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Summary 

 

The financial analysis is a standard method for evaluation of the financial health 

of a company. Indicators of profitability evaluate estimation of a capital. Information is 

especially gathered from the account statements of a company, the information contains 

much incorrectness and the businessman can make a bad decision. This financial analysis 

was performed for weeds of Severočeské doly, a.s. wining company. Analysis was focused 

on solidity, stability, profitability and activity ratios. 

 

Keywords: financial analysis, stability, profitability, activity 

 

Anotace 

Finanční analýza je standardní metodou hodnocení finanční vitality podniku. 

Například ukazatelé rentability hodnotí, jak byly investované prostředky zhodnoceny. 

Informace jsou čerpány z účetních výkazů, z čehož vyplývají mnohé nepřesnosti, které 

mohou vést k nesprávným podnikatelským rozhodnutím. Finanční analýzu jsem provedl 

pro potřebu těžební společnosti Severočeské doly a.s. a zaměřil jsem se na ukazatele 

likvidity, stability, rentability a aktivity. 

 

Klí čová slova:  finanční analýza, likvidita, rentabilita, aktivita, stabilita 
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Seznam zkratek: 
 

CP Cenné papíry 

ČEZ České Energetické Závody 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

EBIT Earnings before Interest and Taxes zisk před odečtením úroků a daní 

(provozní hospodářský výsledek) 

ROA návratnost jmění (z anglického Return on Assets) -  

ROE návratnost vlastního kapitálu (z anglického Return on Equity)  

ROIC výnosnost investovaného kapitálu (z anglického Return On Invested 

Capital)  

SD Severočeské Doly 

SDAS Severočeské Doly, a.s. 
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1. Úvod 

Cílem práce je provedení finanční analýzy a na základě jejich výsledků provést 

základní hodnocení sledovaného podniku a navrhnout opatření ke zlepšení současného 

stavu. Bakalářská práce je zaměřená těžební společnost Severočeské doly a.s., která se 

zabývá povrchovou těžbou hnědého uhlí. 

Hlavním úkolem práce je vysvětlit, že finanční analýza je důležitá nejen pro malé 

subjekty, jakými jsou malé společnosti, rodiny, ale hlavně pro právnické osoby s velkým 

kapitálem, jakou je společnost Severočeské doly a.s, kterou jsem se rozhodl analyzovat ve 

své práci. Může se zdát, že provádění finanční analýzy malých subjektů není běžné, ale 

opak je pravdou. Její majitelé a vedení musí neustále sledovat stav na pokladně a běžných 

účtech a zajišťovat potřebnou likviditu k zajištění všech statků nutných k jejímu hladkému 

fungování. Jsou řešeny konkrétní každodenní potřeby týkající se nákupu veškerého 

potřebného sortimentu. Dalším důležitým krokem je zjistit, zda je „peněženka“ dost plná, 

aby vše dokázala financovat. Když ne, hledá se možnost jak, kde a za jakou cenu opatřit 

dostatečné množství finančních prostředků. Jedná se o finanční analýzu na té nejjednodušší 

úrovni. 

Na stejných principech se provádí finanční analýza i ve velké společnosti, kterou 

jsou například Severočeské doly a.s. Taková společnost a jiné jí podobné, provádí finanční 

analýzu pro své vnitřní potřeby, aby se ujistily, že se svým kapitálem nakládají tak, aby 

tento kapitál co možná nejvíce zvýšily. Analýza sleduje a porovnává, zda skutečný vývoj 

podniku odpovídá jeho plánovaným konkrétním měřitelným cílům a vizím. Údaje pro 

finanční analýzu čerpá především ze svého účetnictví, z rozvahy, z výkazu zisku a ztráty, 

z výkazu o cash flow a popřípadě z dalších interních či externích zdrojů. Úkolem 

finančního managementu není jen vyhodnocovat pomocí finanční analýzy uplynulé 

období, ale také sledovat trendy trhu, dokázat pružně reagovat na změny poptávky a včas 

zamezit eventuelním ztrátám [1].  

Jelikož jediným akcionářem a největším odběratelem je elektrárenská společnost 

ČEZ, a. s., je těžké v tomto případě provádět analýzu trhu. Je patrné, že rozhodující slovo 

v cenách, čerpání nákladů, úsporách apod. má samozřejmě ČEZ, a.s.  
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Finanční analýza nemusí být prováděna jen podnikem sebou samým (interní 

analýza), ale i bankou, investorem, obchodním partnerem, dodavatelem, odběratelem, 

odbory, státem, konkurenčními podniky a jinými „institucemi“ nacházejícími se v okolí 

podniku (externí analýza).  

Dalším možným subjektem finanční analýzy je stát, respektive jeho národní 

hospodářství. Výstupy z této analýzy jsou vstupy mezinárodní analýzy. Vzhledem 

k náročnosti těchto analýz, je jejich velkou nevýhodou dlouhá doba, nutná k jejich 

vyhotovení. Doba potřebná k vyhotovení finanční analýzy se pohybuje v horizontu dvou 

let. Uvedené finanční analýzy jsou zveřejňovány pravidelně na stránkách Ministerstva 

financí České republiky [2]. 

Ve své práci se zabývám externí analýzou, tedy hodnocením podniku z vnějšího 

pohledu. Základem bude vyhodnocení jednotlivých skupin poměrových ukazatelů aktivity, 

stability, likvidity a rentability, u kterých budu porovnávat vývoj hodnot v letech 2004 až 

2007 [3]. 
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2. Charakteristika vybrané spole čnosti 

Severočeské doly a.s. je společnost, která vznikla dne 1. ledna 1994 rozhodnutím 

o privatizaci podstatné části majetku dvou státních podniků, Doly Nástup Tušimice a Doly 

Bílina, se sídlem v Chomutově. Společnost byla založena dle Obchodního zákoníku č. 

513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznými předpisy 

platnými v České republice. Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt 

hnědého uhlí. Údaje o společnosti jsou zapsány do Obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 495 [3]. 

Společnost Severočeské doly a.s. svou těžební činnost provozuje v Severočeské 

hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice, které těží především 

energetické uhlí, a doly Bílina, které jsou producentem nízkosirnatého tříděného a 

energetického uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i 

struktura odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu a standardy dodávaného uhlí. 

Společnost ročně produkuje řádově 20 mil. tun uhlí, čímž zaujímá vedoucí pozici na našem 

trhu. V následující tabulce je uveden objem produkovaného uhlí v letech 2004 až 2007 [3]. 

 

Tabulka 1: Objem produkovaného uhlí [miliony tun] 

 2004 2005 2006 2007 

Objem produkovaného uhlí 22,023 22,241 22,841 23,803 

Zdroj: [3] 

 

Na grafu č. 1 je zřetelně vidět vývoj v těžbě, objemu produkce. Spojnice trendu 

ukazuje, že vývoj v těžbě má stoupající tendenci. 
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Graf č. 1: Objem produkovaného uhlí v letech 2004 – 2007 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Posláním společnosti není pouze těžba uhlí pro energetiku, ale i odpovídající 

kompenzace využívaných přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti. 

Důsledná příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě 

hnědého uhlí je jednou ze základních součástí činnosti společnosti. Za tímto účelem 

společnost vytváří finanční rezervy na sanace, rekultivace a rezervy na vypořádání důlních 

škod. Prostředky z rezerv zhodnocuje prostřednictvím finančních instrumentů v souladu s 

přiměřeně konzervativní rizikovou politikou, jež v tomto případě nastavuje Horní zákon. 

Pouze se souhlasem Báňského úřadu smí společnost tyto prostředky použít. Nemůže je 

tedy využívat svévolně k běžné činnosti, jako je například úhrada provozu společnosti, ale 

pouze k úhradě činností související s rekultivací [3]. 

Společnost řídí její orgány: valná hromada akciové společnosti, představenstvo 

akciové společnosti a dozorčí rada akciové společnosti. Valná hromada akciové 

společnosti je jejím nejvyšším orgánem. Statutárním orgánem je představenstvo, v čele 

s předsedou představenstva, místopředsedou, a čtyřčlenným představenstvem. Jménem 

společnosti jednají ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Jménem 
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společnosti může jednat i jeden člen představenstva, pokud byl k tomu představenstvem 

písemně pověřen. Dalším orgánem je dozorčí rada, v jejímž čele stojí předseda dozorčí 

rady se dvěma místopředsedy a devíti členy dozorčí rady.  

