoru jmění na změnu syntetického ukazatele: 
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 vliv změny ziskové marže na změnu syntetického ukazatele: 

 ∆
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 vliv změny obratu aktiv na změnu syntetického ukazatele: 

 ∆
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 vliv změny nákladovosti na změnu syntetického ukazatele:  
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 celková změna vázanosti celkových aktiv:  
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Aby dávaly tyto vzorce smysl, doplním zde i krátké popisy písmen, které se 

v nich objevují: 

 A – aktiva celkem 

 E – vlastní jmění 

 F – stálá aktiva 

 O – oběžná aktiva 

 P – ostatní aktiva 

 T – tržby 

 Z – čistý zisk [4] 

Ukazatelé likvidity jsou další důležitou metodou, používanou při tvorbě finanční 

analýzy. Likvidita znamená schopnost uhradit splatné závazky. Jedná se o jednu ze 

základních podmínek, které musí splňovat podnik, pokud chce být ziskový  

a prosperovat. Aby byl podnik likvidní, měl by mít své finanční prostředky na více 

místech. Jedná se především o rozdělení do oběžných aktiv, zásob, pohledávek  

a v neposlední řadě i na účty. [12] 

 Běžná likvidita – udává, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky 

podniku. Jiná interpretace je, že tento ukazatel měří, kolikrát by byl podnik 

schopen uspokojit věřitele, pokud by proměnil veškerá svá oběžná aktiva na 

hotovost. Výsledná hodnota by neměla být nižší než 1. Ideální rozhraní se 

pohybuje mezi 1,6 – 2,5. Tento ukazatel je významný zejména pro 
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krátkodobé věřitele. Pomocí ní totiž zjišťují, do jaké míry jsou chráněny jejich 

investice [12], [13] 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (11) 

 Pohotová likvidita – vyjadřuje, jak je podnik schopen plnit své krátkodobé 

závazky. U tohoto ukazatele je užitečné sledovat jeho vývoj v čase. 

S ohledem na nízkou likvidnost nedobytných pohledávek či pohledávek po 

lhůtě splatnosti je vhodné je při výpočtu odebrat z čitatele. Je těžké stanovit 

ideální hodnotu, které by měl tento ukazatel dosahovat, ovšem jako 

doporučený se uvádí interval 0,7 – 1,0. Pokud by byla hodnota příliš vysoká, 

znamenalo by to sice, že by podnik dostál svých závazků, aniž by musel 

prodávat své zásoby, ale taky by vlastnil příliš mnoho aktiv ve formě 

pohotových prostředků. Hlavní nevýhodou tohoto jevu by byly nízké úroky, 

které právě tyto aktiva přinášejí. [4], [12], [13] 

Pohotová likvidita se vypočítá dle následujícího vzorce: 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
   (12) 

 Hotovostní likvidita – někdy se také používají synonyma okamžitá likvidita, 

nebo z anglického „cash ratio“ peněžní likvidita. Jedná se o poslední 

z ukazatelů likvidity, a je zároveň brán jako nejdůležitější. Měří totiž 

schopnost podniku uhradit krátkodobé závazky, a to naprosto 

nekompromisně. V čitateli vzorce používáme finanční majetek, neboli 

peněžní prostředky, které zahrnují peníze v hotovosti a na běžných účtech. 

Patří zde i jejich peněžní ekvivalenty, jako jsou krátkodobé cenné papíry či 

šeky. Pod krátkodobými závazky, které ve vzorci zaujímají místo ve 

jmenovateli, najdeme také běžné bankovní úvěry. [4], [8], [12], [13] 

 

𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
   (13) 

 

Podle [12] se používá pro výpočet okamžité likvidity v čitateli vzorce cash-

flow z provozní činnosti místo peněžních prostředků, které jsou získávány 

z rozvahy. Důvodem je, že údaje dosazované z rozvahy mají statický 

charakter, protože jsou sestavovány vždy k určitému časovému období  
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a proto nemají dostatečný vypovídací charakter. Pokud se podíváme na 

optimální hodnotu peněžní likvidity, i zde se prameny ne tak úplně shodují  

a uvádějí hodnoty od 0,2 až po 1.1.  

Čistý pracovní kapitál značí část oběžného majetku, která se přemění na peněžní 

prostředky během roku a může být využita k realizaci podnikových cílů, za podmínky, že 

dojde ke splacení krátkodobých závazků. ČPK je úzce spjat s likviditou, neboť 

charakterizuje přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými pasivy. Hodnota ČPK a její pohyb 

ukazuje s jakou úspěšností je podnik řízen a charakterizuje jeho finanční a investiční činnost. 

Na čistý pracovní kapitál se můžeme dívat ze strany aktiv nebo ze strany pasiv a podle toho 

taky lze vypočítat jeho hodnota pomocí jednoho či druhého vzorce. 

Č𝑃𝐾 =  𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒   (14) 

Č𝑃𝐾 = 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 + 𝑐𝑖𝑧í 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 − 𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  (15) 

V následujícím obrázku můžeme vidět schéma čistého pracovního kapitálu v rozvaze 

podniku, z kterého lze jasně vidět, jak jsou definovány vzorce pro výpočet ze strany aktiv a 

ze strany pasiv. 

 

Obrázek 7 Čistý pracovní kapitál v rozvaze, zdroj: [3] 

Ukazatele aktivity používá oddělení controllingu ke zjištění, jak efektivně hospodaří 

podnik se svými aktivy, tedy jak nakládá a využívá s jednotlivými částmi majetku. Udává 

poměr mezi tržbami a aktivy a ukazuje, zda nemá podnik příliš mnoho aktiv, ke kterým se 

vážou náklady a snižují zisk. Výsledky, které nám dávají ukazatelé aktivity, můžeme 

interpretovat dvěma způsoby, a to jako obrátkovost nebo jako dobu obratu. První zmiňovaný 

způsob udává počet obrátek aktiv za období (nejčastěji rok). Druhý ukazatel, tedy doba 



Bc. Pavel Kubovský: Finanční analýza vybraného podniku 

 

2018  19 

 

obratu, udává počet dní, po které trvá jedna obrátka. Nejčastěji se používají v této skupině 

obrat zásob, obrat pohledávek a obrat stálých aktiv. [7], [10], [13] 

V tabulce č. 1 nalezneme seznam zkratek, které se používají při výpočtu ukazatelů 

aktivity.  

Tabulka 1 Popis zkratek používaných u ukazatelů likvidity 

Popis zkratek 

Běžná likvidita  BL 

Oběžná aktiva OA 

Krátkodobé závazky KZ 

Pohotová likvidita PL 

Zásoby ZÁS 

Okamžitá likvidita OL 

Krátkodobý finanční majetek KFM 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Obrat zásob – jedná se o jednoduchý přehled, kolikrát je jednotlivá položka 

zásob prodána a znovu naskladněna, a to v průběhu jednotlivého období. 

Pokud dojde k překročení průměrné hodnoty, většinou to znamená, že 

společnost nevlastní nelikvidní zásoby, které jsou zbytečné a vyžadovaly by 

nadbytečné financování. Může ovšem nastat situace, kdy obratovost zásob, 

tedy doba obratu dojde do takového bodu, že podnik přestane být schopný 

reagovat na poptávku. Znamená to tedy, že sice bude mít podnik na první 

pohled efektivní využití zásob, a tím bude šetřit náklady, ovšem na druhou 

stranu může dojít ke ztrátě zákazníků a tím k ještě vyšší finanční ztrátě. Jak 

již bylo zmíněno, existují dvě možnosti interpretace výsledku. U obratu zásob 

je výsledkem absolutní číslo, udávající počet obrátek za období. Doba obratu 

zásob nám naopak ukazuje počet dní, po které jsou zásoby vázány v podniku. 

[12], [13] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
      (16) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
     (17) 

 Obrat pohledávek – ukazatel, který udává, jakou rychlostí jsou přeměňovány 

pohledávky v peněžní prostředky. Podobně jako u obratu zásob, můžeme  

i zde použít kromě vzorce, ze kterého nám vyjde absolutní číslo i vzorec pro 

výpočet doby obratu pohledávek. Jediný rozdíl při výpočtu je ten, že místo 
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zásob počítáme ve vzorci s pohledávkami. Doba obratu pohledávek nám říká, 

jak dlouho se vyskytuje majetek podniku ve formě pohledávek, tedy za kolik 

dní dojde k inkasu. [8], [12], [13] 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
     (18) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/365
    (19) 

 

 Obrat celkových aktiv – nám měří, jakou intenzitou je využíván celkový 

majetek podniku. Přesněji ukazuje, kolikrát se přemění celková aktiva na 

peněžní prostředky za určité období. Tento ukazatel se používá především 

pro mezipodnikové srovnání. Vyšší hodnota ukazatele značí efektivnější 

využívání majetku. Opět zde existuje druhá varianta a tou je doba obratu 

aktiv. Opět nám udává, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv vůči 

tržbám. Ukazatel je ovlivněn dynamikou tržeb a snažíme se o získání co 

nejkratší doby obratu. Výsledný hodnota obratu aktiv by měla dosáhnout 

alespoň hodnoty 1. [4], [9] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
     (20) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎∗360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
    (21) 

Ukazatelé zadluženosti jsou důležité pro zajištění finanční stability podniku. Ten 

totiž využívá jak zdroje vlastní, tak zdroje cizí. V dnešní době je u většiny firem nemožné 

použít k financování pouze jeden druh zdrojů. Pokud by používal výhradně vlastní kapitál, 

došlo by ke snížení celkové výnosnosti tohoto kapitálu. Na druhou stranu financování pouze 

z cizích zdrojů by mělo za následek mimo jiné obtíže s jeho získáváním a navíc je tato 

situace nereálná, neboť podnik musí disponovat určitou výší vlastního kapitálu. Správný 

poměr skladby zdrojů financování, nazývaný jako finanční struktura, je proto velmi důležitý 

pro správné fungování podniku. V zemích OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj, čítající 35 velmi ekonomicky rozvinutých států světa) je průměrný procentuální 

podíl cizích a vlastních zdrojů v poměru 35/65. Důležitým pojmem v problematice finanční 

struktury je finanční páka. Základem je cizí kapitál, který vytváří pákový efekt. Ten dokáže 
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vygenerovat více finančních prostředků, než které je nutné použít na zaplacení právě cizího 

kapitálu. Čím je firma zadluženější, tím je finanční páka větší. Problém ovšem nastává, 

pokud je velikost zadlužení příliš vysoká, to má za následek vyšší finanční riziko investorů 

a věřitelů a podnik se může snadno dostat do nepříznivé finanční situace. [5], [8], [9], [12] 

Existuje několik ukazatelů zadluženosti, které se opírají o vzájemné vztahy položek 

v rozvaze. 

 Ukazatel věřitelského rizika – anglicky debt ratio, v češtině někdy nazýván 

jako celková zadluženost, je základním ze série ukazatelů zadluženosti. 

Udává, jaký je poměr cizího kapitálu vůči celkovým aktivům podniku. Jedná 

se o ukazatel, jehož výsledek má největší vypovídající hodnotu pro věřitele, 

protože čím je jeho hodnota vyšší, tím je vyšší i riziko věřitelů. Pokud je 

hodnota příliš vysoká, odrazuje věřitele k dalším investicím, protože se zdají 

být riskantní. Je zde ovšem nutné poukázat na případ, kdy dočasný růst 

zadluženosti může vést ke zvýšení rentability pomocí finanční páky, o které 

jsem informoval v předchozím odstavci. V čitateli dosazujeme cizí kapitál, 

podle [6] se tato hodnota skládá z rezervy + krátkodobé závazky  

+ dlouhodobé závazky + bankovní úvěry a výpomoci + časové rozlišení na 

straně pasiv. [9], [10], [12] 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (22) 

 

 Koeficient samofinancování – známý též jako equity ratio či kvóta vlastního 

kapitálu je další ukazatel, který využiji v této práci a přímo navazuje na 

předešlý ukazatel debt ratio, neboť součet těchto dvou výsledků se rovná  

1, popřípadě 100% po vynásobení stem.  Může dojít k mírným odchylkám od 

této hodnoty z důvodu nezapočtení ostatních pasiv do jednoho z ukazatelů. 

[9] 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
   (23) 

 Koeficient zadluženosti – též používaný jako míra zadluženosti je ukazatel, 

jehož hodnota roste s tím, jak rostou dluhy podniku, a vyjadřuje, kolikrát dluh 

převyšuje hodnotu vlastního kapitálu. Ideální hodnota se zde pohybuje 

v rozpětí 80% - 120%. [3], [10] 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
    (24) 
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 Úrokové krytí – z anglického sousloví interest coverage informuje o tom, 

kolikrát převyšuje zisk nad placenými úroky, neboli kolikrát může klesnout 

hodnota zisku, aby byl podnik ještě schopen udržet cizí zdroje na této úrovni. 

