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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Severočeské doly a.s. 

provedenou za roky 2007 – 2010. Finanční analýza je provedena pomocí poměrových 

ukazatelů.  

Nejdříve představuji společnost Severočeské doly a.s., dále jsou teoreticky 

zpracované poměrové ukazatele, které jsou následně aplikovány na konkrétní čísla. 

V poslední části jsem vyhodnotil vypočtené poměrové ukazatele. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

cash flow 

 

SUMMARY 

This bachelor thesis is about financial analysis of company Severočeské doly a.s., 

performed for years 2007 – 2010. Financial analysis is performed with support of 

ratiometric pointers. 

I introduce at first the company Severočeské doly a.s., further there are processed 

ratiometric pointers in theory, which are subsequently applied on a concrete numbers. In 

the last part of thesis I evaluated calculated ratiometric pointers 

 

Keywords: Financial analysis, ratiometric pointers, balance-sheet, profit and loss, 

cash flow 
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1. ÚVOD 

Finanční analýza je oblíbenou metodou hodnocení podniku. Hodnotí situaci 

společnosti v minulosti, současnosti a vytváří předpoklad hospodaření do budoucna. 

Finanční analýza se provádí na základě získaných dat z účetních výkazů jako je rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát a přehled o peněžních tocích (cash flow). Data neslouží pouze pro 

rozhodování společnosti, ale jsou také důležitá pro další subjekty, jako jsou banky  

a věřitelé, obchodní partneři, konkurence, zaměstnanci nebo stát. 

Základní finanční analýza se provádí pomocí poměrových ukazatelů. Obvykle se 

dělí do čtyř skupin: ukazatelé likvidity, ukazatelé rentability, ukazatelé zadluženosti 

a ukazatelé aktivity. Jednotlivý ukazatelé obsahují vždy několik možností výpočtu a každý 

ukazatel má svou doporučenou hodnotu, ve které by se měl pohybovat. 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na společnost Severočeské doly a.s.  

a zpracoval jsem finanční analýzu pomocí poměrových ukazatelů v letech 2007 – 2010. 

Bakalářská práce je rozdělena do 5 kapitol. 

Druhá kapitola se zabývá představením společnosti Severočeské doly a.s., její 

charakteristikou, seznámením s dceřinými a přidruženými společnostmi, činnostmi  

a aktivitami společnosti. 

Třetí kapitola obsahuje teoretické vymezení finanční analýzy, zdroje, ze kterých se 

finanční analýza počítá, obecné vyjádření poměrových ukazatelů a následné dosazení čísel 

získaných z výročních zpráv společnosti, které jsou veřejně dostupné.  

Ve čtvrté kapitole je provedeno vyhodnocení vypočtených ukazatelů a srovnání 

s doporučenými hodnotami. 

Cílem bakalářské práce je finanční zhodnocení společnosti Severočeské doly a.s. 

v oblastech likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity v letech 2007 – 2010. 
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2. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

V této kapitole představuji společnost Severočeské doly a.s. Jsou zde popsány 

hlavní údaje, historie, současnost společnosti a také její činnosti a aktivity. Všechny 

informace jsem získal z webových stránek www.sdas.cz, což jsou oficiální stránky 

společnosti. 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti:   Severočeské doly a.s. 

Identifikační číslo:   499 01 982 

Sídlo společnosti:   Boženy Němcové 5359,  

430 01 Chomutov 

Den zápisu do obchodního rejstříku:  1. ledna 1994 

 

Od roku 2006 je jediným akcionářem společnost ČEZ a.s., která je také největším 

odběratelem. 

2.2 Profil společnosti 

Společnost vznikla z podstatné části privatizací majetku dvou státních podniků, 

Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Předmětem podnikání je především těžba, úprava  

a odbyt hnědého uhlí. Těžební činnost je provozována v Severočeské hnědouhelné pánvi 

ve dvou lokalitách vzdálených 70 km. V lokalitě Bílina je produkováno nízkosirnaté 

tříděné uhlí a energetické uhlí a v lokalitě Tušimice především energetické uhlí. Ročně 

společnost produkuje řádově 20 milionů tun. Společnost si uvědomuje, že vydobytá krajina 

potřebuje další ošetření, proto obnova krajiny po těžbě hnědého uhlí je jednou ze 

základních součástí činnosti společnosti. 