Jako jediný akcionář společnosti je zapsaná energetická společnost ČEZ, jež 

vlastní 9 080 631 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1000 Kč za jednu akcii [3]. 

Principy řízení Severočeských dolů jsou definovány dokumentem „Stanovy 

společnosti“, který vymezuje práva a povinnosti jejích orgánů a plně respektuje veškeré 

zákonné požadavky při správě akciové společnosti. Společnost má jediného akcionáře. Ten 

vykonává působnost valné hromady, která je nejvyšším orgánem společnosti. Valná 

hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od skončení 

předcházejícího účetního období. Její působnost je určena Stanovami společnosti, 

obchodním zákoníkem a patří do ní rozhodování o zásadních hospodářských, 

organizačních a provozních záležitostech [3].  

Na následující straně uvádím organizační schéma společnosti, z kterého je patrné 

její složení. 
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Obrázek 1: Organizační schéma 

 

Zdroj: [3] 
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3. Teoretické vymezení finan ční analýzy 

Jednou z částí finanční analýzy jsou finanční poměrové ukazatele, které vznikají 

jako podíl dvou rozdílných absolutních ukazatelů. Například ukazatel likvidity je možné 

vyjádřit jako podíl oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům, který vyjadřuje, jak velkou 

část svých neúplatných dluhů může podnik uhradit z krátkodobého finančního majetku, 

krátkodobých pohledávek a zásob. Ukazatel poměřuje to, čím je možno platit s tím, co je 

nutno zaplatit. Zabývá se nejlikvidnější částí aktiv firmy a aktiva dělí podle likvidnosti 

položek dosazovaných z rozvahy. Poměrové ukazatele v praxi umožňují managementu 

srovnání s konkurenčními podniky, které jsou shodné nebo podobné ve stejném odvětví. V 

analýze se zabývám pouze srovnáním v časové ose, tedy jak si firma stála po ekonomické 

stránce v letech 2004 - 2007.  

Dále je vhodné uvést, že cílem finanční analýzy je pomocí vhodných nástrojů 

stanovit diagnózu finančního „zdraví“ podniku. Pojem finanční zdraví podniku vychází z 

anglosaské literatury, tímto pojmem je označován podnik, který má uspokojivou finanční 

situaci. Zjednodušeně ho můžeme definovat jako likviditu a rentabilitu. 

Rovnice 1:  Finanční zdraví 

 

 

Finanční zdraví ovlivňuje nejvíce výnosnost a také riziko spojené s podnikáním. 

Podnik, který je finančně zdravý, musí vytvářet dostatečný zisk. Hodnota zisku má zásadní 

význam pro měření rentability podniku. Obecně se uvádí, čím je rentabilita větší, tím lépe 

pro finanční zdraví podniku. Je-li podnik emitentem cenných papírů, odrazí se jeho dobré 

hospodaření příznivě v tržních cenách akcií podniku. Je nutno mít na paměti, že není dobré 

vytvářet nadsazený zisk, který vede k tomu, že časem vše zřejmě vyjde najevo. Zisk je tedy 

přírůstek aktiv, ale ten může být rozložen i v nevhodných položkách, což v účetnictví vede 

k tomu, že podnik může mít nadsazeny zisky o 30 – 40 procent, v některých případech i 

více. Je dobré nemít hlavní kriterium růstu zisk, ale například „rozšiřování trhu“ [4]. 

Finanční zdraví = likvidita + rentabilita 
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Podnik také musí včas a řádně hradit své závazky, tzn., že musí mít dobrou 

likviditu. Pokud má podnik dobré finanční zdraví, může bez problémů získat případné 

externí finanční zdroje pro další rozvoj. Jeho zisk je zdrojem pro splácení úvěrů. 

Opakem finančního zdraví je finanční tíseň. Podnik se dostává do finanční tísně, 

když má vážné problémy v peněžních tocích, ohroženou likviditu, atd. Tento problém se 

stává neřešitelným, až do okamžiku, než podnik začne řešit svou finanční situaci. Musí se 

jednat o změny v činnosti podniku a ve způsobu financování.  

Co lze do analýzy poměrových ukazatelů zařadit, jaké ukazatele, uvádím níže. 

Zdrojem dat pro provedení finanční analýzy jsou účetní výkazy, které zachycují 

hospodaření podniku v průběhu jednoho účetního období (zpravidla kalendářního roku). 

Data z účetních výkazů, uvedených v následující kapitole, jsou pro finanční analýzu 

nezbytně nutná. Není možné provést finanční analýzu bez zdrojů dat z účetnictví. Finanční 

analýzu lze rozdělit na dvě základní části – teoretickou a praktickou [1].  

 

3.1 Analýza pom ěrových ukazatel ů 

3.1.1 Analýza aktivity.  

Ukazateli aktivity je možné vyjádřit, jak efektivně hospodaří daný podnik se 

svými aktivy. Má-li podnik mnoho aktiv než je potřebné, vznikají zbytečné náklady 

podniku a zároveň klesá zisk. A obráceně by se dalo vyjádřit, že má-li podnik málo aktiv, 

přichází o tržby, které by tím mohl získat. Ukazatel je udáván v počtu obrátek za sledované 

období.  

o Dobu obratu zásob vypočteme jako: 

Rovnice 2: Dobu obratu zásob 










+

==

360

tržby
2

rokupočátku  zásoba roku  konce Zásoba

 
  spotřebadenní

zásoba roční  průměrná
  zásobobratu    doba  
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Tento ukazatel měří dobu ve dnech, po kterou je kapitál vázán v určité formě 

zásob. Mimo souhrnný ukazatel zásob ve vyjádření finančních prostředků lze zásoby 

rozdělit například: 

− zásoby zboží; 

− zásoby výrobků; 

− nedokončenou výrobu; 

− zásoby surovin; 

− zásoby potřebné k výrobě. 

 

Doba obratu zásob výrobků resp. zboží je zároveň indikátorem likvidity, protože 

udává počet dnů, za něž se zásoba přemění v peněžní hotovost nebo pohledávku. Čím je 

doba obratu zásob delší, tím je menší riziko vyplývající z nedostatku zásob, ale tím více se 

v zásobách váže kapitál, což snižuje výkonnost podniku. Doba obratu zásob ve dnech by 

měla být co nejnižší, rychlost obratu zásob co nejvyšší. Oba ukazatelé jsou ve vztahu 

nepřímé úměrnosti. Čím je delší doba obratu, tím méně obrátek se ve sledovaném období 

uskuteční. Čím je hodnota doby obratu zásob vyšší v porovnání s odvětvovým průměrem, 

tím více má podnik přebytečných zásob s nízkou výkonností.  

Rovnice 3: Dobu obratu zásob 

spotřpot denní

zásoba průrůměr
zásobobratu  doba =  

  

o Dále se v této skupině počítá doba obratu pohledávek. Tento ukazatel se dá 

vyjádřit jako podíl průměrného stavu pohledávek z obchodního styku a 

průměrných denních tržeb na faktury. 

Rovnice 4: Doba obratu pohledávek 

pohledávkyúvěv obchodní na tržby denní

tržbystyku obchodního z pohledávky
pohledávekobratu  doba

=
==  
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o Doba obratu závazků je jako poslední ukazatel v této skupině. Tento ukazatel 

nám udává dobu ve dnech, která uplyne v průměru mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou. Doba obratu závazků je z pohledu finančního řízení dost významná. 

Tato doba je spojena s existencí peněz, které podnik po jistou dobu zadrží a 

využije je pro své potřeby. Podnik musí zajistit dostatečný objem finančních 

prostředků na včasnou úhradu svých závazků. Vývoj tohoto ukazatele 

sledujeme jednak v časové řadě a jednak v porovnání s dobou obratu 

pohledávek.  

Rovnice 5: Doba obratu závazků 

 

 

o Ukazatel rychlosti obratu je dán jako převrácená hodnota doby obratu: 

Rovnice 6: Ukazatel rychlosti obratu 

 

 

Výsledkem je číslo, které nám říká, kolikrát do roka proběhl cyklus přeměny. Pro 

praktické hodnocení je vhodné vyjádřit dobu obratu ve dnech, tj. vynásobit jí délkou 

období1[1]. 