Zkráceně tedy ukazuje schopnost podniku splácet úroky. [10], [13] 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
     (25) 

Vypovídací hodnota poměrových ukazatelů může být trochu jiná, než se na první 

pohled zdá. Jde o to, že i když podnik dosáhne u poměrových ukazatelů hodnot, které jsou 

v literatuře popisovány jako hodnoty „ideální“ či „optimální“, nemusí to být vždy pravda  

a je nutné se nad takovýmto výsledkem zamyslet z hlediska komplexnosti. Některé 

výsledky, které vypadají až příliš dobře, mohou poukazovat na nesprávné hospodaření v jiné 

oblasti. Můžeme si zde ukázat příkladů:  

 nadměrný zisk může oslabit odbytové možnosti a schopnost konkurence, 

 nízká zadluženost může znamenat nedostatečné využívání cizího kapitálu, 

což může vést ke snížení zisku (viz. finanční páka), 

 příliš vysoké hodnoty ukazatelů likvidity naznačují vysoké množství 

pojistných zásob, které mohou být využity za účelem zisku a poukazují na 

příliš opatrnou politiku managementu firmy, 

 vysoká zadluženost může ukazovat na podnikatelský záměr, například 

investice do nových technologií, který v budoucnu povede ke zvýšení zisku. 

[8] 

S ohledem na tuto skutečnost by se měly subjekty, které se týkají podniku nebo se do něj 

snaží vstoupit (například investoři), zamyslet nad tím, které ukazatele si zvolí a hlavně jak 

budou interpretovat výsledky vzniklé z takovýchto výpočtů. Je důležité si i uvědomit, v jaké 

oblasti či odvětví figuruje podnik, pro který provádíme finanční analýzu a může nám 

napomoci porovnání s podniky podobné velikosti, angažující se ve stejné oblasti. I právě 

proto se finanční analýza používá jako zdroj informací pro porovnání konkurentů, například 

v benchmarkingu. 

3.5.3 Vybrané bonitní a bankrotní modely 

Bonitní a bankrotní modely využívá hlavně bankovní sektor a případní investoři. 

Těmito ukazateli například banky zjišťují, jaké riziko ponesou, pokud poskytnou 

firmě daný úvěr. U těchto dvou skupin modelů existuje rozdíl v tom, že bonitní 
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modely hodnotí možnost zhoršení finanční úrovně podniku, zatímco bankrotní 

modely se využívají ke zjištění možnosti úpadku. Podobně jako u analýzy 

poměrovými ukazateli, jsou i zde všechny informace potřebné k vytvoření bonitních 

i bankrotních modelů dostupné z veřejných zdrojů. [4], [7], [13] 

 Altmanův model – někdy označován jako Z – score, byl sestaven roku 1967 

Edwardem Altmanem a jedná se o bankrotní model. Jeho účelem bylo zjistit, 

které firmy jsou na pokraji bankrotu, a které mají naopak k bankrotu velmi 

daleko. Jedná se o výpočet několika ukazatelů, kterým je přirazena různá 

váha podle určitých charakteristik. Existuje několik variant vzorce a to podle 

typu společnosti nebo v jakém odvětví se pohybuje. Pro tuto práci jsem si 

vybral interpretaci vzorce pro české společnosti, neboť Severočeské doly a.s. 

jsou českou firmou, která figuruje na našem území.  

𝑍´cz = 3,3 ∗
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,99 ∗

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,6 ∗

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
+ 1,4 ∗

𝑁𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 6,56 ∗

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐.𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
− 1 ∗

𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
       (26) 

Po dosazení do vzorce a zjištění hodnoty získáme informaci o tom, zda je 

podnik bonitní, bankrotní nebo leží v „šedé“ zóně. Podnik, který náleží 

v tomto intervalu nelze jednoznačně charakterizovat a může být určen jako 

bonitní, ale i bankrotní. V následující tabulce č. 2 můžeme vidět intervaly, 

které určují, do jaké skupiny podnik spadá. [4], [9], [13] 

Tabulka 2 Hodnocení Altmanova modelu 

Výsledek Hodnocení 

Z(2,99;∞) bonitní podnik 

Z(1,81;2,99) šedá zóna 

Z(-∞;1,81) bankrotní model 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Tafflerův index – založený roku 1977 jako reakce na Altmanův model 

využívá 4 poměrové ukazatele, kterým byla opět přiřazena různá váha. Tyto 

ukazatele jsou základní charakteristikou pro zjištění platební neschopnosti 

společnosti. Tafflerův index má dvě varianty a těmi je varianta původní  

a modifikovaná. Rozdíl je jak ve vstupních informacích pro dosazení do 

vzorce, tak i v interpretaci výsledků. Původní varianta hodnotí totiž jen dva 

výsledky (bonitní nebo bankrotní podnik), za to v modifikované variantě 

přibyla ještě, podobně jako u Altmanova modelu, šedá zóna. Pro mou práci 
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jsem si zvolil upravený vzorec a budu tedy v jeho poslední části počítat 

v čitateli s tržbami a s aktivy ve jmenovateli. [9], [13] 

𝑇2 = 0,53 ∗
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐾𝑟.𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
+ 0,13 ∗

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
+ 0,18 ∗

𝐾𝑟.𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,16 ∗

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
         (27) 

Zařazení výsledných hodnot potom vypadá následovně: 

Tabulka 3 Hodnocení Tafflerova indexu 

Výsledek Hodnocení 

T2 (0,3;∞) bonitní podnik 

T2 <0,2;0,3> šedá zóna 

Z (-∞;0,2) bankrotní podnik 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Index IN – tento bankrotní model byl vytvořen v roce 1995 a jeho autory jsou 

čeští manželé Inka a Ivan Neumaierovi. Index IN existuje ve čtyřech 

variantách, které jsou řazeny podle data vzniku a jsou označovány jako IN95, 

IN99, IN01 a IN05. V každé variantě je užíváno jiných vstupních dat 

s různými váhami a také výsledné hodnoty jsou formulovány vždy trochu 

jinak. Podobně jako u Altmanova modelu je i zde Index vyjádřen rovnicí, ve 

které figurují ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. V mé 

diplomové práci využiji poslední z řady indexů, a tím je Index IN05, který 

vznikl na základě údajů z roku 2004.[9], [10], [13] 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 ∗

𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ∗

𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21 ∗

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09 ∗

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟.𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
      (28) 

Tabulka 4 Hodnocení Indexu IN05 

Výsledky Hodnocení 

IN <1,6;∞) bonitní podnik 

Z (0,9;1,6) šedá zóna 

Z (-∞;0,9> bankrotní podnik 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Kralickův quick-test – sestavil roku 1990 P. Kralick a to tak, že z jednotlivých 

skupin vybral čtyři ukazatele, které je potřeba vypočítat a poté je ke každému 

ukazateli přidělena známka jako ve škole. Všechny ukazatele přitom mají 

stejnou váhu a jsou zvoleny následovně: 
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a. kvóta vlastního kapitálu = (vlastní kapitál / celková aktiva) * 

100 

b. doba splácení dluhu = (krátkodobé + dlouhodobé závazky) / 

cash flow 

c. cash flow v tržbách = (cash flow / tržby) * 100 

d. ROA 

 

V tabulce č. 5 vidíme u každého ukazatele přiřazení známek 1-5 podle jednotlivých 

výsledků, kdy hodnota 1 znamená velmi dobrý výsledek a hodnota 5 znamená hrozící 

insolvenci. Celkové hodnocení je získáno aritmetickým průměrem z výsledných známek. 

Ukazatele A a B hodnotí výnosovou situaci podniku, zatímco ukazatelé C a D poukazují na 

finanční stabilitu. [13] 

Tabulka 5 Hodnocení Kralickova quick – testu 

Ukazatel Výborný (1) Velmi dobrý (2) Průměrný (3) Špatný (4) Ohrožen 

insolvencí (5) 

A  > 30% > 20% > 10% > 0% negativní 

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

C  > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 

D  > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

3.6 Porovnání s konkurencí 

Posledním krokem, který provedu v praktické části mé diplomové práce, bude 

srovnání podniku Severočeské doly a.s. s odvětvím figurujícím na našem území v oblasti 

těžby a dobývání pro období let 2012 - 2016. K takovému srovnání mi pomůže finanční 

analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných odvětví. Jedna 

se o analýzu, kterou vytváří Ministerstvo průmyslu a obchodu pro každý rok a která je 

veřejně dostupná. Cílem finanční analýzy podnikové sféry je získat obraz o jejich 

konkurenceschopnosti. Podniky jsou rozdělené do odvětví, které vystihují jejich činnost. Pro 

svou práci jsem si vybral porovnání několika ukazatelů. Jedná se o vývoj počtů zaměstnanců 

a jejich mezd a dále srovnání průměrných hodnot ukazatelů ROE, ROA a okamžité likvidity, 

která je ve finanční analýze podnikové sféry označena jako L1. 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA 

V této části diplomové práce se budu zabývat praktickým využitím poznatků, které 

jsem získal v teoretické části. 

4.1 Horizontální a vertikální analýza 

Zde budou následovat čtyři podkapitoly zaměřující se na horizontální analýzu 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty a také na vertikální analýzu těchto dvou účetních výkazů. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Veškeré údaje, které jsem použil pro vytvoření této analýzy lze nalézt v přílohách. 

Při pohledu na položku aktiva celkem v příloze č. 4 si můžeme všimnout, kromě 

první části sledovaného období, kladných hodnot, které nebyly nijak malé. Největší nárůst 

aktiv můžeme sledovat na přelomu let 2013 a 2014, kdy rozdíl hodnot dosáhl téměř 863 

milionů Kč. Dlouhodobý majetek kolísal v průběhu sledovaného období v rozmezí od  

2 % do 4,5 %. Za zmínku zde ještě stojí velký rozdíl hodnot dlouhodobých pohledávek, které 

se v roce 2012 pohybovaly okolo 1 000 Kč, o rok později však stouply na hodnotu 220 

milionů Kč, což bylo zapříčiněno půjčkou dceřiné společnosti Revitrans, a.s. 

Vlastní kapitál, který lze vidět v příloze č. 5, ukazující horizontální analýzu pasiv, 

nepřesáhl v celém období změnu větší než 4,33 %. V tomto případě se jednalo o zvýšení 

částkou téměř 942 milionů Kč v období let 2012 a 2013. Na druhou stranu cizí zdroje klesly 

po prvním roce sledovaného období. Důvodem bylo splacení úvěru ve výši 1,77 miliard Kč. 

Dalším poklesem cizích zdrojů o 4,52 % se stal přelom let 2015/2016, kdy klesly krátkodobé 

závazky o 630 milionů korun. I přes zvýšení hodnoty závazků z obchodních vztahů, nabyla 

absolutní změna cizích zdrojů záporné hodnoty 368 milionů Kč. Značný pokles 

hospodářského výsledku běžného účetního období, který činil 32,58 %, odráží situaci na 

trhu, která nastala v roce 2014 a značně zasáhla podnik Severočeské doly a.s. Po tomto pádu 

hospodářského výsledku o necelých 830 milionů Kč následoval v podniku již rostoucí trend, 

který vytlačil v roce 2016 hospodářský výsledek na hodnotu přesahující 2 600 milionů Kč. 

Oproti roku 2015 se jednalo o nárůst o 13,44 %. 
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4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

Pomocí vertikální analýzy si přiblížíme složení hospodářských prostředků. 

Z přílohy č. 6, kterou jsem vytvořil na základě dostupných údajů, lze vidět 

procentuální podíl jednotlivých složek rozvahy na celkových aktivech.  Na aktivech se 

z většiny podílí dlouhodobý majetek, který v průběhu sledovaného období klesl z 89 % na 

81,8 %, což bylo způsobeno hlavně klesajícím trendem dlouhodobého finančního majetku. 

Oběžná aktiva na druhou stranu stoupla v období let 2012-2016 o téměř 7 %. S ohledem na 

strukturu majetku lze zjistit její špatné rozdělení. Podnik by si měl udržovat vlastní a cizí 

kapitál na podobné úrovni. Při pohledu na přílohu č. 6 i přílohu č. 7 tomu tak ovšem není. 

Dlouhodobá aktiva jsou sice krytá dlouhodobými pasivy, ale celkový pohled na poměr 

vlastního a cizího kapitálu ukazuje zbytečně velké množství vlastních prostředků, které by 

mohli investovat například k nákupu nových těžebních strojů či k vývoji kvalitnější 

technologie. 

Vertikální analýza nám v příloze č. 7 uvádí velikost vlastního kapitálu, který se zvýšil 

během sledovaného období o 5,42 % až na hodnotu 76,16 %. Největší část vlastního 

kapitálu, pohybujícího se od 70,7 % po 76 %, tvořil základní kapitál, který činil více než 

9 080 milionů Kč a podílel se hodnotou okolo 30 %. Dalšími položkami vlastního kapitálu 

byly rezervy a ostatní fondy, které se na celku podílely hodnotami okolo 5 300 milionů Kč, 

což činí ve sledovaném období 16,28 – 17,21 % z celkových pasiv. Další částí celkových 

pasiv byl výsledek hospodaření minulých let, který se postupem sledovaného období 

navyšoval z hodnoty 4 125,5 milionů Kč v roce 2012 až na konečných 6 973,6 milionů Kč. 