2.2.1 Skupina Severočeské doly 

Skupinu Severočeské doly tvoří mateřská společnost Severočeské doly a.s.,  

6 dceřiných a 2 přidružené společnosti. 

http://www.sdas.cz/
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Dceřiné společnosti a podíl Severočeských dolů a.s. na jejich základním kapitálu  

k 31. prosinci 2009: 

- SD – Rekultivace, a.s.  100% podíl 

- SD – Autodoprava, a.s.  100% podíl 

- SD – Kolejová doprava, a.s.  100% podíl   

- SD – 1. strojírenská, a.s.  100% podíl 

- Prodeco, a.s.    100% podíl 

- SD – Komes, a.s.   92,65% podíl 

SD – Rekultivace, a.s. 

Dceřiná společnost, která byla zapsána do obchodního rejstříku 23. 7. 2007, provádí 

rekultivaci krajiny poškozené těžbou. Na těchto územích jsou realizovány rekultivační 

práce, např. uvolnění předpolí, skrývka ornice a zemědělská, lesní nebo vodní rekultivace.  

SD – Autodoprava, a.s. 

Vznikla v roce 1997 v rámci restrukturalizace vyčleněním samostatného provozu 

Autodoprava z Dolů Bílina. V druhé etapě restrukturalizace mateřská společnost vložila 

nepeněžitý majetek, jednalo se o prostředky osobní a nákladní dopravy. V roce 2009 

Severočeské doly a.s. prodaly akcie společnosti SD – Vrtací a trhací práce, a.s., dceřiné 

společnosti SD – Autodoprava, a.s. a následovala fúze těchto dvou společností. 

SD – Kolejová doprava, a.s. 

Společnost byla založena v roce 2001. Hlavní předmět podnikání je provozování 

drážní dopravy. Součástí předmětu jsou také některé pomocné činnosti např. zámečnictví, 

montáže a opravy některých zařízení a provádění staveb. 

SD – 1. strojírenská, a.s. 

Společnost založena dne 18. 9. 2001 vyčleněním vybraných středisek a činností ze 

závodů dílen Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice. Hlavním předmětem je údržba důlní 

technologie. Společnost vlastní tzv. Velký svářečský průkaz, který ji opravňuje k výrobě 

a montáži ocelových konstrukcí v zemích Evropské unie.  
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Prodeco, a.s. 

Severočeské doly a.s. získaly 100% podíl v roce 2008. Předmětem činnosti je 

realizace velkých zakázek při obnově důlní technologie. Od roku 1945 společnost 

vyprojektovala a dodala více než 30 typů kolesových rypadel a zakladačů.  

SD – Komes, a.s. 

Vznikla rozdělením společnosti SHD – Komes. Dodává materiál pro výrobní 

spotřebu společnosti.  

Skládka Tušimice, a.s. 

Byla nejstarší dceřinou společností. Předmět činnosti je ukládání odpadů, podle 

katalogu odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky. Severočeské doly a.s. 

vlastnily 98% podíl základního kapitálu. V roce 2010 byl prodán celý většinový podíl. 

Přidružené společnosti: 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. 

Klíčová instituce pro výzkum nezbytný pro rozvoj hnědouhelného hornictví. Díky 

majetkové účasti je umožněno podílet se na řízení a kontrole činností ústavu. 

Enetech, a.s. 

Enetech, a.s. je jediným vlastníkem práv pro projektovou dokumentaci společnosti 

Transporta, a.s. pro Českou republiku a vlastní know – how k dobývacím strojům 

vyrobených v Krušnohorských strojírnách, a.s. Proto také společnost Severočeské doly a.s. 

vstoupila do Enetech, a.s..  

2.3 Činnosti a aktivity společnosti 

2.3.1 Hornická činnost 

Hornická činnost je prováděna ve dvou lokalitách. V lokalitě Doly Nástup Tušimice 

se ročně vytěží okolo 13,5 milionů tun energetického uhlí. Uhlí po úpravě drcením je 

dopravováno pásovými dopravníky do Elektráren Tušimice – ČEZ nebo na další kolejovou 

dopravu k jinému odběrateli. Výstupní kvality odbytových uhelných produktů se dosahuje 
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pomocí homogenizační skládky. Roční těžba na skrývce je asi 26,5 milionů m
3
 nadložních 

zemin. Zemina je používána na zakládání výsypek.  