3.1.2 Analýza rentability 

Analýza rentability , nazývaná též ukazatel ziskovosti nebo ukazatel výnosnosti.  

Ukazatel měří čistý výsledek snažení podniku.  

 

o Ukazatel rentability tržeb 

Vyjadřuje, kolik Kč čistého zisku je vázáno na 1 Kč tržeb. Podklady k výpočtu 

jsou čerpány z výkazů zisku a ztrát. Tento ukazatel charakterizuje úspěšnost firmy na trhu, 

                                                 

1  Zpravidla 360. 

úvěr obchodní nanákupy 

 stykuobchodníhoz závazky 
závazkůobratu  doba =

obratu doba

360
obratu rychlosti ukazatel =
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závisí především na cenách prodávaných výrobků, na zisku zakalkulovaných cen ale i na 

hospodárnosti podnikové činnosti. Zisk můžeme uvádět buď před, nebo po zdanění, ale 

musíme znát zdroj, z něhož jsme čerpali.  

Rentabilitu tržeb lze vyjádřit vztahem: 

Rovnice 7: Rentabilita tržeb 

tržby

zisk
tržeb arentabilit = . 

o Návratnost jmění.  

Obecně je možné uvádět rentabilitu vloženého kapitálu jako poměr zisku a vloženého 

kapitálu. Následující zápis je označován též jako ROA a je považován ve většině případů 

jako rozhodující míra rentability:  

Rovnice 8: Rentabilita úhrnných vložených prostředků 

 

 

o Návratnost vlastního kapitálu.  

Třetí ukazatel v této skupině, označován jako ROE, hodnotí výnosnost kapitálu, 

který do podniku vložili akcionáři nebo vlastníci. Můžeme si zvolit vlastní kriterium při 

rozhodování o variantách investování volného kapitálu: 

Rovnice 9: Rentabilita vlastního kapitálu
 

kapitál vlastní

zisk čistý
 kapitálu  vlastního arentabilit =

 

o Ukazatel rentability investovaného kapitálu.  

Specifickým ukazatelem rentability, který je používán ve skupině společností 

ovládaných energetickou společností ČEZ, je ukazatel rentability investovaného kapitálu 

označovaný jako ROIC. Ve společnosti Severočeské doly je počítán jako poměr ukazatele 

celkem aktiva

zisk
  prostředků vložených úhrných arentabilit =
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EBIT2, který je očištěný o změnu stavu jednorázových rezerv, opravných položek 3, 

zdaněný a o průměr investovaného kapitálu. Investovaný kapitál je dán součtem netto 

hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a čistého pracovního kapitálu. 

Průměrný investovaný kapitál je stanoven jako průměr hodnot na začátku a na konci 

sledovaného období. 

Rovnice 10: Ukazatel rentability investovaného kapitálu
 

( ) ( )
kapitál ýinvestovan průměrný

OP a rezerv ýchjednorázov stavu změnaEBIT
ROIC

t−×+= 1

 

Specifický je také výpočet čistého pracovního kapitálu4. Ten je dán následujícím 

vztahem: 

Rovnice 11: Čistý pracovní kapitál
 

 














 ×
−

=

PEK a peníze zboží;

 avýkony  vlastní zatržby 4%
z  minimum-yekvivalent peněžní na peníze

-majetek finanční krátkodobý-závazky krátkodobé-aktiva oběžnáČPK

 

Hodnota 4 % byla stanovena odbornými útvary společností ČEZ. Krátkodobý 

finanční majetek je reprezentován krátkodobými cennými papíry s vysokou likviditou 

(termínované vklady) a v rozvaze (aktiva) je uváděn na řádku číslo C.IV.3 Krátkodobé 

cenné papíry a podíly. Peníze a peněžní ekvivalenty jsou dány součtem řádků C.IV.1. 

Peníze a C.IV.2. Účty v bankách [3]. 

                                                 

2   Ve společnosti Severočeské doly je chápán jako provozní hospodářský výsledek 

3   Např. na opravy, soudní spory apod., nikoliv rezervy vyplývající z charakteru podnikání 

4 Čistý pracovní kapitál je přebytek oběžného majetku (oběžných aktiv) nad krátkodobým cizím kapitálem 

(krátkodobými cizími pasivy). Lze jej vyjádřit i jako přebytek dlouhodobého kapitálu (dlouhodobých pasiv) 

nad stálými aktivy Těž zkráceně „pracovní kapitál“. Představuje částku volných prostředků, která zůstane 

podniku po úhradě všech běžných krátkodobých závazků. Opačná situace, tedy přebytek krátkodobého cizího 

kapitálu nad oběžným majetkem, se označuje jako „nekrytý dluh“. 
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3.1.3 Analýza stability 

Analýza stability neboli zadluženosti se dělí do dvou skupin ukazatelů. První 

skupina je skupina ukazatelů zadluženosti, která ukazuje poměr různých složek pasiv mezi 

sebou anebo ve vztahu k pasivům celkem. Tato skupina ukazatelů zadluženosti měří 

rozsah, jak podnik financuje svůj dluh.  

o Ukazatel věřitelského rizika. V tomto případě počítáme rozsah, vyjadřující 

podíl cizích zdrojů na celkových zdrojích. Ukazatel udává míru zadluženosti. 

Tento ukazatel využívají především banky: 

Rovnice 12: Ukazatel věřitelského rizika 

pasiva) (  aktiva celková

zdroje cizí
rizika hověřitelské ukazatel =

 

3.1.4 Analýza likvidity 

Je analýza jednotlivých položek podniku, které se budou převádět na hotové 

peníze. Likvidita je v obecném pohledu brána jako schopnost jednotlivých aktiv podniku 

přeměnit se na hotové peníze. Musíme tento ukazatel brát jako velice orientační, protože se 

liší obor od oboru a podnik od podniku, nehledě na porovnání v jiných zemích podobných 

podniků. Předem se předpokládá, že takovéto prostředky zajistí solventnost podniku. Pro 

tyto ukazatele se počítají tři skupiny hodnot, kterých mají podniky dosahovat. Hodnoty 

jsou označovány jako L1 – L3 pro ukazatele likvidity okamžité, běžné a celkové. 

Následující zápisy jsou obecné. V tomto případě je nutné odečíst ve výpočtu peníze, které 

jsou určené dle Horního zákona na sanace a rekultivace a společnost je smí použít pouze se 

souhlasem báňského úřadu. 

 

o Okamžitá likvidita. 

 V první skupině bude výsledek pro ukazatel okamžitá likvidita. Zde se počítá 

poměr mezi pohotovými platebními prostředky se závazky s okamžitou splatností. Tento 

ukazatel je někdy též nazýván jako ukazatel prvního stupně. Data čerpaná z aktiv 

z položky finanční majetek, od kterého odečítám hodnotu rezervy uvedenou na řádku 

zákonné rezervy v pasivech a uvádím jí do položky pohotové platební prostředky. Závazky 



Martin ZVĚŘINA: Finanční analýza společnosti Severočeské doly a.s. 

2009        21 

s okamžitou splatností jsou úvěry, závazky vůči dodavatelům atd. Vypočtené hodnoty 

ukazatele okamžité likvidity by se měly pohybovat v rozmezí L1 = 0,9 – 1,1. 

 

Rovnice 13: Okamžitá likvidita 

splatnostíokamžitou  závazky s

prostředky platební pohotové
  likvidita okamžitá =

 

o Běžná likvidita . Následující výpočet je též někdy označován jako likvidita 

druhého stupně. Krátkodobost pohledávek je zde zpravidla určena délkou 

jednoho roku, stejně jako u závazků. Výsledné hodnoty má podnik dosahovat 

v rozmezí 1,0 – 1,5 a je označován jako L2. Běžnou likviditu vypočteme jako: 

Rovnice 14: Běžná likvidita
 

závazky krátkodobé

pohledávky krátkodobé  prostředky platební pohotové
  likvidita běžná

+=  

 

o Celková likvidita . Poslední ukazatel v této skupině, označován chronologicky 

jako ukazatel třetího stupně, tedy L3, je poměr oběžných aktiv a krátkodobých 

závazků. Na první pohled může být patrno, že je ukazatel „Oběžná aktiva“ 

jednoduchý, ale není tomu tak. Tento ukazatel může obsahovat mnoho položek 

s nízkou likviditou, takzvané nepřeměnitelné na peníze, jako jsou např. zásoby 

prodávané na obchodní úvěr s delší dobou inkasa, jednoúčelové náhradní díly 

atp. Výsledek je očekávaný v rozmezí hodnot 1,2 – 2,5 [2].  