Ve sledovaném období se jednalo o část pasiv v rozmezí 13,43% až 21,39 %. Cizí zdroje 

měly na celku podíl 23,84 % až 29,26 %. Pokud se zaměříme na druhou hodnotu, které 

podnik dosáhl v prvním roce sledovaného období, je zřejmé, že největší část tvořily rezervy, 

které dosáhly hodnoty téměř 4 000 milionů Kč. Další jednotlivé položky, jako dlouhodobé 

závazky, krátkodobé závazky či závazky z obchodních vztahů, nepřesáhly v celém 

sledovaném období hodnotu vyšší než 7,59 %. Na celkovou velikost pasiv tedy neměly samy 

o sobě výraznější vliv. Položka bankovní úvěry a výpomoci byla součástí cizích zdrojů 

s hodnotou 5,76 % pouze v roce 2012 a po splacení úvěru již měla po zbytek sledovaného 

období nulovou hodnotu. 
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4.1.3 Horizontální analýza VZZ 

Základem této horizontální analýzy byla data, která jsem získal z účetních výkazů, 

jež jsou dostupně veřejně a vyhledal jsem je ve výročních zprávách podniku Severočeské 

doly a.s. 

V příloze č. 8, která přehledně ukazuje horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty, 

lze vidět hodnoty vypočítané z účetního výkazu za období let 2012 – 2016. Jedná se o 

zkrácenou verzi, která obsahuje 7 nejdůležitějších položek. První řádek obsahující tržby za 

prodej zboží nabývá záporných čísel, protože množství prodaného zboží klesalo z hodnoty 

přesahující 28 milionů korun v roce 2012 na 12 milionů v roce 2014. Od roku 2015 podnik 

nevykázal žádné tržby za prodané zboží. Hlavním zdrojem tržeb byly finance získané za 

prodej vlastních výrobků, tedy hnědého uhlí. Například v roce 2013, kdy tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb dosáhly nejvyšší hodnoty 11 579 469 000 Kč, byly výnosy 

z prodeje uhlí 10 970 000 000 Kč. V roce 2014 poklesly tržby za prodej vlastních výrobků 

o téměř 13 %. Této negativní hodnoty bylo dosaženo kvůli poklesu těžby o 2,1 milionu tun 

hnědého uhlí. Vinou nízké těžby byl nevýrazný růst ekonomiky zemí ve střední Evropě  

a také teplá zima, což mělo za následek snížení dodávek uhlí do elektráren. Díky těmto 

faktorům se podobně pohyboval i výsledek hospodaření za účetní období, který v roce 2012 

přesáhl hodnotu 2,5 miliardy Kč a o rok později atakoval hranici 3 miliard korun. Díky 

nepříznivým vlivům, které již byly řečeny, klesl výsledek hospodaření v roce 2014 o 28,34 

% na hodnotu 2 098 594 000 Kč. V druhé části sledovaného období, tedy v letech 2015  

a 2016 již výsledek hospodaření opět stoupal, a to až na finální hodnotu přesahující 2 600 

milionů Kč. Výkonová spotřeba jako nákladová položka obsahující služby a spotřebu 

materiálu a energie měla kolísavou tendenci. V letech 2013 – 2015 dosahovala záporných 

hodnot relativních změn. Kolísání výkonové spotřeby bylo způsobeno především klesající 

položkou spotřeby materiálu a energie. Ta klesla z původní hodnoty 2 253 milionů Kč v roce 

2012 až na 1 335,9 milionů Kč v posledním roce. Poslední položkou horizontální analýzy 

výkazu zisku a ztráty byly odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Relativní 

změna kolísala ve sledovaném období od -7,28 % po 7,06 %. Obou změn dosáhl podnik 

v období let 2012 – 2014. 
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4.1.4 Vertikální analýza VZZ 

Podobně jako u horizontální analýzy výkazu zisk a ztráty, i u vertikální jsem snížil 

množství zkoumaných položek a nepřesáhnou množství 10 řádků. Zaměřil jsem se hlavně 

na celkové náklady a výnosy. Přesné informace lze vidět v příloze č. 11. 

Z přílohy je patrné rozdělení na složky, které spadají pod náklady a pod výnosy. Více 

než polovinu celkových nákladů tvořila výkonová spotřeba, která zahrnuje jak služby, tak 

spotřebu materiálu a energie. Výkonová spotřeba dosáhla nejvyšší hodnoty přesahující  

5 000 milionů korun v roce 2013, jednalo se o 58,53 % nákladů. Další větší položkou 

v oblasti nákladů byly náklady osobní, jejichž procentuální část se na celku odrážela 

hodnotami od 19,27 % po 21,62 %. Poslední větší položkou nákladové části vertikální 

analýzy výkazu zisku a ztráty byly odpisy s hodnotami pohybujícími se v průběhu 

sledovaného období s průměrnou hodnotou okolo 20 %. V oblasti výnosů jsou nejdůležitější 

položkou výkony, které zaujímají drtivou většinou podílu celkových výnosů. V průběhu let 

2012 – 2016 se jedná o 92,73 % - 98,58 %. V roce 2015, kdy bylo dosaženo největšího 

procentuálního podílu na celkových výnosech, se jednalo u výkonů o částku 9 515,8 milionů 

Kč. 

4.2 Analýza poměrovými ukazateli 

Jakožto jedním z nejpoužívanějších nástrojů finanční analýzy jsou poměrové 

ukazatele, budu se jimi v této kapitole zabývat. Pro výpočet některých poměrových 

ukazatelů potřebujeme znát hodnoty ekonomických ukazatelů označovaných jako zisk. Je 

ovšem potřeba rozlišit zisk po zdanění, zisk před zdaněním, či zisk před úroky a zdaněním. 

V následující tabulce budou tyto typy zisku ukázány i s vypočtenými hodnotami související 

s podnikem Severočeské doly a.s. 
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Tabulka 6 Hospodářské výsledky za období 2012 - 2016 

Hospodářské výsledky [tis. Kč] 
  2012 2013 2014 2015 2016 

EAT Čistý zisk 2 547 358 2 928 461 2 098 594 2 306 227 2 616 102 

EBT  Zisk před zdaněním 2 966 384 3 561 854 2 482 744 2 721 041 3 036 736 

EBIT 

Zisk před úroky a 

zdaněním 2 982 053 3 566 820 2 487 451 2 722 866 3 037 201 

EBITDA 

Zisk před úroky, 

zdaněním a odpisy 4 512 685 5 205 512 4 006 903 4 315 729 4 603 957 

NOPAT 

Provozní zisk po 

zdanění 2 415 463 2 889 124 2 014 835 2 205 521 2 460 133 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Tabulku č. 6 doplním o graf ukazující hodnoty prvních tří typů zisků. 

 

Graf 1 Hospodářské výsledky za období 2012 - 2016, zdroj: [vlastní zpracování] 

V grafu č. 1 vidíme hodnoty EAT, EBT a EBIT v rozmezí let 2012-2016. Zisk před 

úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) a čistý provozní zisk po zdanění 

(NOPAT) jsem nevložil do grafu pro jeho lepší přehlednost. Navíc jsem tyto 2 typy 

zisku ve své práci nepoužil. Při pohledu na graf lze vidět propad zisků v roce 2014. 

Čistý zisk EAT se tehdy snížil oproti roku 2013 o téměř 830 miliónů Kč, což činí 

propad o 28,34%. Důvodem byl pokles těžby o 2,1 miliony tun hnědého uhlí. 
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4.2.1 Ukazatelé rentability 

V této podkapitole se budu zabývat výpočty ukazatelů, které nesou zkratky ROA, 

ROE a ROS. V tabulce č. 7 vidíme, jakým způsobem bylo docíleno výpočtu ukazatelů 

rentability.  

Tabulka 7 Ukazatelé rentability za období 2012 – 2016 

Rentabilita 
Ukazatelé 

rentability   Výpočet 2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilita aktiv ROA EBIT/aktiva 9,70% 11,64% 7,89% 8,49% 9,88% 

Rentabilita vl. kap. ROE 

čistý zisk/vlastní 

kapitál 11,72% 12,91% 8,96% 9,63% 10,54% 

Rentabilita tržeb ROS EAT/tržby 24,31% 25,23% 20,79% 24,19% 26,73% 

Rentabilita investicí ROI EBT/celková aktiva 9,65% 11,62% 7,88% 8,48% 9,31% 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z prvního řádku tabulky je patrné, že hodnoty ukazatele ROA se pohybovaly ve 

sledovaném období v rozmezí 7,89 – 11,64 %, kdy nejnižších hodnot dosáhl podnik v letech 

2014 a 2015, na druhou stranu nejvyšší hodnoty 11,64 % bylo docíleno v roce 2013. Druhý 

řádek, zabývající se rentabilitou vlastního kapitálu nám ukazuje podobné hodnoty jako 

ukazatel rentability aktiv. V roce 2013 byla opět nejvyšší a je důležitá zejména pro 

akcionáře. Pokud se budeme bavit o hodnotě 15% jako o dobrém výsledku pro investora, 

podnik se této hranici pomalu blíží. Rentabilita tržeb nesoucí zkratku ROS se pohybovala 

v rozmezí 20,79 – 26,73 %. Nejvyšší hodnoty, téměř 27 % dosáhla v posledním roce 

sledovaného období a znamená, že 2,7 Kč čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb. 

 

Graf 2 Grafické znázornění ukazatelů rentability za období 2012 - 2016, zdroj: [vlastní zpracování] 
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 Na grafu 2 vidíme výsledky přenesené z tabulky č. 7 do přehledné formy. Můžeme 

si zde všimnout kopírujících se ukazatelů ROA a ROE, které se pohybují v intervalu  

8 – 13%. Z dat vytvořených ministerstvem průmyslu a obchodu průměrné hodnoty ROE  

i ROA u podniků z oblasti těžby a dobývání stále klesají. Oborový průměr pro rok 2016 činil 

u rentability aktiv 4,85 %. U rentability vlastního kapitálu se jednalo o 7,56 %. Při pohledu 

na poslední sloupec tabulky č. 7 je patrné, že podnik Severočeské doly a.s. převyšuje 

oborový průměr u ukazatelů ROE i ROA.  

4.2.2 Ukazatelé likvidity 

Jedná se o ukazatele, jejichž vypovídací hodnota je spjata se schopností hradit své 

závazky. Ve své práci se zabývám výpočty likvidity běžné, pohotové a okamžité. 

Tabulka 8 Ukazatelé likvidity za období 2012 - 2016 

Likvidita 

Ukazatelé likvidity Označení Výpočet 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita BL OA/KZ 1,78 1,91 2,18 2,92 3,99 

Pohotová likvidita PL (OA-ZAS)/KZ 1,55 1,74 2,01 2,74 3,75 

Okamžitá likvidita OL KFM/KZ 0,91 1,07 1,54 2,21 2,79 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 8 je patrný nárůst likvidity v námi sledovaném období. U běžné likvidity 

je rozdíl mezi roky 2012 a 2016 více než dvojnásobný, u likvidity okamžité více než 

třínásobný. Možnou příčinou tohoto jevu může být snižování celkové zadluženosti, které 

bude popsáno v kapitole ukazatelé zadluženosti. Za zmínku také stojí, že likvidita stoupala 

každoročně i přes propad hospodářského výsledku v roce 2014. To ukazuje, jak kladně 

dokáže hospodařit management podniku i přes snížení zisku o více jak 28 %. Na druhou 

stranu můžeme zjistit i negativní postoj podniku při pohledu na pohotovou likviditu, která 

dosáhla v roce 2016 hodnoty 3,75, což znamená, že je sice podnik schopný dostát svých 

závazků, ale vlastní příliš velké množství pohotových prostředků. Tuto myšlenku potvrzují 

i příliš vysoké hodnoty okamžité likvidity, ve které se počítá s peněžními prostředky. Tyto 

zjištěné údaje by měly být hnacím motorem pro management, který by měl volné peněžní 

prostředky využít. Nejlepší volbou by měly být investice, které by pomohly zvýšit zisk. 
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Graf 3 Grafické znázornění ukazatelů likvidity za období 2012 - 2016, zdroj: [vlastní zpracování] 

Na grafu č. 5 je patrné, jak díky zvýšení zisků, prodeje hnědého uhlí a snížení nákladů 

na úroky stoupla likvidita. I když vývoj nebyl tak razantní, jako například u úrokového krytí, 

je navýšení likvidity patrné. 