 

 

Obrázek 1: Geologický profil Dolu Nástup Tušimice [9] 

 

V druhé lokalitě Dolů Bílina je roční těžba 9 milionů tun uhlí s odklizem  

50 milionů m
3 

nadložních zemin. Při předpokládaných ročních těžbách kolem 8 milionů 

tun bude těžba ukončená okolo roku 2030. Uhlí je upravováno v Úpravně uhlí Ledvice  

a tříděno dle kvality na obchodní uhelné produkty, prachové uhlí a palivové směsi určené 

pro velký objem odběratelů. 

 

 

Obrázek 2: Geologicky profil Dolu Bílina [9] 
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2.3.2 Rekultivace 

Rekultivace je obnovení krajiny po těžbě. Cílem je snížit negativní projevy krajiny 

po těžební činnosti. Skupina Severočeské doly, a.s. si tvoří ročně rezervu na zahlazení 

následků hornické činnosti. V roce 2010 společnost zahájila rekultivační práce na ploše  

o 205 ha a dokončil rekultivaci krajiny o celkové ploše 113,5 ha. Tyto práce zajišťuje 

dceřiná společnost SD – Rekultivace, a.s. Společnost disponuje výhledem rekultivace do 

roku 2050. [9] 

 

Tabulka 1: Výhled rekultivace do roku 2050 [9] 

Plochy Rozloha [ha] 

Zemědělské 3325,32 

Lesnické 5624,62 

Vodní 2244,32 

Ostatní 1973,81 

Celkem 13168,07 

  



Lukáš Smrčka: Finanční analýza vybraného podniku 

 

2012   7 

 

3. FINANČNÍ ANALÝZA 

Finanční analýza představuje postupný rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech. Zahrnuje historii, současnost a předpovídá budoucnost 

finanční situace společnosti. Smyslem finanční analýzy je shromáždit data pro rozhodování 

a řízení společnosti. Mezi zdroje finanční analýzy patří účetní výkazy jako je rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát a výkaz cash-flow (výkaz o peněžních tocích) a přílohy k účetní 

závěrky. [1] 

Sestavení účetních závěrek je dáno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní 

závěrka je nedílný celek a tvoří ji:  

a) rozvaha (bilance) 

b) výkaz zisku a ztrát 

c) příloha (vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech pod písmeny a) a b)).  

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o finančních tocích nebo přehled o změnách 

vlastního kapitálu. Vybrané účetní jednotky sestavují přehled o peněžních tocích 

a o změnách vlastního kapitálu vždy. [2]  

Kvalitu zpracování finanční analýzy ovlivňuje množství a hloubka získaných dat 

a znalost prostředí společnosti. Můžeme tedy říci, že pokud finanční analýzu zpracovává 

interní pracovník, tak má oproti externímu analytikovi výhodu. [1] 

3.1 Zdroje finanční analýzy 

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha se skládá z aktiv a pasiv podniku. Aktiva obsahují informace o stavu 

majetku podniku a strana pasiv nám říká z jakých zdrojů je tento majetek financován. 

Vždy musí platit pravidlo, že obě strany se musí rovnat.  
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Tabulka 2:  Struktura rozvahy [8] 

Aktiva Pasiva 

Pohledávky za upsaný kapitál Vlastní kapitál 

  Základní kapitál 

Stálá aktiva Kapitálové fondy 

Dlouhodobý hmotný majetek Fondy ze zisku 

Dlouhodobý nehmotný majetek Výsledek hospodaření minulých let 

Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření běžného období 

   

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

Zásoby Rezervy 

Pohledávky  Dlouhodobé závazky 

Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé závazky 

  Bankovní úvěry a výpomoci 

Ostatní aktiva  

Časové rozlišení Ostatní pasiva 

 Časové rozlišení 

 

Rozvaha podniku je sestavována k určitému datu. Obsahuje nejvíce dat, která 

poslouží analytikovi dozvědět se mnoho údajů o společnosti. Především nám jde o zjištění 

majetkové situace společnosti, o zdroji financování a finanční situace společnosti. [1] 

3.1.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát obsahuje výnosy a náklady a z rozdílu vzejde výsledek 

hospodaření (VH) společnosti za určité období. Data jsou zaznamenávána vždy v době 

jejich vzniku a bez ohledu na to zda byly proplaceny. [1]  
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Obrázek 3: Členění výsledku hospodaření [1] 

 
Tabulka 3:  Struktura výkazu a ztrát [8] 

+   OBCHODNÍ MARŽE 

+   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

-    Provozní náklady 

=   Provozní výsledek 

+   Výnosy z finanční činnosti 

-    Náklady z finanční činnosti 

=   Finanční výsledek hospodaření 

-    Daň z příjmu za běžnou činnost 

=   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

+   Mimořádné výnosy 

-    Mimořádné náklady 

-    Daň z mimořádné činnosti 

=   Mimořádný výsledek hospodaření 

=   Výsledek hospodaření za účetní období 

3.1.3 Výkaz cash flow 

Součástí finanční analýzy je také výkaz cash flow (CF). Výkaz srovnává zdroje 

tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich využitím (výdaje) za určité období. 