Rovnice 15: Celková likvidita 

závazky krátkodobé

aktiva oběžná
  likvidita celková =  
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4. Analýza vybraných pom ěrových 

ukazatel ů 

V této kapitole přistoupím k praktickému výpočtu ukazatelů finanční analýzy. 

S výpočtem přichází na řadu interpretace výsledků finančních poměrových ukazatelů. 

Použije-li management správně výsledky v praxi, mohou být užitečné pro finanční zdraví 

firmy. Uvědomuji si zároveň, že výpočty neposkytnou žádné nové informace, ale pouze 

data, která firma poskytuje běžně k potřebě veřejné. Tedy analýza poskytuje podklady pro 

naše vlastní závěry a doporučení. Na výsledky si budeme muset odpovědět pouze dotazy, 

které vyslovím v závěru mé práce. 

4.1 Zdroje dat  

Pro finanční analýzu slouží veřejně dostupné zdroje dat – dokumenty a to: Výkaz 

zisku a ztráty a Rozvaha. Veškeré číselné informace jsem čerpal z dokumentů uvedených 

na internetových stránkách zkoumané společnosti. Z důvodu značného rozsahu, jsem 

tabulky umístil jako přílohu č. 1, Výkaz zisku a ztráty a přílohu č. 2, Rozvaha. 

4.2 Analýza aktivity 

4.2.1 Doba obratu zásob 

 

Celkové provozní tržby podniku jsou dány součtem následujících položek výkazu 

zisku a ztráty: 

− tržby za prodej zboží; 

− tržby za prodej vlastních výrobků a služeb; 

− tržby z prodeje dlouhodobého majetku; 

− tržby z prodeje materiálu. 
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Při výpočtu doby obratu zásob je nutné z celkových tržeb vyloučit hodnotu tržeb 

z prodeje dlouhodobého majetku, protože tato hodnota nemá k zásobám žádný vztah. 

Otázkou do diskuse zůstávají tržby z prodeje materiálu, které vyjadřují prodejní cenu 

materiálu nespotřebovaného ve výrobě. Společnost tímto způsobem optimalizuje svojí 

strukturu zásob, jelikož prodává se ziskem nadbytečné zásoby. Pokud nás tedy zajímá doba 

obratu zásob tak, jak je uvedena v učebnici, pak jsou celkové tržby rovny součtu tržeb za 

prodej zboží, vlastních výrobků a materiálů. Průměrná roční zásoba je dána aritmetickým 

průměrem zásob na začátku a na konci roku. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4 

Tabulka 2: Tržby společnosti (tis. Kč) 

Tržby 2004 2005 2006 2007 

Tržby za prodej zboží 16 389 17 592 19 653 21 785 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 7 785 023 7 980 680 8 912 356 10 009 649 

Tržby z prodeje materiálu 182 109 228 362 253 223 293 165 

CELKEM 7 983 521 8 226 634 9 185 232 10 324 599 

Průměrná roční zásoba 2004 2005 2006 2007 

Zásoby 144 056 219 946 271 523 327 795 

Průměrná roční zásoba 129 271 182 001 245 735 299 659 

Zdroj: [vlastní výpočet] 

 

Doba obratu zásob počítaná jako podíl průměrné roční zásoby a celkových tržeb 

dělených počtem dní5 činí: 

Tabulka 3: Doba obratu zásob 

Průměrná roční zásoba 2004 2005 2006 2007 

DOBA OBRATU ZÁSOB CELKEM 5,83 7,96 9,63 10,45 

Zdroj: [vlastní výpočet] 

                                                 

5 Můžu násobit počtem dnů a to: 360, 365 a nebo 260 dnů pracovních. Důležité je, abych pro výpočet 

používal hodnotu v celé práci a pro všechny roky totožnou. 
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V následujícím grafu je zřetelný průběh doby obratu zásob. 

Graf č. 2: Doba obratu zásob v letech 2004 – 2007 
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Od roku 2004 do konce roku 2007 došlo k prodloužení doby obratu zásob o  4,62 

dny, což představuje nárůst o 79,25 %. Hlavním důvodem je především meziroční nárůst 

objemu skladovaných zásob náhradních dílů (např. gumové pásmo, korečky, zuby) 

související s potřebami údržby a obnovy těžební technologie. Na zvýšení stavu zásob se 

rovněž významně projevil cenový nárůst materiálových vstupů (růst cen oceli a ropných 

produktů). 

4.2.2 Doba obratu pohledávek 

Při analýze doby obratu pohledávek se musíme ptát, z jakých tržeb mohou 

vzniknout pohledávky. Jelikož jsou Severočeské doly poměrně velkou společností, 

můžeme zcela oprávněně předpokládat, že ze všech tržeb, které jsou vykázány ve výkazu 

zisku a ztráty mohou vzniknout pohledávky z obchodního styku. Z tohoto důvodu bude při 

výpočtu ukazatele doby obratu pohledávek hodnota tržeb jiná, než při výpočtu doby obratu 

zásob.  
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Tabulka 4: Tržby ve společnosti (tis. Kč) 

Tržby 2004 2005 2006 2007 

Tržby za prodej zboží 16 389 17 592 19 653 21 785 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 7 785 023 7 980 680 8 912 356 10 009 649 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  30 578 24 208 33 245 58 978 

Tržby z prodeje materiálu 182 109 228 362 253 223 293 165 

Tržby z prodeje CP a podílů 614 372 0 150 071 0 

CELKEM 8 628 471 8 250 842 9 368 548 10 383 577 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Kromě tržeb je potřebné analyzovat také strukturu pohledávek. Jelikož společnost 

nemá žádné dlouhodobé pohledávky, budu analyzovat strukturu krátkodobých pohledávek: 

Tabulka 5: Pohledávky ve společnosti (tis. Kč) 

 2004 2005 2006 2007 

Pohledávky z obchodních vztahů 951 985 765 860 841 648 863 059 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 

0 0 0 246 995 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 

0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky sdružení 

0 0 0 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 

Stát – daňové pohledávky 199 0 0 0 

Ostatní poskytnuté zálohy 0 66 670 701 456 247 409 

Dohadné účty aktivní 2 858 2 862 3 651 11 330 

Jiné pohledávky 14 910 14 873 14 807 10 575 

CELKEM 969 952 850 265 1 561 562 1 379 368 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Největší položkou jsou pohledávky z obchodních vztahů, které budu jednoznačně 

zahrnovat do výpočtu doby obratu pohledávek. Významnou položkou jsou také „ostatní 

poskytnuté zálohy“. Severočeské doly zpravidla poskytují zálohy za účelem financování 

investiční obnovy své důlní technologie, zejména jde o zálohy poskytnuté dceřiným 

společnostem SD-1. Strojírenská, a.s. a PRODECO, a.s., které patří mezi významné 
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dodavatele dobývací techniky a to nejen v rámci České republiky. Tyto zálohy nemají 

žádný vztah k současným tržbám, ale k tržbám budoucím. Z tohoto důvodu nejsou do 

výpočtu započítávány. Poslední položkou, u které musíme upřesnit její význam, jsou 

„Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami“, která je vykazována od roku 2007. Dle 

výroční zprávy společnosti za rok 2007 (str. 111) je od 1. 7. 2007 společnost Severočeské 

doly zapojena do reálného cashpoolingu6 Skupiny ČEZ spravovaného Komerční bankou, 

a.s. V této souvislosti je mezi společností a ČEZ, a. s., uzavřena Smlouva o vzájemných 

úvěrových rámcích, na jejímž základě může být společnosti poskytnuto i opakovaně až 50 

mil. Kč. Zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci „cash poolingu“ mateřské 

společnosti ČEZ, a. s., je úročen úrokovou sazbou PRIBID-0,15% a k 31. 12. 2007 činil 

zůstatek 246 995 tis. Kč. Tato položka opět nemá žádný vztah k současným tržbám a 

nebudeme jí proto započítávat.  

Jelikož lze některé tržby považovat za méně běžné, zanalyzuji ukazatel obratu 

jako podíl tržeb a pohledávek. 