4.2.3 Ukazatelé aktivity 

Aby vedení mohlo řídit finance a celkově chod podniku tím správným směrem, 

potřebuje k tomu vhodná data. Pomocníky pro takový úkol jsou mimo jiné i ukazatelé 

aktivity, které ukazují vhodné a efektivní hospodaření s různými částmi majetku. Jak jsem 

již uvedl v teoretické části, můžeme výsledky těchto ukazatelů udávat v počtu obrátek nebo 

počtu dní, po které jsou aktiva vázána v podniku. Pro svou práci jsem si vybral druhou 

možnost, tedy dobu obratu udávanou ve dnech. 

Tabulka 9 Ukazatelé aktivity za období 2012 - 2016 

Aktivita 
Ukazatelé aktivity Výpočet 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv tržby/aktiva 0,34 0,38 0,32 0,30 0,30 

Obrat zásob tržby/zásoby 24,34 28,63 27,92 25,95 30,52 

Obrat závazků tržby/závazky 8,35 10,45 9,75 10,24 9,82 

Doba obratu aktiv [dny] aktiva/denní tržba 1070 964 1142 1228 1216 

Doba obratu zásob [dny] zásoby/denní spotřeba 34 29 28 32 28 

Doba obratu závazků [dny] závazky/denní tržba 44 35 38 36 37 

Doba obratu pohledávek [dny] pohledávky/denní tržba 41 42 37 40 49 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Tabulka č. 9 znázorňuje obrat a dobu obratu aktiv, zásob, závazků a pohledávek. Jak 

již bylo řečeno, v praktické části mé práce se budu zaobírat pouze dobou obratu. Pro zjištění, 

za jakou dobu prodá průměrně společnost své zásoby, slouží ukazatel aktivity nesoucí název 

doba obratu zásob. U společnosti Severočeské doly a.s. se tato hodnota pohybuje ve 

sledovaném období let 2012 - 2016 v rozmezí 28 – 34 dnů. Tyto hodnoty jsou vhodné, pokud 

podnik stíhá uspokojit odběratele. Doba obratu závazků, pro věřitele důležitý ukazatel, 

pojednává o rychlosti, jakou dokáže podnik hradit své závazky. Zde dosáhl tento ukazatel 

v roce 2016 hodnoty 37 dnů. Posledním z této série ukazatelů je doba obratu pohledávek, 

která nám udává, kolik dní trvá zákazníkovi zaplatit za vydané zboží. Za poslední tři roky 

sledovaného období stoupla doba obratu pohledávek z 37 na 49 dní. S ohledem na odvětví 

těžby a velké množství prodaného hnědého uhlí, jež směřuje často do elektráren a tepláren, 

které bez této komodity nemůžou fungovat, lze konstatovat, že se podnik nemusí obávat 

nedobytných pohledávek. Z počítaných pěti let byla doba obratu závazků vyšší, nežli 

pohledávek, a to ve dvou letech. Tato situace je pro podnik méně příznivá, neboť zaplatí 

závazky, ale stále nemá přijaté platby z pohledávek. Ve třech letech ze sledovaného období 

byla situace opačná a doba obratu pohledávek byla delší než doba obratu závazků. 

V posledních dvou letech je vývoj doby obratu pohledávek vůči době obratu závazků pro 

podnik příznivější. 

 

 

Graf 4 Graficky znázorněná doba obratu za období 2012 - 2016, zdroj: [vlastní zpracování] 

Pro lepší přehled vývoje doby obratu jednotlivých položek je zde k vidění graf č. 3, 

na kterém je vidět rozdíl v obratu mezi závazky a pohledávkami. 
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4.2.4 Ukazatelé zadluženosti 

Zde dochází k úzkému spojení s podkapitolou 4.2.2., která pojednává o likvidnosti 

podniku. Ukazatelé zadluženosti pomáhají podniku či věřitelům poukázat na to, jak je na 

tom podnik s cizími zdroji. 

Tabulka 10 Ukazatelé zadluženosti za období 2012 - 2016 

Zadluženost 
Ukazatelé zadluženosti Výpočet 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost Cizí kapitál/celkový kapitál 0,29 0,26 0,26 0,25 0,24 

Koeficient samofinancování vlastní kapitál/celková aktiva 0,71 0,74 0,74 0,75 0,76 

Finanční páka celková aktiva/vlastní kapitál 1,41 1,35 1,35 1,34 1,31 

Ukazatel zadluž. vl. kapitálu cizí kapitál/vlastní kapitál 0,41 0,35 0,35 0,34 0,31 

Úrokové krytí EBIT+nákl.úroky/úroky 191 719 529 1493 6532 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 10 vyplývá, že celková zadluženost postupem klesala. To bylo 

způsobeno snížením cizího kapitálu v porovnání s kapitálem celkovým. Kladným je index 

finanční páky, který se pohybuje ve sledovaném období vždy nad hodnotou 1,3. Ukazatel 

zadluženosti vlastního kapitálu nám ukazuje poměr mezi cizím a vlastním kapitálem.  

 

Graf 5 Grafické znázornění ukazatelů zadluženosti za období 2012 - 2016, zdroj: [vlastní zpracování] 
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Nejzajímavějším ukazatelem zadluženosti je ovšem v této práci určitě úrokové krytí. 
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To svědčí o velmi vysoké schopnosti splácet úvěry a otevřeným možnostem k získání 

nových úvěrů. K tak vysokému číslu přispělo určitě snížení nákladových úroků. Ty se snížily 

od roku 2012 z 15,7 milionů Kč na částku 465 tisíc Kč.  

 

Graf 6 Grafické znázornění úrokového krytí za období 2012 - 2016, zdroj: [vlastní zpracování] 

Jak razantní je změna úrokového krytí lze vidět na grafu 6. 
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Tabulka 11 Altmanův model za období 2012 - 2016 

Altmanův model 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Z´cz 2,42 2,92 2,84 3,12 3,29 

Hodnocení Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna Bonitní p. Bonitní p. 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

U prvního ze jmenovaných jsem použil pro výpočet vzorec zahrnující data z rozvahy 

i výkazu zisku a ztráty. Jak lze vidět v tabulce č. 11, v období od roku 2012 – 2014 dosáhl 

191
719 529

1493

6532

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2012 2013 2014 2015 2016

Úrokové krytí

Úrokové krytí



Bc. Pavel Kubovský: Finanční analýza vybraného podniku 

 

2018  37 

 

podnik podle tabulkového hodnocené šedé zóny, což znamená, že může byt bankrotní i 

bonitní. Pokud se ovšem podíváme na tyto výsledky detailněji, zjistíme, že střední hodnoty 

mezi bonity a bankrotem dosáhl podnik jen v roce 2012. Tehdy se s výsledkem 2,42 řadil 

opravdu do středu šedé zóny. Roky 2013 a 2014 sice spadají podle tabulkového hodnocení 

do šedé zóny, ovšem do její horní části. V druhém jmenovaném roce byla hodnota 2,92 velmi 

blízko spodní hodnotě bonitního podniku (2,99) a dalo by se tedy říct, že by podnik neměl 

mít problém dostat úvěr, neboť by byl schopen dostát svých závazků. Ještě o trochu lépe 

jsou na tom roky 2015 a 2016, kdy už podnik dosáhl hodnocení vyšší než 2,99 a spadal tedy 

do kategorie bonitního podniku. 

Dalším bankrotním modelem, u kterého jsem prováděl výpočet, je Tafflerův index. 

Tabulka 12 Tafflerův index za období 2012 - 2016 

Tafflerův index 

  2012 2013 2014 2015 2016 

T2 0,95 0,96 0,75 0,88 1,34 

Hodnocení Bonitní p. Bonitní p. Bonitní p. Bonitní p. Bonitní p. 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 12 je patrné, že i přes modifikovanou verzi Tafflerova indexu, který je 

obohacen o šedou zónu, dosáhl podnik Severočeské doly a.s. hodnocení bonitní podnik, a to 

ve všech letech sledovaného období. V intervalu let 2012 - 2015 byly hodnoty dosti 

podobné, až na pokles v roce 2014, kdy došlo ke snížení hospodářského výsledku, 

způsobeného mimo jiné extrémně teplým počasím, především v zimních měsících. 

Jako další z bonitních modelů, jsem vytvořil Kralickův quick-test, který využívá dat 

dostupných z účetních výkazů. 

Tabulka 13 Kralickův quick-test 

Kralickův quick-test 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

A [%] 70,74 73,99 74,30 74,62 76,16 

B [rok] 0,72 0,80 0,89 0,91 0,65 

C [%] 42,58 40,10 41,68 42,31 48,70 

D [%] 9,70 11,64 7,89 8,49 9,88 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V tabulce č. 13 jsou zobrazeny jednotlivé hodnoty potřebné k vytvoření quick-testu, 

které jsem vypočítal podle vzorců popsaných v teoretické části této práce.  
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Tabulka 14 Bodové hodnocení kralickova quick-testu 

Bodové hodnocení Kralickova quick-testu 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

A 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 

C 1 1 1 1 1 

D 3 3 4 3 3 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na základě tabulky č. 5 jsem dosadil za získané hodnoty bodové hodnocení, které se 

pohybuje na stupnici 1-5. Z tabulky č. 14 je patrné, že podnik dosáhl nejvyššího hodnocení 

ve třech ze čtyř sledovaných oblastí za celé sledované období. Výjimkou je pouze ukazatel 

D, kde podnik Severočeské doly a.s. dosáhl známky 3 a v roce 2014 dokonce známky 4. 

Tabulka 15 Hodnocení společnosti podle Kralicka 

Hodnocení společnosti podle Kralicka 

Oblast analýzy 2012 2013 2014 2015 2016 

Finanční stabilita 1 1 1 1 1 

Výnosová situace 2 2 2,5 2 2 

Celková známka 1,5 1,5 1,75 1,5 1,5 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Jelikož jsou ukazatelé rozděleni do dvou skupin, i hodnocení bylo takto rozděleno  

a lze vidět v tabulce č. 15. Oblast finanční stability, která zahrnuje ukazatele A a B dosáhla 

ve všech letech známky 1, což je pro podnik velmi příznivé. Při pohledu na oblast výnosové 

situace je to jinak a podnik dosáhl známek 2 a 2,5. Po zprůměrování finanční stability  

a výnosové situace vyšla celková známka 1,5 pro roky 2012, 2013, 2015 a 2016. Celková 

známka Kralickova quick-testu pro podnik Severočeské doly a.s. za rok 2014 byla 1,75. Tato 

zhoršená známka byla způsobena špatnou hodnotou ukazatele D, který je složen z rentability 

aktiv. I přes nevlídný výsledek ukazatele D by se podnik neměl obávat, neboť hodnoty ROA, 

kterých dosahuje ve sledovaném období, se pohybují v rozmezí 8 % - 11,5 %, což je vhodné. 

4.4 Du – Pontův pyramidální rozklad 

Propojením ukazatelů do pyramidové soustavy získáme přesnější informace  

o podniku. Vrcholovým ukazatelem je zde rentabilita vlastního kapitálu. Pro tuto práci jsem 

vytvořil Du Pontův rozklad pro všechny roky sledovaného období a tato kapitola bude 

pojednávat o jejich výsledcích. Vstupní data byla použita hlavně z účetních výkazů  

a ukazatelů rentability, aktivity i zadluženosti.  
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Tabulka 16 Du Pont 2012 - 2013 

Du Pont 2012 - 2013 

Ukazatel 2012 (0) 2013 (1) (1) - (0) log (1)/(0) AZ RZ [%] 

ROE 0,1172 0,1291 0,0119 0,0421 0,0119 10,1862 

X             

ROA 0,0970 0,1164 0,0193 0,0789 0,0159 13,5420 

Multiplikátor 1,4137 1,3515 -0,0622 -0,0196 -0,0039 -3,3558 

X             

ROS 0,2431 0,2523 0,0092 0,0161 0,0042 3,5447 

Obrat aktiv 0,3410 0,3787 0,0377 0,0455 0,0117 9,9973 

X             

1 - (náklady/tržby) -0,0195 -0,0762 -0,0568 - 0,0042 3,5447 

Nákl. na prodané zboží/tržby 0,0025 0,0021 -0,0003 - 0,0000 0,0210 

Výrobní spotřeba/tržby 0,4407 0,4392 -0,0016 - 0,0001 0,0968 

Osobní náklady/tržby 0,1679 0,1470 -0,0209 - 0,0015 1,3023 

Daně/tržby 0,0593 0,0754 0,0161 - -0,0012 -1,0064 

Odpisy/tržby 0,1538 0,1899 0,0361 - -0,0026 -2,2539 

Finanční náklady/tržby 0,1942 0,2219 0,0278 - -0,0020 -1,7347 

Ostat. a mimoř. nákl./tržby 0,0011 0,0007 -0,0005 - 0,0000 0,0301 

1:(aktiva celkem / tržby) 0,3410 0,3787 0,0377 - 0,0117 9,9973 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Tabulka č. 16 obsahuje hodnoty získané pyramidálním rozkladem. Nejdůležitějším 

je pro nás poslední sloupec tabulky, z kterého čerpáme údaje o relativní změně jednotlivých 

ukazatelů na změnu syntetického ukazatele. Celková změna syntetického ukazatele nabyla 

hodnoty 10,19 %. Tato kladná hodnota byla způsobena příznivým nárůstem hospodářského 

výsledku. V první úrovni rozkladu se pohybovala v kladných číslech i relativní změna 

rentability aktiv, která se podílela na změně výnosu vlastního jmění hodnotou 13,5 %. 