  

VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ 

VH provozní 

VH z finančních 
operací 

VH za běžnou 
činnost 

VH mimořádný 

VH za účetní 
období 

VH před 
zdaněním 
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Výkaz cash flow dělíme na: 

- CF z hospodářské činnosti 

- CF z finanční činnosti 

- CF z investiční činnosti  

 

Tabulka 4: Struktura cash  flow [8] 

+   Čistý zisk 

+   Odpisy 

-    Změna stavu zásob 

-    Změna stavu pohledávek 

+   Změna stavu krátkodobých závazků 

=   Cash flow z provozní činnosti 

-    Přírůstek dlouhodobých aktiv 

=   Cash flow z investiční činnosti 

+   Změna bankovních úvěrů 

=   Změna nerozděleného zisku z minulých let 

-    Dividenda 

+   Emise akcií 

=   Cash flow z finanční činnosti 

=   Cash flow celkem 

3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejvíce používaným rozborovým postupem k účetním 

výkazům z hlediska využitelnosti. [1]  
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Obrázek 4: Poměrové ukazatele [1] 

3.2.1 Analýza likvidity 

Likvidita je schopnost jednotlivých aktiv společnosti se přeměnit na peněžní 

prostředky, přičemž se předpokládá, že tyto získané peněžní prostředky zajistí solventnost 

společnosti. Solventnost je schopnost úhrady dluhů v jejich okamžiku splatnosti, proto 

společnost musí mít část svých aktiv ve formě peněz nebo ve formě snadno přeměnitelné 

na peníze. [3]  

Používáme tyto základní ukazatele: 

- okamžitá likvidita 

- běžná likvidita 

- celková lividita 

- cash flow likvidita [3] 

  

POMĚROVÉ 
UKAZATELE 

Ukazatel 
likvidity 

Ukazatel 
rentability 

Ukazatel 
zadluženosti 

Ukazatel 
aktivity 
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Tabulka 5: Analýza likvidity [9, vlastní zpracování] 

 

2007 2008 2009 2010 

pohotové platební prostředky 11 521 010 8 843 320 5 053 619 1 997 101 

krátkodobé pohledávky 1 379 368 1 220 132 1 403 544 1 382 836 

oběžná aktiva 13 228 173 10 461 063 6 954 369 3 806 243 

krátkodobé závazky 7 330 717 7 195 047 5 631 264 4 158 992 

CF z provozní činnosti 3 531 522 4 205 088 4 678 535 4 462 222 

okamžitá likvidita 1,57 1,23 0,90 0,48 

běžná likvidita 1,76 1,40 1,15 0,81 

celková likvidita 1,80 1,45 1,23 0,92 

CF likvidita 0,48 0,58 0,83 1,07 
Data jsou uvedena v tis. Kč 

Okamžitá likvidita 

Představuje nejužší vymezení likvidity a je označována jako likvidita 1. stupně. 

Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,9 – 1,1. [1, 3]  

 

okamžitá likvidita = 
pohotové platební prostředky

krátkodobé závazky
     

 

okamžitá likvidita        = 
           

         
      

okamžitá likvidita        = 
         

         
       

okamžitá likvidita        = 
         

         
       

okamžitá likvidita        = 
         

         
       

Běžná likvidita 

Označována jako likvidita 2. stupně. Ukazatel by měl nabývat hodnot 1 – 1,5. [1, 3]  

 

běžná likvidita = 
pohotové platební prostředky + krátkodobé pohledávky

krátkodobé závazky
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běžná likvidita        = 
                    

         
      

běžná likvidita        = 
                   

         
      

běžná likvidita        = 
                   

         
      

běžná likvidita        = 
                   

         
      

Celková likvidita 

Nazýváme též likviditou 3. stupně. Udává nám, kolikrát jsou pokryty krátkodobé 

závazky společnosti oběžnými aktivy. Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí  