Tabulka 6: Celkový obrat pohledávek z obchodního styku 

 2004 2005 2006 2007 

Obrat pohledávek celkem 9,06 10,77 11,13 12,03 

z toho:  

Obrat tržeb za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

8,18 10,42 10,59 11,60 

Obrat tržeb z prodeje materiálu 0,19 0,30 0,30 0,34 

Obrat tržeb za zboží 0,02 0,02 0,02 0,03 

Obrat tržeb z prodeje dlouhodobého majetku 0,03 0,03 0,04 0,07 

Obrat tržeb z prodeje CP a podílů 0,65 0,00 0,18 0,00 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Obrat pohledávek má rostoucí tendenci. Minimální sledovaná hodnota činí 9,06 a 

maximální sledovaná hodnota je 12,03. Nejvýznamnější položkou je obrat tržeb za prodej 

                                                 

6 Cash Pooling představuje optimální řešení v oblasti řízení finančních zdrojů ekonomicky spjaté skupiny 

společností. Na základě koncentrace zdrojů dochází ke zhodnocení nebo k dočasnému dorovnání rozdílu 

mezi debetními a kreditními zůstatky.  
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vlastních výrobků a služeb, který tvoří více než 90 % celkového obratu. Nárazově se 

objevuje obrat tržeb z prodeje CP a podílů. Ostatní položky mají pravidelný výskyt, ale 

jsou nevýznamné. 

Doba obratu pohledávek se zkracuje, což lze hodnotit pozitivně.  

Tabulka 7: Doba obratu pohledávek ve společnosti 

 2004 2005 2006 2007 

Doba obratu pohledávek celkem [dny] 39,72 33,42 32,34 29,92 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 3: Doba obratu pohledávek společnosti 
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4.2.3 Doba obratu závazk ů 

Doba obratu závazků představuje dobu, která v průměru uplyne mezi nákupem 

zásob a jejich úhradou. Je určena poměrem závazků z obchodního styku a denních nákupů 

na obchodní úvěr.  

Společnost eviduje v rozvaze dlouhodobé i krátkodobé závazky. Dlouhodobé 

závazky jsou tvořeny odloženým daňovým závazkem, který nemá vztah k obchodnímu 

styku, ale k odložené dani vykazované ve výsledovce. Struktura krátkodobých závazků 

společnosti je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 8: Závazky ve společnosti (tis. Kč) 

 2004 2005 2006 2007 

Závazky z obchodních vztahů 504 271 496 596 668 285 844 637 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 

Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 

0 0 0 0 

Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení 

2 967 14 013 2 859 2 362 

Závazky k zaměstnancům 59 580 58 929 62 676 63 289 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

37 421 37 481 42 111 42 910 

Stát – daňové závazky a dotace 277 448 200 521 467 855 282 525 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 57 289 48 878 51 052 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 91 602 87 769 122 002 100 006 

CELKEM 973 289 952 598 1 414 666 1 386 781 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Ve finanční analýze se lze setkat s tím, že dohadné účty pasivní jsou zahrnovány 

do závazků z obchodních vztahů. V příloze k účetní závěrce je uvedeno, že se jedná o 

časové rozlišení nevyfakturovaných finančních bonusů za odběr uhlí, poplatku za vydobyté 

nerosty, nevyfakturovaných dodávek služeb, nevyplacené dovolené a prémií včetně 

pojistného. Z tohoto důvodu nebudu do závazků z obchodních vztahů tuto položku 



Martin ZVĚŘINA: Finanční analýza společnosti Severočeské doly a.s. 

2009        29 

započítávat. Jelikož objem nákupů na obchodní úvěr nelze bez dodatečných informací 

zjistit, nahradím jej celkovou výkonovou spotřebou.  

Tabulka 9: Doba obratu závazků ve společnosti 

 2004 2005 2006 2007 

Výkonová spotřeba [tis. Kč] 3 511 785 3 588 026 3 664 920 4 850 854 

Závazky z obchodních vztahů [tis. Kč] 504 271 496 596 668 285 844 637 

OBRAT ZÁVAZKŮ 6,96 7,23 5,48 5,74 

DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ [den] 51,69 49,83 65,64 62,68 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 4: Obrat a doba obratu závazků společnosti 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2004 2005 2006 2007
Roky

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

[ d
en

 ]

OBRAT ZÁVAZKŮ DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ [den]

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

V porovnání s dobou obratu pohledávek je doba obratu závazků výrazně delší, což 

je pro společnost výhodné. Tento rozdíl koresponduje i ze skutečností, kdy společnost má 

standardní dobu splatnosti obchodních závazků stanovenu na 30 dní, kdežto standardní 

doba splatnosti vystavených faktur činí 14 dní. Samozřejmě některé významné obchodní 

vztahy mají smluvně stanoveny individuální platební podmínky. Meziroční nárůst závazků 

byl způsoben zejména zvýšenými dodávkami ke konci roku. 



Martin ZVĚŘINA: Finanční analýza společnosti Severočeské doly a.s. 

2009        30 

4.3 Analýza rentability 

V roce 2007 společnost dosáhla ve všech důležitých ukazatelích nejlepších 

výsledků za dobu existence Severočeských dolů, tj. od 1. ledna 1994. Dosažení výnosů v 

částce vyšší než 10 000 mil. Kč umožnilo vytvořit čistý zisk 2 925 mil. Kč. Na to navazují 

další klíčové ukazatele výkonnosti, jako jsou rentabilita investovaného kapitálu, rentabilita 

vlastního kapitálu, ekonomická přidaná hodnota atd., které také dosáhly v loňském roce 

historicky nejlepších hodnot. To vše současně s rozsáhlým investováním do obnovy 

těžební a pomocné techniky a především – a to zdůrazňuji – do ochrany životního prostředí 

a rekultivací. Mírné posílení dělnických profesí na úkor technických znamenalo přibližně 

stejný počet zaměstnanců jako v roce 2006, tedy více než 3 500. To umožnilo společnosti 

Severočeské Doly, a.s., vytěžit 23 597 tis. tun uhlí a znamená to opět historicky nejvyšší 

těžbu. 

4.3.1 Rentabilita úhrnných vložených prost ředků (ROA) 

Tabulka 10: Rentabilita úhrnných vložených prostředků 

 2004 2005 2006 2007 

Hospod. výsledek za účetní obd. [tis. Kč] 1 364 798 1 884 925 2 655 813 3 071 143 

Aktiva [ tis. Kč ] 22 271 916 22 184 698 24 199 817 30 610 910 

Ukazatel návratnosti aktiv [%] 6,13 8,50 10,97 10,03 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 5: Rentabilita úhrnných vložených prostředků ROA 
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4.3.2 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Od svého vzniku společnost dosahuje vysokých hospodářských výsledků a 

rentability vlastního kapitálu. Tak tomu bylo i v roce 2007 a také v roce 2008 je plánován 

podobný vývoj hospodaření. Uvedené hodnoty jsou uvedené, spočtené a graficky 

znázorněné v tabulce 11 a v grafu č. 6.  

Tabulka 11: Návratnost vlastního kapitálu ve společnosti 

 2004 2005 2006 2007 

Hosp. výsledek za účetní obd. [tis. Kč] 1 364 798 1 884 925 2 655 813 3 071 143 

Vlastní kapitál [tis. Kč] 16 339 397 15 972 138 17 527 070 18 963 636 

Návratnost vlastního kapitálu [%] 8,35 11,80 15,15 16,19 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 6: Návratnost vlastního kapitálu společnosti 
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Nárůst ROE je odrazem meziročního zlepšení čistého zisku. Na pozitivním vývoji 

ziskových ukazatelů se příznivě podílela jen dynamika tržeb z prodeje uhlí klíčovým 

odběratelům, tak program zaměřený na zefektivnění procesů, který se projevuje postupným 

snižováním provozních nákladů. Významnou roli ovšem hraje položka tvorby a zúčtování 

rezerv, kde se zejména v létech 2006 a 2007 nestandardně projevilo účtování rezerv na 

důlní škody a na sanace a rekultivace. Pro kontinuální zachycení vývojového trendu by 

bylo vhodnější čistý zisk očistit o odpady účtování těchto rezerv a souvisejících nákladů7. 