Záporných hodnot dosáhl vliv změny finanční páky na změnu ROE, což bylo způsobeno 

zvýšením vlastního kapitálů a naopak snížením celkových aktiv. V druhé úrovni popisující 

vliv rentability tržeb a obratu aktiv na celek, vidíme kladné hodnoty u obou ukazatelů. 

S ohledem na položku obrat aktiv můžu tvrdit, že se podílel na změně syntetického ukazatele 

téměř 10 %, což bylo způsobeno vyššími tržbami za prodej vlastních výrobku a služeb, které 

se v roce 2013 zvedly oproti předešlému roku o více než 1 100  milionů Kč. Nákladovost 

měla kladný vliv na ziskovou marži a dosáhla hodnoty 3,5 %. Z tabulky lze konstatovat, že 

se vliv změn odpisů s hodnotou - 2,25 % projevoval nejvíce negativně na změně 

syntetického ukazatele. 
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Tabulka 17 Du Pont 2013 - 2014 

Du Pont 2013 - 2014 

Ukazatel 2013 (0) 2014 (1) (1) - (0) log (1)/(0) AZ RZ [%] 

ROE 0,1291 0,0896 -0,0395 -0,1585 -0,0395 -30,5852 

X           0,0000 

ROA 0,1164 0,0789 -0,0374 -0,1686 -0,0391 -30,2662 

Multiplikátor 1,3515 1,3459 -0,0055 -0,0018 -0,0004 -0,3190 

X           0,0000 

ROS 0,2523 0,2079 -0,0444 -0,0841 -0,0210 -16,2450 

Obrat aktiv 0,3787 0,3204 -0,0583 -0,0726 -0,0181 -14,0212 

X           0,0000 

1 - (náklady/tržby) -0,0762 0,0170 0,0932 - -0,0210 -16,2450 

Nákl. na prodané zboží/tržby 0,0021 0,0011 -0,0010 - 0,0002 0,1700 

Výrobní spotřeba/tržby 0,4392 0,4699 0,0307 - -0,0069 -5,3542 

Osobní náklady/tržby 0,1470 0,1626 0,0156 - -0,0035 -2,7204 

Daně/tržby 0,0754 0,0600 -0,0154 - 0,0035 2,6827 

Odpisy/tržby 0,1899 0,1538 -0,0361 - 0,0081 6,2899 

Finanční náklady/tržby 0,2219 0,1331 -0,0888 - 0,0200 15,4795 

Ostat. a mimoř. nákl./tržby 0,0007 0,0024 0,0017 - -0,0004 -0,3025 

1:(aktiva celkem / tržby) 0,3787 0,3204 -0,0583 - -0,0181 -14,0212 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Tabulka č. 17 je počítána stejným způsobem jako tabulka předešlá. Pyramidální 

rozklad zde ukazuje, jak se projevovaly negativní vlivy ekonomiky a počasí na finanční 

situaci podniku. Snížení zisku způsobeného hlavně menším odbytem hnědého uhlí mělo 

negativní dopad na rentabilitu vlastního kapitálu. Jak je patrné z prvního řádku, změna 

syntetického ukazatele nabyla záporné hodnoty přesahující - 30,5 %. Také multiplikátor 

dostáhl záporné hodnoty relativní změny. V prvním stupni pyramidálního rozkladu lze vidět, 

že se na záporné hodnotě syntetického ukazatele podílela nejvíce rentabilita aktiv s hodnotou 

- 30,27 %. V druhém stupni rozkladu je patrné, že důvodem byla záporná hodnota ziskové 

marže i obratu aktiv. Relativní změna rentability tržeb dosáhla hodnoty – 16,2 %. To bylo 

způsobeno hlavně snížením tržeb za prodané výrobky a služby. Toto snížení tržeb o  

1 497 milionů Kč mělo za následek snížení zisku o 829 milionů Kč. Obrat aktiv s relativní 

změnou – 14% byl způsoben také snížením tržeb a navíc zvýšením celkových aktiv. 

S ohledem na nákladovost se nejvíce negativně na vrcholový ukazatel projevil vliv výrobní 

spotřeby o hodnotě - 5,3 %. 
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Tabulka 18 Du Pont 2014 - 2015 

Du Pont 2014 - 2015 

Ukazatel 2014 (0) 2015 (1) (1) - (0) log (1)/(0) AZ RZ [%] 

ROE 0,0896 0,0963 0,0067 0,0313 0,0067 7,4817 

X             

ROA 0,0789 0,0849 0,0059 0,0315 0,0071 7,9618 

Multiplikátor 1,3459 1,3401 -0,0059 -0,0019 -0,0004 -0,4801 

X             

ROS 0,2079 0,2419 0,0340 0,0657 0,0141 15,7503 

Obrat aktiv 0,3204 0,2972 -0,0231 -0,0325 -0,0070 -7,7885 

X             

1 - (náklady/tržby) 0,0170 0,0150 -0,0019 - 0,0141 15,7503 

Nákl. na prodané zboží/tržby 0,0011 0,0000 -0,0011 - 0,0390 43,4909 

Výrobní spotřeba/tržby 0,4699 0,4382 -0,0317 - 0,2314 258,1842 

Osobní náklady/tržby 0,1626 0,1493 -0,0133 - 0,0971 108,3229 

Daně/tržby 0,0600 0,0639 0,0039 - -0,0282 -31,4953 

Odpisy/tržby 0,1538 0,1680 0,0142 - -0,1037 -115,7173 

Finanční náklady/tržby 0,1331 0,1511 0,0180 - -0,1314 -146,5712 

Ostat. a mimoř. nákl./tržby 0,0024 0,0144 0,0120 - -0,0877 -97,8126 

1:(aktiva celkem / tržby) 0,3204 0,2972 -0,0231 - -0,0070 -7,7885 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Rok 2014 byl pro podnik Severočeské doly a.s. z finančního hlediska velmi náročný, 

což potvrzují téměř všechny výpočty vztahující se k tomu roku. Zlepšení ovšem přišlo hned 

následující rok, což potvrzuje i tabulka č. 18 s kladnou změnou syntetického ukazatele. 

Relativní změna výnosu na vlastní jmění dosáhla 7,48 %. V prvním stupni rozkladu se na 

tomto jevu nejvíce podílela rentabilita aktiv, která díky zlepšení hospodářského výsledku 

dosáhla hodnoty téměř 8%. Negativně se v tomto stupni rozkladu mírně projevil na změně 

syntetického ukazatele multiplikátor, který ovšem nepřesáhl – 0,5 %. V dalším stupni 

rozkladu je díky nárůstu tržeb, patrná i změna vlivu ukazatele ROS na změnu syntetického 

ukazatele. Relativní změna ziskové marže dosáhla v tomto období hodnoty 15,75 %. 

Negativně se na syntetickém ukazateli podepsal vliv obratu aktiv, který činil - 7,79 % a byl 

způsoben nízkými tržbami. Z tabulky je patrné, že na změně syntetického ukazatele se 

nejvíce negativně podílel vliv odpisů, finančních nákladů a ostatních a mimořádných 

nákladů. 
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Tabulka 19 Du Pont 2015 - 2016 

Du Pont 2015 - 2016 

Ukazatel 2015 (0) 2016 (1) (1) - (0) log (1)/(0) AZ RZ 

ROE 0,0963 0,1054 0,0090 0,0388 0,0090 9,3521 

X           0,0000 

ROA 0,0849 0,0988 0,0140 0,0661 0,0104 10,8011 

Multiplikátor 1,3401 1,3130 -0,0271 -0,0089 -0,0014 -1,4490 

X           0,0000 

ROS 0,2419 0,2673 0,0254 0,0433 0,0095 9,8133 

Obrat aktiv 0,2972 0,3002 0,0030 0,0044 0,0010 0,9877 

X           0,0000 

1 - (náklady/tržby) 0,0150 -0,1133 -0,1283 - 0,0095 9,8133 

Nákl. na prodané zboží/tržby 0,0000 0,0000 0,0000 - 0,0000 0,0000 

Výrobní spotřeba/tržby 0,4382 0,4344 -0,0038 - 0,0003 0,2908 

Osobní náklady/tržby 0,1493 0,1473 -0,0020 - 0,0005 0,4672 

Daně/tržby 0,0639 0,0993 0,0354 - -0,0080 -8,2701 

Odpisy/tržby 0,1680 0,1603 -0,0077 - 0,0017 1,8027 

Finanční náklady/tržby 0,1511 0,2569 0,1058 - -0,0238 -24,7124 

Ostat. a mimoř. nákl./tržby 0,0144 0,0151 0,0006 - -0,0001 -0,1500 

1:(aktiva celkem / tržby) 0,2972 0,3002 0,0030 - 0,0010 0,9877 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pyramidální rozklad Du Pont jsem vytvořil i pro poslední roky sledovaného období. 

Zde činila celková změna syntetického ukazatele ROE 9,35 %, která byla dosažena 

narůstajícím ziskem podniku. V další větvi rozkladu je patrné, že na změně syntetického 

ukazatele se nejvíce podílela rentabilita aktiv s hodnotou relativní změny 10,8 %. Relativní 

změna multiplikátoru dosáhla opět záporných hodnot, které dosahují - 1,45 %. Složení 

rentability aktiv lze vidět v další úrovni analýzy, která obsahuje ROS a obrat aktiv. 

Rentabilita tržeb se pohybovala nad hranicí 9,8 %, což bylo způsobeno navýšením čistého 

zisku společnosti Severočeské doly a.s. pro rok 2016 na 2 616 milionů Kč. Při zkoumání 

nákladovosti si lze všimnout, že na změně syntetického ukazatele se negativně podílel vliv 

finančních nákladů hodnotou - 24,71 %. Tato záporná hodnota byla způsobena především 

zvýšením ostatních finančních nákladů. Dalším negativním vlivem na ukazatel ROE byla 

relativní změna -8,27 % u položky daně. 

4.5 Srovnání s konkurencí 

V této kapitole se budu zabývat porovnáním podniku Severočeské doly a.s.  

a ostatních podniků figurujících v oblasti těžby a dobývání. Jako vstupní data mi poslouží 
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výroční zprávy společnosti Severočeské doly a.s. a finanční analýza podnikové sféry, kterou 

vytváří každoročně ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Tabulka 20 Počet zaměstnanců podniku 

  
Vývoj počtu zaměstnanců podniku 

2012 2013 2014 2015 2016 

Počet zaměstnanců 5 144 5 246 5 272 4 889 4 878 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V tabulce č. 20 je shrnut celkový počet zaměstnanců společnosti Severočeské doly 

a.s. v období let 2012 – 2016. Větší skok je patrný v roce 2015, kdy podnik propustil téměř 

400 zaměstnanců. Podle vedení se jednalo o organizační změnu, která byla vynucená 

z ekonomických důvodů.  

Další tabulka č. 21 znázorňuje data přejatá z ministerstva průmyslu a obchodu. Lze 

zde vidět pokles počtu zaměstnanců v oblasti dobývání a těžby. 

Tabulka 21 Počet zaměstnanců dle MPO 

  

Vývoj počtu zaměstnanců dle MPO 

2012 2013 2014 2015 2016 

Počet zaměstnanců 28 890 28 049 26 194 24 022 22 594 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf 7 Počet zaměstnanců dle MPO, zdroj: [vlastní zpracování] 

Na grafu č. 7 je přehledně vidět rovnoměrný úpadek počtu zaměstnanců v oblasti 

dobývání a těžby. Během sledovaného období se počet zaměstnanců snížil z původních 
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28 890 o 6296 pracovníků. Příčinou takového úbytku je uzavíraní dolů a celkový úpadek 

hornictví. 