1,5 – 2,5. [1, 3] 

celková likvidita = 
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
     

 

celková likvidita        = 
          

         
      

celková likvidita        = 
          

         
      

celková likvidita        = 
         

         
      

celková likvidita        = 
         

         
      

Cash flow likvidita 

Pro analýzu likvidity můžeme také použít výpočet z provozního cash-flow.  

cash flow likvidita   
CF z provozní činnosti 

krátkodobé závazky
     

 

CF likvidita          
         

         
      

CF likvidita          
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CF likvidita          
         

         
      

CF likvidita          
         

         
      

3.2.2 Analýza rentability 

Rentabilita nám ukazuje, zda společnost na základě vložených prostředků hospodaří 

efektivně, resp. dosahuje zisku za použití investovaného kapitálu.  

Nejčastěji používáme následující ukazatele:  

- rentabilita aktiv (ROA) 

- rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

- rentabilita tržeb (ROS) 

- rentabilita tržeb vycházející z CF [1] 

 

Tabulka 6: Analýza rentability [9, vlastní zpracování] 

 
2007 2008 2009 2010 

zisk 3 769 391 3 833 635 3 932 057 2 749 777 

čistý zisk 3 071 143 3 052 232 3 144 882 2 260 595 

celková aktiva 30 610 910 31 963 679 29 419 613 28 436 782 

vlastní kapitál 18 963 636 20 258 147 19 014 828 19 488 797 

tržby 10 324 559 10 622 146 11 295 296 10 864 245 

CF z provozní činnosti 3 531 522 4 205 088 4 678 535 4 462 222 

rentabilita aktiv (ROA) 0,12 0,12 0,13 0,10 

rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) 0,16 0,15 0,17 0,12 

rentabilita tržeb (ROS) 0,30 0,29 0,28 0,21 

CF výkonnost 0,34 0,40 0,41 0,41 
Data jsou uvedena v tis. Kč 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 

„Ukazatel ROA bývá považován za rozhodující míru rentability, protože srovnává 

zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou tato 

aktiva financována.“ [3] 
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ROA = 
zisk

aktiva celkem
     

 

ROA        = 
         

          
      

ROA        =
         

          
       

ROA        =
         

          
      

ROA        =
         

          
      

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Zhodnocuje nám výnosnost veškerého kapitálu, který do společnosti vložili jeho 

vlastníci nebo akcionáři. [4] 

 

ROE = 
č   ý zisk

vlastní kapitál
     

 

ROE        = 
         

          
      

ROE        = 
         

          
      

ROE        = 
         

          
      

ROE        = 
         

          
      

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Podle ukazatele zjistíme, kolik korun zisku společnost vyprodukuje z jedné koruny 

tržeb. 

 

ROS = 
č   ý zisk

tržby
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ROS        = 
         

          
      

ROS       = 
         

          
      

ROS        = 
         

          
      

ROS        =
         

          
      

 

Rentabilita tržeb vycházející z CF 

Vyjadřuje nám výkonnost podniku společnosti. 

 

CF výkonnost = 
CF z provozní činnosti

tržby
     

 

CF výkonnost        
         

          
      

CF výkonnost        = 
         

          
      

CF výkonnost        = 
         

          
      

CF výkonnost        = 
         

          
      

3.2.3 Analýza zadluženosti 

Společnost ve své činnosti používá k financování aktiv cizí zdroje, což nám 

vyjadřuje právě pojem zadluženost. U velkých společností nepřichází v potaz, že by 

veškerá svá aktiva financovaly jen z vlastního nebo pouze z cizího kapitálu. Výhradní 

použití vlastního kapitálu snižuje celkovou výnosnost vloženého kapitálu. Naopak za 

použití výhradně cizích zdrojů by nastaly problémy s jeho získáváním. Za základní 

problém společnosti je tedy stanovení potřebné výše kapitálu i správné skladby zdrojů. [1] 
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Zaměřím se na následující ukazatele: 

- Podíl vlastních zdrojů na aktivech 

- Podíl stálých aktiv 

- Úrokové zatížení 

 

Tabulka 7: Analýza zadluženosti [9, vlastní zpracování] 

 
2007 2008 2009 2010 

celková aktiva 30 610 910 31 963 679 29 419 613 28 436 782 

stálá aktiva 17 340 121 21 465 158 22 419 388 24 583 334 

vlastní kapitál 18 963 636 20 258 147 19 014 828 19 488 797 

zisk 3 769 391 3 833 635 3 932 057 2 749 777 

úroky 70 158 193 120 42 923 22 792 

podíl vlastních zdrojů na 

aktivech [%] 61,95 63,38 64,63 68,53 

podíl stálých aktiv [%] 56,65 67,15 76,21 86,45 

úrokové zatížení  1,83 4,80 1,08 0,82 
Data jsou uvedena v tis. Kč 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 