4.3.3 Rentabilita tržeb 

Tabulka 12: Rentabilita tržeb ve společnosti 

 2004 2005 2006 2007 

HV za účetní období [tis. Kč] 1 364 798 1 884 925 2 655 813 3 071 143 

Tržby z prodeje výr. + tržby z pr. zboží [tis Kč] 7 801 412 7 998 272 8 932 009 10 031 434 

Rentabilita tržeb – ROS [%] 20,287 15,573 17, 83 24,048 

Pramen: [vlastní zpracování] 

                                                 

7 Tyto detailní informace jsou k dispozici z přílohy a účetních výkazů. 
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Graf č. 7: Rentabilita tržeb ve společnosti [tis Kč] 
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Graf č. 8: Ukazatelé rentability společně ve společnosti 
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Tabulka 13: ROIC ve společnosti 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Rentabilita investovaného 
kapitálu (ROIC) 

- 3,51% 16,66% 20,71% 21,88% 

Provozní výsledek hospodaření - 1 438 993 2 120 930 3 174 710 3 446 488 

Tvorba a zúčtování daňově 
neuznatelných rezerv a OP 

- -1 195 211 129 700 -261 117 -172 111 

Daňová sazba - 28% 26% 24% 24% 

Investovaný kapitál (průměr) - 5 004 736 9 998 893 10 692 908 11 374 957 

DHM netto 9 732 028 9 651 983 9 607 956 10 226 819 10 733 242 

DHNM netto 104 371 150 157 169 604 194 720 173 225 

Čistý pracovní kapitál -41 511 207 331 425 339 761 378 660 529 

Oběžná aktiva netto 5 522 785 5 207 340 6 219 092 8 167 146 13 228 173 

Krátkodobé závazky 1 208 991 988 063 964 803 1 428 987 1 447 891 

Krátkodobý finanční majetek 4 355 305 4 011 946 4 122 894 4 555 715 10 091 689 

Peníze a peněžní ekvivalenty 76 819 81 386 1 025 987 1 778 346 1 429 321 

Tržby za vlastní výkony a zboží 7 953 555 7 801 412 7 998 272 8 932 009 10 031 434 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 9: ROIC společnosti 
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Na vývoji ukazatele ROIC se podílely již výše zmiňované položky tvořící 

provozní hospodářský výsledek, tj. tržby z prodeje uhlí, provozních nákladů a dopady 

tvorby a zúčtování rezerv. Oproti tomu působilo postupné navýšení investovaného 

kapitálu, který byl způsobený příbytkem dlouhodobého hmotného majetku zejména 

v souvislosti s investicemi do těžební technologie. 

Ukazatele rentability zaznamenaly stabilní meziroční vývoj. Mírný růst se projevil 

také u ukazatele ROIC i přes změnu metodiky jeho výpočtu. Na růstu ekonomické přidané 

hodnoty se projevilo hlavně zvýšení hodnoty vlastního kapitálu. Obdobný vývoj 

zaznamenal i poměr provozního cash flow k závazkům. Zvýšení hodnoty ukazatelů 

spojených s finančním dluhem je způsobeno krátkodobým bankovními úvěry oproti repo 

operacím. S tím je spojen i razantní pokles likvidity. Likvidita vychází z hodnot oběžného 

majetku, kde rozhodující položkou je likvidní finanční majetek, a z hodnot krátkodobých 

závazků, které navyšuje výše popsaný bankovní úvěr. Snížení ukazatele krytí stálých aktiv 

odráží stabilní převyšování hodnoty stálých aktiv společnosti dlouhodobými zdroji. Stupeň 

odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku zaznamenal vlivem odpisové a investiční 

politiky společnosti mírný pokles. 

4.4 Analýza stability spole čnosti 

Výkonnost podniku musí být tedy alespoň na takové úrovni, že rentabilita jeho 

aktiv (EBIT/A) je vyšší než míra nákladů na úvěry korigovaná poměrem neúplatných 

cizích zdrojů na aktivech. Pak se vyplatí zvyšovat zadluženost podniku. V opačném 

případě, kdy je výkonnost podniku nižší než korigované náklady na úvěry (tj. korigovaná 

úroková sazba) se dalším zadlužováním snižuje ROE a zaniká efekt působení finanční 

páky. Při využívání cizího kapitálu není žádoucí přílišné zadlužení. S rostoucím 

zadlužením se obtížněji hledají cesty k získání dalšího cizího kapitálu. Jeho pořízení za 

větší úrokovou míru vzhledem k většímu riziku je nákladnější. Poté by mohlo dojít k tomu, 

že úroková míra cizího kapitálu by byla vyšší jak výnosnost celkových aktiv a tento rozdíl 

by snižoval hodnotu ROE. 
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4.4.1 Věřitelské riziko 

Podíl cizích zdrojů na aktivech se nazývá věřitelské riziko. Ve společnosti 

Severočeské doly dosahuje hodnot od 26 do 38 %.  

Tabulka 14: Věřitelské riziko ve společnosti 

 2004 2005 2006 2007 

cizí zdroje [ tis. Kč ] 5 932 519 6 212 560 6 672 747 11 647 274 

aktiva [ tis. Kč ] 22 271 916 22 184 698 24 199 817 30 610 910 

věřitelské riziko [%] 26,6368 28,0038 27,5735 38,0494 

Pramen: [vlastní zpracování] 

V letech 2004 až 2006 společnost nepoužívala bankovní úvěry a věřitelské riziko 

činilo pouhých 26,6 až 28,0 %. V roce 2007 společnost čerpala úvěr ve výši 5 883 mil. Kč, 

podle strategických záměrů společnosti ČEZ, a. s. zajištěný zajišťovacím převodem práva 

k cenným papírům v majetku společnosti8. Prostředky takto získané vynaložila společnost 

na financování nákupu krátkodobých korporátních9 směnek za účelem zhodnocení 

finančních prostředků. I přes uvedenou skutečnost stále platí, že je pro společnost výhodné 

si půjčit úplatný cizí kapitál, což potvrzují výsledky analýzy finanční páky společnosti. 

                                                 

8 REPO úvěr, poskytnutí úvěru se zajišťovacím převodem cenných papírů. 

9 Alternativa terminovaných vkladů - zdroj výroční zpráva 2007 – strana 30. Podnikové směnky jsou 

vhodným řešením pro konzervativní klienty hledající výnos nad úrovní standardních depozitních sazeb. 
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Graf č. 10: Graf věřitelského rizika společnosti  
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4.5 Analýza likvidity spole čnosti 

Analýza likvidity společnosti odpovídá na otázku, zda má společnost Severočeské 

doly, a. s. dostatek finančních prostředků ke včasné úhradě krátkodobých dluhů. Kromě 

poměrových ukazatelů likvidity jsem použil také tzv. fondové ukazatele, které zobrazují 

rozdíl mezi jednotlivými složkami oběžných aktiv a krátkodobých dluhů. Na rozdíl od 

učebnicového pojetí mají důlní společnosti jedno vlastní specifikum. V souladu s §10 a) 

Zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách, ukládá společnost na zvláštní vázaný účet prostředky 

k účelovému krytí nákladů podle Horního zákona na zahlazení důlních škod, sanace a 

rekultivace. Zůstatky účtů s omezeným disponováním10 jsou odečteny od krátkodobého 

finančního majetku společnosti. Tyto prostředky nemohou být svobodně využity k úhradě 

libovolných závazků. Údaje jsou uvedeny v příloze účetní závěrky společnosti a 

v následující tabulce a která zobrazuje způsob výpočtu. I přes to, že se ukazatele likvidity 

časem snižují, je společnost finančně zdravá. 

K výraznému poklesu likvidity došlo ke konci roku 2007 vlivem krátkodobého 

bankovního úvěru oproti REPO operacím v celkové výši 5.883 mil. Kč. Prostředky z úvěru 

byly formou úročené půjčky oproti směnce využity k financování skupiny ČEZ11. V roce 

2006 se na poklesu likvidity podílelo zvýšení krátkodobých závazků. Dalším faktorem, 

který zkresluje vývoj likvidity v jednotlivých letech, jsou účetní přesuny úročenými 

finančními instrumenty evidovanými v krátkodobém finančním majetku12 a finanční 

instrumenty zařazenými do dlouhodobého finančního majetku13. K těmto přesunům 

dochází v rámci správy portfolia. 

                                                 

10 Čerpání a využití prostředků povoluje a kontroluje Obvodní báňský úřad. 