 

Graf 8 Vývoj mezd zaměstnanců podniku 

Pokud se budeme zajímat o mzdy zaměstnanců podniku Severočeské doly a.s., 

pomůže nám graf č. 8, z kterého je patrné, jak postupoval jejich vývoj. Nejvyšší průměrná 

mzda v podniku dosahovala hodnoty 30 333 Kč v roce 2014. Zajímavým se jeví malý rozdíl 

v hodnotách na opačných koncích sledovaného období. Rozdíl mezi rokem 2012 a 2016 je 

pouhých 517 Kč. Vývoj, který v této oblasti nastal, byl způsoben tím, že mzdové náklady se 

od roku 2012 do roku 2014 pohybovaly v podobné výši, zatím co počet zaměstnanců pomalu 

klesal. Tento jev zapříčinil stoupání průměrné mzdy. Od roku 2015 došlo sice k úbytku 

pracovníku, ale zároveň se snížily mzdové náklady. Jelikož mzdové náklady byly sníženy 

v poměru více než počet pracovníků, klesly průměrné mzdy na podobné hodnoty jako 

v letech 2012 a 2013. 
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Graf 9 Průměrné mzdy sektoru těžby a dobývání 

Graf č. 9 znázorňuje vývoj průměrných mezd zaměstnanců sektoru těžby a dobývání 

během sledovaného období. Průměrná mzda se pohybovala v rozmezí 31 473 Kč až  

33 062 Kč. Hodnoty v celém sledovaném období byly vyšší než průměrné mzdy podniku 

Severočeské doly a.s. V roce 2014 se průměrné mzdy sledovaného podniku a sektoru těžby 

a dobývání nejvíce přiblížily. Rozdíl tehdy činil jen něco přes 1 100 Kč. 

Dalším porovnáním se sektorem těžby a dobývání budou průměrné hodnoty ROA, 

ROE a okamžité likvidity. 

Tabulka 22 Průměrné hodnoty ukazatelů dle MPO 

  
Průměrné hodnoty ukazatelů dle MPO 

2012 2013 2014 2015 2016 

ROE 9,89 11,46 7,91 13,25 10,57 

ROA 5,51 8,47 5,37 10,71 10,09 

Okamžitá likvidita 0,53 0,76 1,38 2,67 2,70 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 23 Průměrné hodnoty ukazatelů podniku 

  
Průměrné hodnoty ukazatelů podniku 

2012 2013 2014 2015 2016 

ROE 11,72 12,91 8,96 9,63 10,54 

ROA 9,70 11,64 7,89 8,49 9,88 

Okamžitá likvidita 0,91 1,07 1,54 2,21 2,79 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Tabulka č. 22 nám udává průměrné hodnoty výše zmíněných ukazatelů dle 

Ministerstva průmyslu a obchodu z oblasti těžby a dobývání. Za zmínku stojí propad ROE  

i ROA. Důvodem propadu byly faktory, které již byly řečeny. Jedná se o zhoršení 

ekonomické situace v Evropských zemích a rekordně teplé počasí v zimních měsících. 

Okamžitá likvidita každoročně stoupala, což značí, že podniky byly rok od roku schopnější 

platit své závazky. 

Pokud porovnáme oborové průměry s podnikem Severočeské doly a.s.  

(tabulka č. 23) zjistíme, že se podnik dosahoval na počátku sledovaného období podobných 

či vyšších hodnot. V letech 2015 a 2016 byly podnikové hodnoty ROE, ROA i okamžité 

likvidity téměř vždy nižší než oborový průměr, jednalo se ovšem o malé rozdíly, které pro 

podnik neznamenají žádný negativní dopad. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ  

V této části provedu závěrečné zhodnocení podniku na základě výsledků získaných 

finanční analýzou v kapitole 4. 

Čistý zisk EAT dosahoval ve sledovaném období kolísajících hodnot. Do roku 2013 

stoupal a dosáhl výše 2 928 milionů Kč. V roce 2014 došlo ke snížení čistého zisku, což bylo 

způsobeno nepříznivým vlivem evropské ekonomiky a rekordně teplou zimou, která měla 

za následek snížení odbytu hnědého uhlí. O rok později již podnik opět navyšoval svůj zisk 

a v tomto trendu postupoval i v posledním roce sledovaného období. Podnik dosahoval po 

většinu času kladných hodnot a v rámci srovnání s konkurencí v odvětví těžby a dobývání si 

vedl dobře.  

Mírně negativně hodnotím strukturu kapitálu, která je nevyvážená. Poměr vlastních 

a cizích zdrojů je přibližně 70:30. Podnik by měl snížit vlastní zdroje a zvýšit zdroje cizí. 

K tomu by mu mohly dopomoct cizími zdroji ve formě úvěrů, které by zároveň zvýšily 

výnosnost vlastního kapitálu. Pomocí cizích zdrojů by mohl podnik chytře investovat a na 

základě teorie finanční páky i snížit daňové zatížení podniku. 

Pro podnik jsou důležité ukazatelé rentability, neboť odrážejí jeho výnosnost. 

Rentabilita aktiv se pohybovala v rozmezí 7,89 % až 11,64 %. Nejnižší hodnota ROA byla 

vypočítána pro rok 2014, naopak nejvyšší o rok dříve. Toto rozmezí se zdá být vzhledem 

k okolnostem bezproblémové, neboť si udržuje určitý standard s oborovými průměry 

konkurence v oblasti těžby a dobývání. Rentabilita vlastního kapitálu se pohybovala 

v podobných mezích a také zapadala do průměrných hodnot, které uspořádalo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. Posledním z důležitých ukazatelů rentability se v této práci objevila 

rentabilita tržeb se zkratkou ROS, která se počítá jako podíl čistého zisku a tržeb. V období 

let 2012 – 2016 kopírovaly hodnoty ROS ostatní ukazatele rentability s nejnižším výsledkem 

20,79 % opět v roce 2014. 

V návaznosti na podílové ukazatele jsem v práci vytvořil i pyramidální rozklad Du 

Pont, který je zaměřen na jejich rozklad a zvyšuje jejich vypovídající schopnost. Hodnota 

celkové změny syntetického ukazatele u Du Pontova pyramidálního rozkladu pro období let 

2012 – 2013 dosahuje hodnoty 10,19 %, nejvíce se na ukazateli ROE podílela rentabilita 

aktiv se 13,54 %. Ta byla složena z 3,54 % rentability tržeb a téměř 10 % obratu aktiv. Pro 

období 2013 – 2014 dosáhla změna syntetického ukazatele záporných hodnot -30,58 %. 
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Nejvíc negativní vliv měla rentabilita tržeb s hodnotou -16,25 % a obrat aktiv s hodnotou -

14 %. Pyramidální rozklad Du Pont dosahoval pro další část období již pozitivnějších čísel. 

Změna syntetického ukazatele již nabyla kladných hodnot a nejvíce se na tom podepsal 

z pohledu kladných hodnot vliv výrobní spotřeby a osobních nákladů. Na druhou stranu 

negativní vliv na ukazatel ROE měly položky finanční náklady, odpisy a ostatní  

a mimořádné náklady. Pyramidální rozklad pro poslední část sledovaného období poukazuje 

na změnu syntetického ukazatele hodnotou blížící se 10 %. Pokud se podíváme na první 

rozložení pyramidy, uvidíme vliv změny výnosu aktiv na změnu syntetického ukazatele 

s hodnotou 10,8 %, na druhé straně negativní vliv na změnu měl multiplikátor, který dosáhl 

- 1,45 %. 

S ohledem na bonitní situaci podniku si myslím, že management pracuje v této 

oblasti dobře. Výsledky vypočtených bonitních a bankrotních modelů poukazují na to, že 

podnik Severočeské doly je bonitní. Toto tvrzení potvrzují i výsledky Kralickova quick-

testu, který poukázal na základě vypočtených hodnot, že podnik je finančně zdravý a nemusí 

se bát bankrotu. Výsledná známka 1,5 je zhoršená pouze výnosovou situací, která dosáhla 

ve sledovaném období známek 3 – 4. Tyto známky se jeví jako špatné, protože hodnota ROA 

neodpovídá daným hodnotám Kralickova testu. I přes zjevné negativní známky by se podnik 

ovšem neměl obávat svého postavení, neboť v oblasti těžby a dobývání se hodnoty ROA jeví 

jako dostatečně kvalitní. 
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6 ZÁVĚR  

Cílem práce bylo vytvořit finanční analýzu společnosti Severočeské doly a.s. 

v období let 2012 – 2016 na základě dostupných dat a návrhy a doporučení, které plynou 

z těchto výpočtů.  

Práce byla rozdělena do 6 kapitol, které na sebe navazovaly. První kapitola 

představovala cíle práce, úvodní proslov o finanční analýze a jejím blízkém propojení 

s podnikáním a také stručný popis činností, prováděných v dalších kapitolách. Druhou částí 

práce byla charakteristika společnosti Severočeské doly a.s. i se stručným popisem oblastí, 

ve kterých provozuje svou činnost. Třetí kapitola byla použita k seznámení s teoretickými 

východisky práce. Další částí byla samotná finanční analýza, která byla zhotovena na 

základě teoretických východisek z předešlé kapitoly. Na konci práce došlo k celkovému 

shrnutí a zhodnocení výsledků, které byly získané metodami finanční analýzy.  

Podnik Severočeské doly a.s. je společností, která má v dnešní době určitě 

budoucnost a nemusí mít větší obavy ze strany konkurence. Podnik zažil za svou více jak 

dvacetiletou historii několik přelomových situací, ať už pro podnik příhodných, či nikoliv. 

Jako první z nich uvádím rok 2006, tedy přechod pod masivní skupinu ČEZ, která v České 

republice ovládá trh s elektřinou a teplem. Další velkou událostí byl ekonomicky velmi 

náročný rok 2014, který se projevil negativně nejen na finanční stránce podniku, ale i na té 

personální. Podnik Severočeské doly a.s. ovšem tuto krizi, způsobenou nepříznivým 

vývojem ekonomiky a extrémně teplou zimou, přežil a dokázal, že dokáže obstát i 

v ekonomicky náročných chvílích. Rok 2015 byl podle mě ovšem největším milníkem pro 

tuto těžební společnost. Prolomení limitů jí totiž otevřelo nové možnosti těžby a prodloužilo 

životnost podniku až za hranici roku 2050. Je zde ovšem potřeba si uvědomovat, jaký může 

mít prolomení limitů dopad na přírodu a obyvatelstvo, žijící hlavně v blízkosti obrovských 

lomů. I když nakonec došlo k dohodě mezi okolními obcemi a těžební společností, je nutné 

udržovat určité normy a zákony. V této souvislosti je pro podnik velmi důležité, aby nedošlo 

ke změně legislativy, která by mohla teoreticky ohrozit další těžbu na lomech a tím i 

existenci společnosti Severočeské doly. a.s. Po prolomení limitů vzniká pro vedení podniku 

a obyvatele okolních obcí balancování na hraně mezi zaměstnaností, potažmo 

nezaměstnaností v regionu a životním prostředím. I když má podnik povinné rezervní fondy, 

do kterých ukládá nemalé částky na zahlazení těžební činnosti a rekultivaci, nikdy ji nemůže 

úplně zahladit, což dokazují i fotografie z masivních lomů, které připomínají povrch Měsíce. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

AKTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B. Dlouhodobý majetek 27 356 466 26 146 286 26 803 768 26 230 984 27 153 858 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 114 395 106 107 91 903 79 165 109 095 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 20 950 288 21 023 373 21 463 113 21 335 850 21 420 992 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 6 291 783 5 016 806 5 248 752 4 815 969 5 623 771 

C. Oběžná aktiva 3 321 358 4 454 030 4 659 297 5 793 368 5 397 031 

C.I Zásoby 430 407 405 289 361 494 367 402 320 717 

C.II Dlouhodobé pohledávky 1 220 000 0 0 0 

C.III Krátkodobé pohledávky 1 185 455 1 333 593 1 009 402 1 053 519 1 305 964 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 1 705 495 2 495 148 3 288 401 4 372 447 3 770 350 

D. Časové rozlišení 49 222 47 002 47 224 52 374 51 241 

  Aktiva celkem 30 727 046 30 647 318 31 510 289 32 076 726 32 602 130 
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Příloha č. 2 

PASIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

  Pasiva celkem 30 727 046 30 647 318 31 510 289 32 076 726 32 602 130 

A. Vlastní kapitál 21 735 336 22 677 166 23 411 305 23 936 722 24 830 774 

A.I Základní kapitál 9 080 631 9 080 631 9 080 631 9 080 631 9 080 631 

A.II Kapitálové fondy 693 484 462 215 849 555 821 229 851 983 

A.III Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 5 288 371 5 294 134 5 302 316 5 307 925 5 308 466 

A.IV Výsledek hospodaření minulých let 4 125 492 4 911 725 6 080 209 6 420 710 6 973 592 

A.V Výsledek hospodaření běžného účet. Období 2 547 358 2 928 461 2 098 594 2 306 227 2 616 102 

B. Cizí zdroje 8 990 186 7 967 873 8 098 450 8 139 333 7 771 147 

B.I Rezervy 3 989 946 4 221 956 4 359 551 4 487 341 4 684 792 

B.II Dlouhodobé závazky 1 359 627 1 419 988 1 600 796 1 669 513 1 733 963 

B.III Krátkodobé závazky 1 869 596 2 325 929 2 138 103 1 982 479 1 352 392 

B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 1 254 605 1 110 635 1 035 497 931 562 996 547 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 1 771 017 0 0 0 0 