Tento ukazatel je nejčastěji používaným. Udává nám míru, do které je společnost 

schopna pomocí vlastních zdrojů pokrýt své hospodářské potřeby. [3] 

 

podíl vlastních zdrojů na aktivech = 
vlastní kapitál

celková aktiva (pasiva)
              

 

podíl vlastních zdrojů na aktivech        = 
          

          
             

podíl vlastních zdrojů na aktivech        
          

          
             

podíl vlastních zdrojů na aktivech        
          

          
             

podíl vlastních zdrojů na aktivech        
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Podíl stálých aktiv 

„Čím nižší je výsledná hodnota, tím pružněji se společnost může přizpůsobovat 

různým stupňům zaměstnanosti v reakci kolísání poptávky po jeho produkci.“ Ovšem podíl 

nesmí být příliš nízký, protože by naznačoval nízkou míru investic. [3] 

 

podíl stálých aktiv = 
stálá aktiva

celková aktiva
               

 

podíl stálých aktiv        = 
          

          
             

podíl stálých aktiv        = 
          

          
             

podíl stálých aktiv        = 
          

          
             

podíl stálých aktiv        = 
          

          
             

 

Úrokové zatížení 

Slouží k posouzení finančních důsledků zadluženosti, zatěžující společnost splácet 

úroky ve stanoveném termínu. Ukazatel vyjadřuje, jakou část zisku odčerpávají úroky. [3] 
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3.2.4 Analýza aktivity 

Tento ukazatel hodnotí, jak účelně společnost hospodaří se svými aktivy. Vyjadřuje 

se pomocí počtu obratů jednotlivých aktiv a doby jednoho obratu. 

Zaměřím se na následující ukazatele: 

- Obrat zásob a doba obratu zásob 

- Doba obratu pohledávek 

- Doba obratu závazků 

 

Tabulka 8: Analýza aktivity [9, vlastní zpracování] 

  2007 2008 2009 2010 

zásoby 327 795 397 611 497 206 426 306 

pohledávky 1 379 368 1 220 132 1 403 544 1 382 836 

krátkodobé závazky 1 447 891 1 504 832 1 829 708 2 046 180 

tržby 10 324 559 10 622 146 11 295 296 10 864 245 

obrat zásob 31,50 26,71 22,72 25,48 

doba obratu zásob [dny] 11,43 13,48 15,85 14,13 

doba obratu pohledávek [dny] 48,10 41,35 44,73 45,82 

doba obratu závazků [dny] 50,49 51,00 58,32 67,80 
Data jsou uvedena v tis. Kč 

Obrat zásob a doba obratu zásob 

Obrat zásob uvádí, kolikrát za určitý časový interval se obrátí určitý druh majetku  

a doba obratu, která je vyjadřována v časových jednotkách (ve dnech), měří velikost právě 

tohoto časového intervalu. [3] 

 

obrat zásob =  
     

 zásoby
  počet obrátek             

 

obrat zásob        = 
          

       
        počet obrátek          

obrat zásob        = 
          

 397 611
        počet obrátek          

obrat zásob        = 
          

 497 206
        počet obrátek         
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obrat zásob        = 
          

 426 306
        počet obrátek         

 

 

doba obratu zásob   
zásoby

tržby
      dny      

 

doba obratu zásob          
       

          
            dny   

doba obratu zásob          
       

          
            dny  

doba obratu zásob          
       

          
               dny  

doba obratu zásob          
       

          
               dny  

 

Doba obratu pohledávek  

Udává velikost časového intervalu od prodeje na obchodní úvěr až po přijetí peněz 

od odběratele. [3] 

 

doba obratu pohledávek= 
  pohledávek z obchodního styku

denní tržby na obchodní úvěr
  dny      

 

Získaná data z výročních zpráv nám neumožňují použít vzorec uveden výše, proto 

dobu obratu pohledávek vypočítáme pomocí vzorce: 
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Doba obratu závazků 

Udává velikost časového intervalu od nákupu zásob až po jejich úhradu dodavateli. 