11 Nárůst finančního majetku na straně aktiv. 

12 Jednalo se o pokladniční poukázky, depozita, depozitní směnky. 

13 Jedná se o státní, bankovní a korporátní dluhopisy a eurodluhopisy. 
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Tabulka 15: Analýza likvidity ve společnosti 

ANALÝZA LIKVIDITY 2004 2005 2006 2007 

 + Krátkodobý finanční majetek [tis. Kč] 4 093 332 5 148 881 6 334 061 11 521 010 

 - zůstatky účtů s omezeným disponováním 
[tis. Kč] 

1 216 151 1 120 663 1 390 696 1 411 743 

 = krátkodobý finanční majetek použitelný k 
úhradě závazků [tis. Kč] 

2 877 181 4 028 218 4 943 365 10 109 267 

 - krátkodobé dluhy [tis. Kč] 988 063 964 803 1 428 987 7 330 717 

z toho:   

     Krátkodobé závazky [tis. Kč] 988 063 964 803 1 428 987 1 447 891 

     běžné bankovní úvěry [tis. Kč] 0 0 0 5 882 826 

    krátkodobé finanční výpomoci [tis. Kč] 0 0 0 0 

 = okamžité peněžní prostředky [tis. Kč] 1 889 118 3 063 415 3 514 378 2 778 550 

okamžitá likvidita 4,14 5,34 4,43 1,57 

 + pohledávky [tis. Kč] 969 952 850 265 1 561 562 1 379 368 

 = peněžní majetek [tis. Kč] 2 859 070 3 913 680 5 075 940 4 157 918 

pohotová likvidita 5,12 6,22 5,53 1,76 

 + ostatní oběžná aktiva [tis. Kč] 144 056 219 946 271 523 327 795 

oběžná aktiva bez účtů s omezeným 
disponováním [tis. Kč] 

5 207 340 6 219 092 8 167 146 13 228 173 

 = čistý pracovní kapitál (ř12 + ř14) [tis. Kč] 3 003 126 4 133 626 5 347 463 4 485 713 

běžná likvidita 5,27 6,45 5,72 1,80 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 11: Analýza likvidity společnosti 
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5. Návrhy a opat ření 

Předmětem práce bylo období let 2004 – 2007. Pro uskutečnění cíle práce jsem 

zvolil analýzu poměrových ukazatelů, a to ukazatelů: aktivity, rentability, stability a 

likvidity. 

K hodnocení jednotlivých položek jsem došel již v praktické části práce. Nyní 

bych se ve stručnosti zmínil, k čemu jsem ve své práci dospěl, popřípadě, jaké z práce 

plynou závěry, návrhy a opatření pro management společnosti Severočeské Doly a.s.  

V současné době prochází podnik Severočeské doly a.s. velkými změnami. 

V minulosti byl odkoupen většinový podíl společností ČEZ a.s. Z toho všeho plynou i 

veškeré závěry, které se týkají plánu těžby. Ještě před odkoupením společností ČEZ, a.s, 

byla sepsána mezi společnostmi Severočeské doly a.s a elektrárenskou společností 

ČEZ a.s. dohoda o odkupu veškerého vytěženého uhlí až do úplného vyčerpání zásob.  

Vzhledem ke skutečnosti, jak obě společnosti hospodařily, je dobré uvést, že na 

sklonku letošního roku odkoupily obě společnosti, Severočeské doly a.s. a ČEZ a.s. spolu 

s finanční skupinou J&T 100% podíl v německé důlní společnosti MIBRAG. Celková 

transakce dosáhla hodnoty 404 mil. EUR.  

Od roku 1996 dochází k oddělení pomocných a obslužných procesů ze 

společnosti, dále k vytvoření dceřiných společností, které mají samostatnou právní 

subjektivitu a jsou lépe řízeny než vnitropodnikové útvary. Toto tvrzení vychází jak ze 

zkušeností vedení společnosti, ale i z ekonomických pouček. V některých případech je 

jednoduší službu nakupovat, než ji celou vlastnit a hledat pro ni v době nevyužití práci. 

Tím jsou následně odčerpávány přebytečné výrobní a pracovní kapacity na venkovním 

trhu. 

Dobré hospodářské výsledky jsou dány též faktem, kterým je racionalizace 

výroby14, snížení hospodářského rizika, zvýšení kvality pracovního a životního prostředí. 

                                                 

14 například přesun rypadla z Dolů Nástup Tušimice na Doly Bílina 
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Opatření vedly i ke snižování TH pracovníků, snižování nákladů na mzdy a podobná 

opatření spojená se zaváděním nových technologií v oblasti třídění a prodeje uhlí. 

Proto nedoporučuji v současnosti řádná opatření. Podrobnější analýza (například 

přehlednější spider analýza) by jistě přinesla podněty k dílčím opatřením, to však již 

přesahuje rámec této práce. 

Návrh pro management společnosti Severočeské Doly, a.s. je jediný a to, udržovat 

současný trend, který je ve společnosti nastaven.   
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6. Závěr 

Tématem této práce byla finanční analýza společnosti Severočeské doly a. s. 

Analýza byla provedena za roky 2004 – 2007, podklad tvořily volně dostupné účetní 

výkazy uveřejněné ve Výroční zprávě společnosti. Cílem práce bylo zhodnotit, pomocí 

finanční analýzy, ekonomickou situaci zvolené společnosti a v případě zjištění nedostatků 

navrhnout vhodná řešení problémů. Zkoumaným podnikem byla, již zmíněná, společnost 

Severočeské doly, a. s., jejímž předmětem podnikání je těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí. 

Finanční analýza, jako taková, má důležité postavení ve finančním řízení podniku. 

Informuje finanční management o hospodářské situaci v jejich společnosti. Odhaluje jak 

slabé stránky v hospodaření, které by mohly vést k problémům, tak silné stránky či 

nevyužité zdroje. Nezobrazuje jen minulý a současný vývoj, pomáhá nám také vytvářet 

vize do budoucna. Finanční analýza slouží jako podklad pro rozhodnutí a podnikové 

plánování. 

Vybranou metodou finanční analýzy byla analýza poměrových ukazatelů, ta se 

velmi často používá pro hodnocení finanční situace firmy. Pro určení poměrových 

ukazatelů bylo čerpáno z účetních výkazů čtyř po sobě jdoucích účetních období  

(2004 – 2007).   

Z vypočtených hodnot finančních poměrových ukazatelů vyplývá, že má 

společnost velmi dobrou finanční situaci.  

Kladně lze hodnotit rentabilitu, především vlastního kapitálu, má v čase rostoucí 

tendenci (nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2007 – více než 16 %), díky rostoucí hodnotě 

hospodářského výsledku. Vývoj ukazatelů aktivity a zadluženosti lze také považovat za 

přijatelný. Rovněž ukazatele likvidity dosahují doporučených hodnot.  

Společnost Severočeské doly, a.s. vykazovala v uvedeném období růst. Tempo 

růstu je jasně vidět ve vývoji tržeb, které se každoročně zvyšují (v porovnání s rokem 2004 

vzrostly tržby v roce 2007 téměř o 30 %). V uvedených letech neměla společnost 

Severočeské doly a.s. žádné finanční potíže, které jsou dané hlavně dlouhodobými 

smlouvami na zabezpečení odbytu s elektrárenskou společností ČEZ a.s. Tento vývoj 
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zřejmě bude pokračovat v nastaveném tempu i nadále, a to i přes skutečnost, že společnost 

ČEZ, a.s. ovládla uhelnou těžební společnost v Německu. 