C. Časové rozlišení 1 524 2 279 534 671 209 
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Příloha č. 3 

Výkaz zisku a ztráty pro roky 2012-2015 

  2012 2013 2014 2015 

1 Tržby za prodej zboží 28 093 25 664 12 056 0 

2 Náklady vynaložené na prodej zboží 25 775 24 643 11 591 0 

3 Obchodní marže 2 318 1 021 465 0 

4 Výkony 10 554 290 11 621 408 10 166 424 9 515 838 

5 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 10 449 111 11 579 469 10 082 426 9 534 745 

6 Změna stavu zásob vlastní činnosti 27 791 -16 862 20 616 -27 378 

7 Aktivace 77 388 58 801 63 382 8 471 

8 Výkonová spotřeba 4 617 657 5 096 782 4 743 437 4 177 742 

9 Spotřeba materiálu a energie 2 253 214 2 083 331 1 606 970 1 344 075 

10 Služby 2 364 443 3 013 451 3 136 467 2 833 667 

11 Přidaná hodnota 5 938 951 6 525 647 5 423 452 5 338 096 

12 Osobní náklady 1 758 753 1 706 114 1 641 590 1 423 576 

13 Mzdové náklady 1 256 971 1 218 103 1 169 213 982 091 

14 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 10 279 9 978 27 209 42 787 

15 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 450 167 439 934 412 308 369 504 

16 Sociální náklady 41 336 38 099 32 860 29 194 

17 Daně a poplatky 202 441 241 986 221 899 194 552 

18 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 530 632 1 638 692 1 519 452 1 592 863 

19 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 454 986 902 970 246 655 73 274 

20 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 80 767 564 982 33 065 9 224 

21 Tržby z prodeje materiálu 374 219 337 988 213 590 64 050 
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22 

Zůstatková cena prod. dlouhodob. majetku a 
materiálu 443 208 751 494 206 369 43 074 

23 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 102 969 450 984 26 010 3 279 

24 Prodaný materiál 340 239 300 510 180 359 39 795 

25 Změna stavu rezerv a opravných položek  425 833 -43 442 154 277 143 008 

26 Ostatní provozní výnosy 11 987 7 680 24 199 137 524 

27 Ostatní provozní náklady 167 465 142 275 123 052 133 285 

28 Převod provozních výnosů 0 0 0 0 

29 Převod provozních nákladů 0 0 0 0 

29 Provozní výsledek hospodaření 1 877 592 2 999 178 1 827 667 2 018 536 

30 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 1 800 802 1 615 905 1 024 573 1 442 561 

31 Prodané cenné papíry a podíly 1 230 466 1 516 778 951 488 1 355 349 

32 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 515 994 455 780 568 623 605 575 

33 

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účet. 
Jednotkách 279 900 286 074 436 124 477 255 

34 Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů 0 0 0 0 

35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 236 094 169 706 132 499 128 320 

36 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 306 532 135 173 

37 Náklady z finančního majetku 1 449 1 220 0 0 

38 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 3 343 0 0 0 

39 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 143 0 0 0 

40 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 0 0 0 0 

41 Výnosové úroky 15 596 14 879 18 472 12 080 

42 Nákladové úroky 15 669 4 966 4 707 1 825 

43 Ostatní finanční výnosy 1 796 356 287 305 

44 Ostatní finanční náklady 1 318 1 812 818 1 015 

45 Převod finančních výnosů 0 0 0 0 
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46 Převod finančních nákladů 0 0 0 0 

47 Finanční výsledek hospodaření 1 088 792 562 676 655 077 702 505 

48 Daň z příjmu za běžnou činnost 419 026 633 393 384 150 414 814 

49 splatná 406 177 518 784 294 195 339 454 

50 odložená 12 849 114 609 89 955 75 360 

51 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 547 358 2 928 461 2 098 594 2 306 227 

52 Mimořádné výnosy 0 0 0 0 

53  Mimořádné náklady 0 0 0 0 

54 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 

55 splatná 0 0 0 0 

56 odložená 0 0 0 0 

57 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

58 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 

59 Výsledek hospodaření za účetní období 2 547 358 2 928 461 2 098 594 2 306 227 

60 Výsledek hospodaření před zdaněním 2 966 384 3 561 854 2 482 744 2 721 041 
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Příloha č. 4 

Horizontální 

analýza 

2013/2012 2014/2013 2015/20014 2016/2015 

AZ RZ AZ RZ AZ RZ AZ RZ 

(tis. Kč.) (%) (tis. Kč.) (%) (tis. Kč.) (%) (tis. Kč.) (%) 

Aktiva celkem -79 728 -0,26 862 971 2,82 566 437 1,80 525 404 1,64 

Dlouhodobý majetek -1 210 180 -4,42 657 482 2,51 -572 784 -2,14 922 874 3,52 

Dlouhod.nehm.majetek -8 288 -7,25 -14 204 -13,39 -12 738 -13,86 29 930 37,81 

Dlouhodob.hm.majetek 73 085 0,35 439 740 2,09 -127 263 -0,59 85 142 0,40 

Dlouhodob.fin.majetek -1 274 977 -20,26 231 946 4,62 -432 783 -8,25 807 802 16,77 

Oběžná aktiva 1 132 672 34,10 205 267 4,61 1 134 071 24,34 -396 337 -6,84 

Zásoby -25 118 -5,84 -43 795 -10,81 5 908 1,63 -46 685 -12,71 

Dlouhodob.pohledávky 219 999 21999900,00 -220 000 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodob.pohledávky 148 138 12,50 -324 191 -24,31 44 117 4,37 252 445 23,96 

Krátkodob.fin.majetek 789 653 46,30 793 253 31,79 1 084 046 32,97 -602 097 -13,77 

Časové rozlíšení -2 220 -4,51 222 0,47 5 150 10,91 -1 133 -2,16 
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Příloha č. 5 

 Horizontální 

analýza (tis. Kč.) (%) (tis. Kč.) (%) (tis. Kč.) (%) (tis. Kč.) (%) 

Pasiva celkem -79 728 -0,26 862 971 2,81 566 437 1,80 525 404 1,64 

Vlastní kapitál 941 830 4,33 734 139 3,38 525 417 2,24 894 052 3,74 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy -231 269 -33,35 387 340 55,85 -28 326 -3,33 30 754 3,74 

Rez. a ost. fondy 5 763 0,11 8 182 0,15 5 609 0,11 541 0,01 

VH min. let 786 233 19,06 1 168 484 28,32 340 501 5,60 552 882 8,61 

VH bežného úč. ob. 381 103 14,96 -829 867 -32,58 207 633 9,89 309 875 13,44 

Cizí zdroje -1 022 313 -11,37 130 577 1,45 40 883 0,50 -368 186 -4,52 

Rezervy 232 010 5,81 137 595 3,45 127 790 2,93 197 451 4,40 

Dlouhodob. závazky 60 361 4,44 180 808 13,30 68 717 4,29 64 450 3,86 

Krátkodob. Závazky 456 333 24,41 -187 826 -10,05 -155 624 -7,28 -630 087 -31,78 

Závazky z obchod. vztahů -143 970 -11,48 -75 138 -5,99 -103 935 -10,04 64 985 6,98 

Bank. úvěry a výpomoci -1 771 017 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Časové rozlišení 755 49,54 -1 745 -114,50 137 25,66 -462 -68,85 
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Příloha č. 6 

Vertikální analýza 
2012 2013 2014 2015 2016 

(tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) 

Aktiva celkem 30 727 046 100,00 30 647 318 100,00 31 510 289 100,00 32 076 726 100,00 32 602 130 100,00 

Dlouhodobý majetek 27 356 466 89,03 26 146 286 85,31 26 803 768 85,06 26 230 984 81,78 27 153 858 83,29 

Dlouhodob.nehm.majetek 114 395 0,37 106 107 0,35 91 903 0,29 79 165 0,25 109 095 0,33 

Dlouhodob.hm.majetek 20 950 288 68,18 21 023 373 68,60 21 463 113 68,11 21 335 850 66,52 21 420 992 65,70 

Dlouhodob.fin.majetek 6 291 783 20,48 5 016 806 16,37 5 248 752 16,66 4 815 969 15,01 5 623 771 17,25 

Oběžná aktiva 3 321 358 10,81 4 454 030 14,53 4 659 297 14,79 5 793 368 18,06 5 397 031 16,55 

Zásoby 430 407 1,40 405 289 1,32 361 494 1,15 367 402 1,15 320 717 0,98 

Dlouhodob.pohledávky 1 0,00 220 000 0,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodob.pohledávky 1 185 455 3,86 1 333 593 4,35 1 009 402 3,20 1 053 519 3,28 1 305 964 4,01 

Krátkodob.fin.majetek 1 705 495 5,55 2 495 148 8,14 3 288 401 10,44 4 372 447 13,63 3 770 350 11,56 

Časové rozlíšení 49 222 0,16 47 002 0,15 47 224 0,15 52 374 0,16 51 241 0,16 
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Příloha č. 7 

Vertikální analýza 
2012 2013 2014 2015 2016 

(tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) 

Pasiva celkem 30 727 046 100,00 30 647 318 100,00 31 510 289 100,00 32 076 726 100,00 32 602 130 100,00 

Vlastní kapitál 21 735 336 70,74 22 677 166 73,99 23 411 305 74,30 23 936 722 74,62 24 830 774 76,16 

Základní kapitál 9 080 631 29,55 9 080 631 29,63 9 080 631 28,82 9 080 631 28,31 9 080 631 27,85 

Kapitálové fondy 693 484 2,26 462 215 1,51 849 555 2,70 821 229 2,56 851 983 2,61 

Rez. a ost. fondy 5 288 371 17,21 5 294 134 17,27 5 302 316 16,83 5 307 925 16,55 5 308 466 16,28 

VH min. let 4 125 492 13,43 4 911 725 16,03 6 080 209 19,30 6 420 710 20,02 6 973 592 21,39 

VH běžného úč.období 2 547 358 8,29 2 928 461 9,56 2 098 594 6,66 2 306 227 7,19 2 616 102 8,02 

Cizí zdroje 8 990 186 29,26 7 967 873 26,00 8 098 450 25,70 8 139 333 25,37 7 771 147 23,84 

Rezervy 3 989 946 12,99 4 221 956 13,78 4 359 551 13,84 4 487 341 13,99 4 684 792 14,37 

Dlouhodob. Závazky 1 359 627 4,42 1 419 988 4,63 1 600 796 5,08 1 669 513 5,20 1 733 963 5,32 

Krátkodob. Závazky  1 869 596 6,08 2 325 929 7,59 2 138 103 6,79 1 982 479 6,18 1 352 392 4,15 

Závazky z obchod. vztahů 1 254 605 4,08 1 110 635 3,62 1 035 497 3,29 931 562 2,90 996 547 3,06 

Bank. úvery a výpomoci 1 771 017 5,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Časové rozlíšenia 1524 0,00 2279 0,01 534 0,00 671 0,00 209 0,00 
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Příloha č. 8 

Horizontální analýza VZZ 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

AZ RZ AZ RZ AZ RZ AZ RZ 

(tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) 

(tisíc 

Kč.) (%) 

(tisíc 

Kč.) (%) 

1 Tržby za prodej zboží -2 429 -8,65 -13 608 -53,02 -12 056 -100,00 0 - 

2 Náklady vynaložené na prodej zboží -1 132 -4,39 -13 052 -52,96 -11 591 -100,00 0 - 

3 Obchodní marže -1 297 -55,95 -556 -54,46 -465 -100,00 0 - 

4 Výkony 1 067 118 10,11 -1 454 984 -12,52 -650 586 -6,40 - - 

5 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 130 358 10,82 -1 497 043 -12,93 -547 681 -5,43 253 994 2,66 

6 Změna stavu zásob vlastní činnosti -44 653 -160,67 37 478 -222,26 -47 994 -232,80 34 986 2,60 

7 Aktivace -18 587 -24,02 4 581 7,79 -54 911 -86,64 -17 766 -209,73 

8 Výkonová spotřeba 479 125 10,38 -353 345 -6,93 -565 695 -11,93 74 069 1,77 

9 Spotřeba materiálu a energie -169 883 -7,54 -476 361 -22,87 -262 895 -16,36 -8 181 -0,61 

10 Služby 649 008 27,45 123 016 4,08 -302 800 -9,65 82 250 2,90 

11 Přidaná hodnota 586 696 9,88 -1 102 195 -16,89 -85 356 -1,57 - - 

12 Osobní náklady -52 639 -2,99 -64 524 -3,78 -218 014 -13,28 18 343 1,29 

13 Mzdové náklady -38 868 -3,09 -48 890 -4,01 -187 122 -16,00 55 647 5,67 

14 Odměny členům orgánů společnosti a družstva -301 -2,93 17 231 172,69 15 578 57,25 - - 

15 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -10 233 -2,27 -27 626 -6,28 -42 804 -10,38 5 805 1,57 

16 Sociální náklady -3 237 -7,83 -5 239 -13,75 -3 666 -11,16 - - 

17 Daně a poplatky 39 545 19,53 -20 087 -8,30 -27 347 -12,32 -6 437 -3,31 

18 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 108 060 7,06 -119 240 -7,28 73 411 4,83 -26 107 -1,64 