Doba obratu závazků je pro společnost důležitá, protože je spojena s výskytem peněz, které 

společnost vlastní a využívá pro jiné účely. Musí však zajistit v době splatnosti závazků 

likvidnost společnosti. [3] 

 

doba obratu závazků= 
  závazků z obchodního styku

denní nákupy na obchodní úvěr
  dny      

 

Doba obratu závazků je stejný případ jako doba obratu pohledávek. Proto 

použijeme vzorec: 

 

                    
       

     
                

 

                            
         

          
                 

                            
         

          
                  

                            
         

          
                  

                            
2 046 180
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4. VYHODNOCENÍ 

4.1 Likvidita 

Doporučená hodnota okamžité likvidity se uvádí v rozmezí od 0,9 do 1,1. V našem 

případě okamžitá likvidita od roku 2007, kde má hodnotu 1,57, postupně klesá až na 

hodnotu v roce 2010, kde je 0,48. Z přiloženého grafu lze vyčíst, že pouze v roce 2009 

nabývá doporučené hodnoty a to 0,90. Pokles zapříčinilo postupné snižování krátkodobých 

cenných papírů. V roce 2007 vlastnila společnost krátkodobé cenné papíry v hodnotě 

10 091 689 000 Kč a v roce 2010 pouze v hodnotě 1 749 152 000 Kč. 

 

Graf 1: Vývoj okamžité likvidity [vlastní zpracování] 

 

 

Pro likviditu 2. stupně, tedy běžnou likviditu se doporučuje rozmezí hodnot od 

1 – 1,5. V letech 2008 a 2009, kdy nabývá hodnoty 1,40 respektive 1,15, je ideální. Za celé 

čtyřleté období je opět vidět pokles z důvodu snižování krátkodobých cenných papírů. 
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Graf 2: Vývoj běžné likvidity [vlastní zpracování] 

 

 

Celková likvidita by se měla optimálně pohybovat v rozmezí od 1,5 do 2,5. 

V tomto rozmezí se pohybuje pouze v roce 2007, kdy nabývá hodnoty 1,80. V dalších 

letech opět klesá, tento pokles zapříčinilo snižování oběžných aktiv, které od roku 2007 do 

roku 2010 klesly o necelých 10 mld. korun, především krátkodobých cenných papírů. 

 

Graf 3: Vývoj celkové likvidity [vlastní zpracování] 
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Oproti všem předcházejícím ukazatelům likvidity, nám CF likvidita od roku 2007 

stoupá z hodnoty 0,48 až na hodnotu 1,07. Příčinou je nárůst CF z provozní činnosti a také 

v posledních dvou letech snížení krátkodobých závazků. 

 

Graf 4: Vývoj CF likvidity [vlastní zpracování] 

 

 

4.2 Rentabilita 

Rentabilita vložených prostředků (ROA) se pohybuje v rozmezí od 0,10 do 0,13. 

Nejvyšší hodnoty nabývá v roce 2009, právě hodnoty 0,13. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) hodnotí výnosnost kapitálu, který byl do 

společnosti vložen. Nejvyšší hodnotu nabývá v roce 2009, kdy také společnost dosáhla 

nejvyššího čistého zisku a to 3 144 882 000 Kč. 

Rentabilita tržeb (ROS) udává jakého je schopna společnost dosáhnout zisku při 

dané výši tržeb. V letech 2007 – 2009 se pohybuje kolem hodnoty 0,29. V roce 2010 nastal 

výrazný pokles až na hodnotu 0,21, což je způsobeno nejnižší hodnotou čistého zisku za 

analyzované roky a to 2 260 595 000 Kč. V tomto roce tedy společnost vyprodukovala 

nejmenší efekt na 1 Kč tržby. 
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Graf 5: Vývoj rentability [vlastní zpracování] 

 

 

CF výkonnost vychází z rentability tržeb, ale do čitatele dosazujeme CF z provozní 

činnosti. V tomto případě má ukazatel stoupající tendenci od 0,34 v roku 2007 až do 

0,41 v roce 2010. 

 

Graf 6: Vývoj CF výkonnosti [vlastní zpracování] 
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4.3 Zadluženost 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech je nejpoužívanějším ukazatelem. Je to podíl 

vlastního kapitálu k celkovým aktivům a vyjadřuje se v procentech. 