Ze všech výsledků je zřejmé, že společnost je ve velmi dobré kondici, hospodaří 

velmi dobře. Pro příští období bych Společnosti Severočeské doly, a.s. doporučil více 

uplatňovat cizí kapitál. 
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Příloha č. 1: 

Tabulka 16:  Vstupní data pro výpočet poměrových ukazatelů 

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu [tis. Kč] 2004 2005 2006 2007 

Tržby za prodej zboží  16 389 17 592 19 653 21 785 

Náklady vynaložené na prodej zboží 14 369 15 296 17 120 19 247 

Obchodní marže 2 020 2 296 2 533 2 538 

Výkony 7 788 602 8 047 067 8 939 574 10 014 540 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 7 785 023 7 980 680 8 912 356 10 009 649 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -8 384 43 834 7 408 -12 815 

Aktivace 11 963 22 553 19 810 17 706 

Výkonová spotřeba 3 511 785 3 588 026 3 664 920 4 850 854 

Spotřeba materiálu a energie 1 262 737 1 279 418 1 360 335 1 803 827 

Služby 2 249 048 2 308 608 2 304 585 3 047 027 

Přidaná hodnota 4 278 837 4 461 337 5 277 187 5 166 224 

Osobní náklady 1 334 573 1 397 463 1 452 511 1 537 646 

Mzdové náklady 944 386 993 357 1 028 152 1 086 183 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 4 770 5 279 7 032 8 245 

Náklady na soc. zabezp. a zdravotní pojištění 339 531 355 396 376 897 404 350 

Sociální náklady 45 886 43 431 40 430 38 868 

Daně a poplatky 180 241 181 112 168 305 191 648 

Odpisy DHM 1 313 893 800 564 833 678 878 327 

Tržby z prodeje DHM a materiálu 212 687 252 570 286 468 352 143 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 30 578 24 208 33 245 58 978 

Tržby z prodeje materiálu 182 109 228 362 253 223 293 165 

Zůstatková cena prodaného DHM a mater. 151 690 208 940 234 144 345 751 

Zůstatková cena prodaného DHM 5 750 6 627 9 802 71 618 

Prodaný materiál 145 940 202 313 224 342 274 133 

Změna stavu rezerv 63 795 -6 264 -382 468 -964 174 

Ostatní provozní výnosy 66 062 31 438 15 586 27 783 

Ostatní provozní náklady 74 401 42 600 98 361 110 464 

Převod provozních výnosů     

Převod provozních nákladů     

Provozní výsledek hospodaření 1 438 993 2 120 930 3 174 710 3 446 488 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 614 372  150 071  

Prodané cenné papíry a podíly 593 467  150 035  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 321 478 305 618 270 176 244 941 
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Výnosy z podílů     

Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a podílů 321 478 305 618 270 176 244 941 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 

    

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 69 510 51 208 28 045 23 613 

Náklady z finančního majetku 69 558 49 855 67 320 24 521 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů    3 427 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů    44 968 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve F.O.   -11 986  

Výnosové úroky 50 891 52 917 73 137 192 273 

Nákladové úroky 3 5  70 158 

Ostatní finanční výnosy 634 606 1 918 1 356 

Ostatní finanční náklady 4 337 3 589 3 584 3 060 

Převod finančních výnosů     

Převod finančních nákladů     

Finanční výsledek hospodaření 389 520 356 900 314 394 322 903 

Daň z příjmů za běžnou činnost 463 715 592 905 833 291 698 248 

 - splatná 358 091 272 147 505 422 719 365 

 - odložená 105 624 320 758 327 869 -21 117 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 364 798 1 884 925 2 655 813 3 071 143 

Mimořádné výnosy     

Mimořádné náklady     

Daň z příjmů z mimořádné činnosti     

 - splatná     

 - odložená     

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 

    

Hospodářský výsledek za účetní období [tis. Kč] 1 364 798 1 884 925 2 655 813 3 071 143 

Hospodářský výsledek před zdaněním 1 828 513 2 477 830 3 489 104 3 769 391 

Pramen: [www.sdas.cz] 
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Příloha č. 2 

Tabulka 17:  Rozvaha 

[tis. Kč] 2004 2005 2006 2007 

AKTIVA 22 271 916 22 184 698 24 199 817 30 610 910 

          

Stála aktiva 17 040 130 15 939 041 16 004 236 17 340 121 

Dlouhodobý nehmotný majetek 150 157 169 604 194 720 173 225 

Software 80 395 100 119 77 541 66 578 

Ocenitelná práva 66 378 67 043 96 161 94 368 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 129       

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 143 2 442 21 018 12 279 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

3 112       

Dlouhodobý hmotný majetek 9 651 983 9 607 956 10 226 819 10 733 242 

Pozemky 853 701 870 468 959 188 1 004 604 

Stavby 3 412 961 3 280 718 3 295 558 3 478 962 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 705 506 4 543 402 5 615 182 5 806 081 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 358 2 358 2 358 2 358 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 27 377 102 882 236 162 170 667 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 650 080 808 128 118 371 270 570 

Dlouhodobý finanční majetek 7 237 990 6 161 481 5 582 697 6 433 654 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 657 213 642 367 605 391 639 656 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

37 005 37 005 51 180 51 180 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 988 887 916 413 704 645 765 112 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 5 554 885 4 565 696 4 221 481 4 977 706 

Oběžná aktiva 5 207 340 6 219 092 8 167 146 13 228 173 

Zásoby 144 056 219 946 271 523 327 795 

Materiál 127 565 159 477 190 065 272 792 

Nedokončená výroba a polotovary 7 003 32 701 45 705 37 060 

Výrobky 9 044 27 180 21 583 17 413 

Zboží 444 588 484 530 

Poskytnuté zálohy na zásoby     13 686   

Krátkodobé pohledávky 969 952 850 265 1 561 562 1 379 368 

Pohledávky z obchodních vztahů 951 985 765 860 841 648 863 059 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami       246 995 

Stát - daňové pohledávky 199       
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Ostatní poskytnuté zálohy   66 670 701 456 247 409 

Dohadné účty aktivní 2 858 2 862 3 651 11 330 

Jiné pohledávky 14 910 14 873 14 807 10 575 

Krátkodobý finanční majetek 4 093 332 5 148 881 6 334 061 11 521 010 

Peníze 621 647 658 608 

Účty v bankách 80 765 1 025 340 1 777 688 1 428 713 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 011 946 4 122 894 4 555 715 10 091 689 

Časové rozlišení 24 446 26 565 28 435 42 616 

Náklady příštích období 24 364 25 309 27 589 42 060 

Příjmy příštích období 82 1 256 846 556 

PASIVA 22 271 916 22 184 698 24 199 817 30 610 910 

          

Vlastní kapitál [tis. Kč] 16 339 397 15 972 138 17 527 070 18 963 636 

Základní kapitál 9 080 631 9 080 631 9 080 631 9 080 631 

Základní kapitál 9 000 055 9 080 631 9 080 631 9 080 631 

Změny základního kapitálu 80 576       

Kapitálové fondy 553 -13 748 -25 137 -82 936 

Emisní užil         

Ostatní kapitálové fondy 2 133 2 525 2 525 2 525 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -1 580 -16 273 -27 662 -85 461 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 

5 892 817 5 020 330 5 133 271 5 274 259 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 1 524 245 1 592 485 1 693 007 1 825 798 

Statutární a ostatní fondy 4 368 572 3 427 845 3 440 264 3 448 461 

Výsledek hospodaření minulých let 598   682 492 1 620 539 

Nerozdělený zisk minulých let 598   682 492 1 620 539 

Výsledek hospodaření běžného účet. období (+/-) 1 364 798 1 884 925 2 655 813 3 071 143 

Cizí zdroje 5 932 435 6 212 433 6 672 666 11 640 977 

Rezervy 4 886 486 4 873 570 4 536 611 3 647 027 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 4 033 586 4 275 370 4 360 722 3 612 591 

Rezerva na důchody a podobné závazky     19 689 21 236 

Ostatní rezervy 852 900 598 200 156 200 13 200 

Dlouhodobé závazky 57 886 374 060 707 068 663 233 

Odložený daňový závazek 7 886 374 060 707 068 663 233 

Krátkodobé závazky 988 063 964 803 1 428 987 1 447 891 

Závazky z obchodních vztahů 504 271 496 596 668 285 844 637 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

2 967 14 013 2 859 2 362 
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Závazky k zaměstnancům 59 580 58 929 62 676 63 289 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

37 421 37 481 42 111 42 910 

Stát – daňové závazky a dotace 277 448 200 521 467 855 282 525 

Krátkodobé přijaté zálohy   57 289 48 878 51 052 

dohadné účty pasivní 91 602 87 769 122 002 100 006 

Jiné závazky 14 774 12 205 14 321 61 110 

Bankovní úvěry a výpomoci       5 882 826 

Krátkodobé bankovní úvěry       5 882 826 

Časové rozlišení 84 127 81 6 297 

Výdaje příštích období   26   6 254 

Výnosy příštích období 84 101 81 43 
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