19 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 447 984 98,46 -656 315 -72,68 -173 381 -70,29 -26 543 -36,22 

20 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 484 215 599,52 -531 917 -94,15 -23 841 -72,10 -6 753 -73,21 
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21 Tržby z prodeje materiálu -36 231 -9,68 -124 398 -36,81 -149 540 -70,01 -19 790 -30,90 

22 Zůstatková cena prod. dlouhodob. majetku a materiálu 308 286 69,56 -545 125 -72,54 -163 295 -79,13 -5 274 -12,24 

23 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 348 015 337,98 -424 974 -94,23 -22 731 -87,39 -2 650 -80,82 

24 Prodaný materiál -39 729 -11,68 -120 151 -39,98 -140 564 -77,94 -2 624 -6,59 

25 Změna stavu rezerv a opravných položek  -469 275 -110,20 197 719 -455,13 -11 269 -7,30 54 443 38,07 

26 Ostatní provozní výnosy -4 307 -35,93 16 519 215,09 113 325 468,30 28 627 20,82 

27 Ostatní provozní náklady -25 190 -15,04 -19 223 -13,51 10 233 8,32 437 555 328,29 

28 Převod provozních výnosů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

29 Převod provozních nákladů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

29 Provozní výsledek hospodaření 1 121 586 59,74 -1 171 511 -39,06 190 869 10,44 96 341 4,77 

30 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -184 897 -10,27 -591 332 -36,59 417 988 40,80 - - 

31 Prodané cenné papíry a podíly 286 312 23,27 -565 290 -37,27 403 861 42,45 - - 

32 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku -60 214 -11,67 112 843 24,76 36 952 6,50 179 741 29,68 

33 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účet. Jednotkách 6 174 2,21 150 050 52,45 41 131 9,43 308 061 64,55 

34 Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku -66 388 -28,12 -37 207 -21,92 -4 179 -3,15 30 918 24,09 

36 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 226 73,86 -397 -74,62 38 28,15 - - 

37 Náklady z finančního majetku -229 -15,80 -1 220 -100,00 0 0,00 0 0,00 

38 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů -3 343 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

39 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů -143 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

40 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

41 Výnosové úroky -717 -4,60 3 593 24,15 -6 392 -34,60 112 932 934,87 

42 Nákladové úroky -10 703 -68,31 -259 -5,22 -2 882 -61,23 -1 360 -74,52 

43 Ostatní finanční výnosy -1 440 -80,18 -69 -19,38 18 6,27 399 496 130 982,30 

44 Ostatní finanční náklady 494 37,48 -994 -54,86 197 24,08 397 998 39 211,63 
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45 Převod finančních výnosů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

46 Převod finančních nákladů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

47 Finanční výsledek hospodaření -526 116 -48,32 92 401 16,42 47 428 7,24 219 354 31,22 

48 Daň z příjmu za běžnou činnost 214 367 51,16 -249 243 -39,35 30 664 7,98 5 820 1,40 

49 splatná 112 607 27,72 -224 589 -43,29 45 259 15,38 23 943 7,05 

50 odložená 101 760 791,97 -24 654 -21,51 -14 595 -16,22 -18 123 -24,05 

51 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 381 103 14,96 -829 867 -28,34 207 633 9,89 309 875 13,44 

52 Mimořádné výnosy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

53  Mimořádné náklady 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

54 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

55 splatná 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

56 odložená 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

57 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

58 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

59 Výsledek hospodaření za účetní období 381 103 14,96 -829 867 -28,34 207 633 9,89 309 875 13,44 

60 Výsledek hospodaření před zdaněním 595 470 20,07 -1 079 110 -30,30 238 297 9,60 315 695 0,12 
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Příloha č. 9 

Horizontální analýza VZZ 
2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

AZ RZ AZ RZ AZ RZ AZ RZ 

(tis Kč.) (%) (tis Kč.) (%) (tis Kč.) (%) (tis Kč.) (%) 

Tržby za prodej zboží -2 429 -8,65 -13 608 -53,02 -12 056 -100 0 0 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 130 358 10,82 -1 497 043 -12,93 -547 681 -5,43 253 994 2,66 

Tržby z prodeje dlouhodob.majetku a mat. 447 984 98,46 -6 533 223 -72,68 -173 381 -70,29 -26 543 -36,22 

Výsledek hospodaření za úč.období 381 103 14,96 -829 867 -28,34 207 633 9,89 309 875 13,44 

Výsledek hospodaření před zdaněním 595 470 20,07 -1 079 110 -30,3 238 297 9,6 315 695 0,12 

Výkonová spotřeba 479 125 10,38 -353 345 -6,93 -565 695 -11,93 74 069 1,77 

Odpisy DHM a DNM 108 060 7,06 -119 240 -7,28 73 411 4,83 -26 107 -1,64 
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Příloha č. 10 

Vertikální analýza VZZ 

2012 2013 2014 2015 2016 

(tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) (tisíc Kč.) (%) 

1 Tržby za prodej zboží 28 093 0,27 25 664 0,22 12 056 0,12 0 0,00 0 - 

2 Náklady vynaložené na prodej zboží 25 775 0,25 24 643 0,21 11 591 0,11 0 0,00 0 0,00 

3 Obchodní marže 2 318 0,02 1 021 0,01 465 0,00 0 0,00 0 0,00 

4 Výkony 10 554 290 100,74 11 621 408 100,14 10 166 424 100,71 9 515 838 99,80 9 787 052 99,98 

5 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 10 449 111 99,73 11 579 469 99,78 10 082 426 99,88 9 534 745 100,00 9 788 739 100,00 

6 Změna stavu zásob vlastní činnosti 27 791 0,27 -16 862 -0,15 20 616 0,20 -27 378 -0,29 7 608 - 

7 Aktivace 77 388 0,74 58 801 0,51 63 382 0,63 8 471 0,09 -9 295 - 

8 Výkonová spotřeba 4 617 657 44,07 5 096 782 43,92 4 743 437 46,99 4 177 742 43,82 4 251 811 43,44 

9 Spotřeba materiálu a energie 2 253 214 21,51 2 083 331 17,95 1 606 970 15,92 1 344 075 14,10 1 335 894 - 

10 Služby 2 364 443 22,57 3 013 451 25,97 3 136 467 31,07 2 833 667 29,72 2 915 917 - 

11 Přidaná hodnota 5 938 951 56,68 6 525 647 56,23 5 423 452 53,73 5 338 096 55,99 5 535 241 - 

12 Osobní náklady 1 758 753 16,79 1 706 114 14,70 1 641 590 16,26 1 423 576 14,93 1 441 919 14,73 

13 Mzdové náklady 1 256 971 12,00 1 218 103 10,50 1 169 213 11,58 982 091 10,30 1 037 738 - 

14 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 10 279 0,10 9 978 0,09 27 209 0,27 42 787 0,45 - - 

15 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 450 167 4,30 439 934 3,79 412 308 4,08 369 504 3,88 375 309 - 

16 Sociální náklady 41 336 0,39 38 099 0,33 32 860 0,33 29 194 0,31 28 872 - 

17 Daně a poplatky 202 441 1,93 241 986 2,09 221 899 2,20 194 552 2,04 188 115 1,92 

18 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 1 530 632 14,61 1 638 692 14,12 1 519 452 15,05 1 592 863 16,71 1 566 756 16,01 

19 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 454 986 4,34 902 970 7,78 246 655 2,44 73 274 0,77 46 731 - 

20 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 80 767 0,77 564 982 4,87 33 065 0,33 9 224 0,10 2 471 - 

21 Tržby z prodeje materiálu 374 219 3,57 337 988 2,91 213 590 2,12 64 050 0,67 44 260 - 
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22 

Zůstatková cena prod. dlouhodob. majetku a 

materiálu 443 208 4,23 751 494 6,48 206 369 2,04 43 074 0,45 629 - 

23 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 102 969 0,98 450 984 3,89 26 010 0,26 3 279 0,03 629 - 

24 Prodaný materiál 340 239 3,25 300 510 2,59 180 359 1,79 39 795 0,42 0 - 

25 Změna stavu rezerv a opravných položek  425 833 4,06 -43 442 -0,37 154 277 1,53 143 008 1,50 0 - 

26 Ostatní provozní výnosy 11 987 0,11 7 680 0,07 24 199 0,24 137 524 1,44 166 151 1,70 

27 Ostatní provozní náklady 167 465 1,60 142 275 1,23 123 052 1,22 133 285 1,40 570 840 - 

28 Převod provozních výnosů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

29 Převod provozních nákladů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

29 Provozní výsledek hospodaření 1 877 592 17,92 2 999 178 25,84 1 827 667 18,11 2 018 536 21,17 2 114 877 - 

30 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 1 800 802 17,19 1 615 905 13,92 1 024 573 10,15 1 442 561 15,13 0 - 

31 Prodané cenné papíry a podíly 1 230 466 11,74 1 516 778 13,07 951 488 9,43 1 355 349 14,21 0 - 

32 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 515 994 4,92 455 780 3,93 568 623 5,63 605 575 6,35 785 316 - 

33 

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účet. 

Jednotkách 279 900 2,67 286 074 2,47 436 124 4,32 477 255 5,01 0 - 

34 Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 236 094 2,25 169 706 1,46 132 499 1,31 128 320 1,35 0 - 

36 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 306 0,00 532 0,00 135 0,00 173 0,00 0 - 

37 Náklady z finančního majetku 1 449 0,01 1 220 0,01 0 0,00 0 0,00 0 - 

38 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 3 343 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

39 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 143 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

40 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

41 Výnosové úroky 15 596 0,15 14 879 0,13 18 472 0,18 12 080 0,13 0 - 

42 Nákladové úroky 15 669 0,15 4 966 0,04 4 707 0,05 1 825 0,02 0 - 

43 Ostatní finanční výnosy 1 796 0,02 356 0,00 287 0,00 305 0,00 0 - 

44 Ostatní finanční náklady 1 318 0,01 1 812 0,02 818 0,01 1 015 0,01 0 - 
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45 Převod finančních výnosů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

46 Převod finančních nákladů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

47 Finanční výsledek hospodaření 1 088 792 10,39 562 676 4,85 655 077 6,49 702 505 7,37 921 859 - 

48 Daň z příjmu za běžnou činnost 419 026 4,00 633 393 5,46 384 150 3,81 414 814 4,35 420 634 - 

49 splatná 406 177 3,88 518 784 4,47 294 195 2,91 339 454 3,56 0 - 

50 odložená 12 849 0,12 114 609 0,99 89 955 0,89 75 360 0,79 0 - 

51 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 547 358 24,31 2 928 461 25,23 2 098 594 20,79 2 306 227 24,19 2 616 102 - 

52 Mimořádné výnosy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

53  Mimořádné náklady 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

54 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

55 splatná 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

56 odložená 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

57 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

58 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

59 Výsledek hospodaření za účetní období 2 547 358 24,31 2 928 461 25,23 2 098 594 20,79 2 306 227 24,19 2 616 102 - 

60 Výsledek hospodaření před zdaněním 2 966 384 28,31 3 561 854 30,69 2 482 744 24,60 2 721 041 28,54 3 036 736 - 
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Příloha č. 11  

Vertikální analýza VZZ 

2012 2013 2014 2015 2016 

(tis Kč.) (%) (tis Kč.) (%) (tis Kč.) (%) (tis Kč.) (%) (tis Kč.) (%) 

NÁKLADY CELKEM 8 135 258 100,00 8 708 217 100,00 8 137 969 100,00 7 388 733 100,00 7 448 601 100,00 

Náklady vynaložené na prodej zboží 25 775 0,32 24 643 0,28 11 591 0,14 0 0,00 0 0,00 

Výkonová spotřeba 4 617 657 56,76 5 096 782 58,53 4 743 437 58,29 4 177 742 56,54 4 251 811 57,08 

Osobní náklady 1 758 753 21,62 1 706 114 19,59 1 641 590 20,17 1 423 576 19,27 1 441 919 19,36 

Daně a poplatky 202 441 2,49 241 986 2,78 221 899 2,73 194 552 2,63 188 115 2,53 

Odpisy DHM a DNM 1 530 632 18,81 1 638 692 18,82 1 519 452 18,67 1 592 863 21,56 1 566 756 21,03 

VÝNOSY CELKEM 11 021 263 100,00 12 532 058 100,00 10 437 278 100,00 9 653 362 100,00 9 999 934 100,00 

Výkony 10 554 290 95,76 11 621 408 92,73 10 166 424 97,40 9 515 838 98,58 9 787 052 97,87 

Ostatní provozní výnosy 11 987 0,11 7 680 0,06 24 199 0,23 137 524 1,42 166 151 1,66 

Tržby za prodej DM a materiálu 454 986 4,13 902 970 7,21 246 655 2,36 73 274 0,76 46 731 0,47 

 