 

Graf 7: Vývoj podílu vlastních zdrojů na aktivech [vlastní zpracování] 

 

 

Ukazatel podílu stálých aktiv má v našem případě stoupající tendenci od 56,65 % 

až do 86,45 %, což je způsobeno postupným zvyšováním hodnoty stálých aktiv, především 

dlouhodobého hmotného majetku. 
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Graf 8: Vývoj podílu stálých aktiv [vlastní zpracování] 

 

 

Úrokové zatížení nám udává, jakou část zisku odčerpávají úroky. V roce 2008 je to 

4,8 % ze zisku, kdy nákladové úroky činily 193 120 000 Kč. V porovnání s rokem 2010 

tyto úroky činily pouze 22 792 000 Kč. 

 

Graf 9: Vývoj úrokového zatížení [vlastní zpracování] 
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4.4 Aktivita 

Obrat zásob nám udává, kolikrát za časový interval se obrátí zásoby, v tomto 

případě za 1 rok. Obecně platí, čím vyšší počet obrátek, tím lépe a největší počet obrátek 

za rok společnost dosáhla v roce 2007 a to 31,50.  

Graf 10: Vývoj obratu zásob [vlastní zpracování] 

 

 

Doba obratu zásob nám naopak udává jak je velký časový interval jednoho obratu.  

 

Graf 11: Vývoj doby obratu zásob [vlastní zpracování] 
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Doba obratu pohledávek nám říká, jak dlouhá je průměrně splatnost pohledávek. 

A doba obratu závazků říká, za jakou průměrnou dobu hradíme své závazky. Obecně 

platí, že by měla být delší doba obratu závazků než pohledávek, aby nebyla narušena 

rovnováha ve firmě. Společnost toto pravidlo splnila ve všech analyzovaných letech.  

 

Graf 12: Doba obratu pohledávek a závazků [vlastní zpracování] 
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5. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo provést finanční analýzu společnosti Severočeské doly 

a.s. Společnost působí v oblasti těžby hnědého uhlí, jeho zpracování a odbytu. Ovšem pro 

celkové zhodnocení finančního zdraví společnosti nestačí jen zjištěné ukazatele a je dobré 

být seznámen s chodem podniku a budoucími záměry společnosti. Finanční analýzy by se 

měly provádět v pravidelných intervalech.  

Práce je rozdělena do 5 kapitol. Stěžejní kapitoly byly pro mě především finanční 

analýza a následné vyhodnocení. 

V úvodní části práce jsem se zaměřil na profil společnosti Severočeské doly a.s. Její 

charakteristiku, představení dceřiných a přidružených společností, činnostmi a aktivitami. 

Následující kapitola nejprve teoreticky popisuje vymezení finanční analýzy, zdroje, 

ze kterých finanční analýza čerpá a popis poměrových ukazatelů. Následně jsou do vzorců 

dosazena konkrétní data.   

Finanční analýza byla prováděna z dostupných účetních výkazů z let 2007 – 2010 

zveřejněných na oficiálních stránkách společnosti a pomocí běžně používaných 

poměrových ukazatelů. Zpracované údaje v tomto období by měly mít dostatečnou 

vypovídací schopnost o situaci společnosti. Z výsledků finanční analýzy lze vyčíst, že 

společnost v letech 2007 – 2010 prosperovala, resp. vytvářela zisk. Za toto čtyřleté období 

byl čistý zisk největší v roce 2009 a to 3 144 882 000 Kč.  

Z vyhodnocení můžeme říci, že ukazatelé okamžité a běžné likvidity v průběhu čtyř 

let postupně klesali z důvodu snižování krátkodobých cenných papírů. Ukazatel celkové 

likvidity také klesal z důvodu zbavování se oběžných aktiv, které od roku 2007 do roku 

2010 klesly o necelých 10 mld. korun. Cash flow likvidita má naopak stoupající tendenci 

. Vztah ukazatelů rentability by měl být ROE > ROA, společnost toto naplnila ve 

všech čtyřech letech.  

Z ukazatelů zadluženosti bych zmínil náhlý vzestup úrokového zatížení v roce 2008 

na hodnotu 4,8% z předchozích 1,83%. To je způsobeno největšími úrokovými náklady za 

sledované období, kdy činily 193 120 000 Kč, v předchozím období byly 70 158 000 Kč. 

Ukazatel aktivity zaměřený na obrat zásob nám říká, že nejvíce obrátek měla 

společnost v roce 2007 a to 31,50. 
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Závěrem mé bakalářské práce bych chtěl říci, že finanční analýza hodnotí 

hospodaření od minulosti až po současnost a dává nám také podklady pro správné 

rozhodnutí do budoucnosti.  
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