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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je Finanční analýza Skupiny ČEZ za období 2008 – 2010. 

Prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy jsou zhodnoceny jednotlivé oblasti 

financování. Cílem analýzy je identifikace problémových oblastí, které se staly základem 

pro podnětné návrhy na budoucí zlepšení finanční situace. 
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Abstrakt 

The core of the Master Thesis is Financial Analysis of the ČEZ Group during the 2008 – 2010 

period. The individual spheres of financing are evaluated by means of particular methods of 

financial analysis. The main aim of the analysis is to identify the problematic areas which 

have become the basis for the stimulating suggestions for the future improvement of the 

financial situation. 
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Úvod 

Dynamický rozvoj české ekonomiky v novém tisíciletí byl ukončen v posledním 

čtvrtletí roku 2008. V důsledku celosvětové hospodářské  krize došlo ke zpomalení růstu 

ekonomiky a meziročnímu poklesu hrubého domácího produktu. Ekonomická recese 

nepříznivě ovlivnila i vývoj v energetickém průmyslu a hospodářské výsledky společností 

působících v tomto odvětví.     
V oblasti energetického trhu dochází v současné době k neustálým změnám. 

Společnosti, které nepřizpůsobí svou strategii měnícím se podmínkám, jsou předem 

předurčeny k zániku. 

 Jednou z možností vyhodnocení firemní strategie v návaznosti na změny 

ekonomického prostředí je rozbor finanční situace. K hodnocení finanční situace podniku 

nabízí ekonomická teorie celou řadu metod. Ve finanční diagnostice podniků je úspěšně 

uplatňována metoda finanční analýzy. Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů 

a interpretaci jejich odůvodnění. Účelem této technické metody je nalezení relevantních 

a racionálních východisek pro formulaci taktických, ale i strategických plánů společností. 

 Důvodem pro výběr tématického zaměření je aplikace metod prevence finančních 

rizik na konkrétní společnost, která na trhu České republiky zaujímá přední postavení. 

Cílem diplomové práce je komplexní zhodnocení finančního zdraví energetického 

koncernu, Skupiny ČEZ,  prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy.  

Dílčí cíle práce zahrnují komparaci výsledků finanční analýzy s příslušným odvětvím, 

identifikaci problémových oblastí a zhodnocení jednotlivých oblastí financování s důrazem 

na silné a slabé stránky.   

Tématické zpracování diplomové práce lze shrnout do několika základních částí. První 

část je zaměřena na teoretické základy, které se vztahují k vybranému tématu a objasnění 

základních pojmů.   

Analytická část zahrnuje charakteristiku společnosti a praktickou aplikaci vybraných 

metod finanční analýzy.  

Obsahem závěrečné části je shrnutí klíčových výsledků, identifikace silných a slabých 

stránek a návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku. 
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1 Teoretická východiska  

První část diplomové práce zahrnuje teoretické základy finanční analýzy. V textu je 

objasněn význam a obsah této technické ekonomické analýzy, zdroje informací, z nichž 

finanční analýza vychází, metody, postupy a s nimi související charakteristika stěžejních 

ukazatelů finanční analýzy, které budou aplikovány v praktické části. V rámci této analytické 

metody je možné se setkat s problematickými okruhy, právě těmto je věnována závěrečná 

kapitola.  

 

1.1 Význam a obsah finanční analýzy 

Nedílnou součástí finančního managementu je měření a hodnocení finanční 

výkonnosti prostřednictvím finanční analýzy. Finanční analýza patří k nástrojům finančního 

řízení podniku a tvoří základ pro manažerské rozhodování, zejména při získávání finančních 

zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, 

při poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku, investiční a cenové politiky, řízení 

zásob apod. Předmětem finanční analýzy je komplexní hodnocení finanční situace podniku. 

Znalost finančního postavení je nezbytná ve vztahu k minulosti, ale především pro odhad       

a prognózu budoucího vývoje.  

 

„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy 

především v účetních výkazech, jejich položek, agregovaných dat a rozbor vztahů                   

a vývojových tendencí.“1 

 

Hlavním smyslem finanční analýzy je podle Růčkové připravit podklady pro kvalitní 

rozhodování a fungování podniku. Je zřejmé, že existuje velmi úzká souvislost mezi 

účetnictvím a rozhodováním podniku. [15]  

Účetnictví poskytuje data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím 

základních finančních výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, a přehledu o peněžních 

tocích. Finanční analytik má k dispozici údaje momentálního typu, v podobě převážně 

stavových absolutních veličin uváděných k určitému datu (rozvaha) nebo tokových veličin 

za  určité období (výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích), které mají jednotlivě 

                                                 
1 RŮČKOVÁ P. Finanční analýza: distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2005, ISBN 80-7248-299-8, s. 
15 
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omezenou vypovídací schopnost. Aby mohla být tato data využita pro hodnocení finančního 

zdraví podniku, musí být podrobena finanční analýze.  

 

„Úkolem finanční analýzy jako integrální součásti finančního řízení je pomocí jí 

vlastních nástrojů diagnostikovat finanční kondici (poměry) podniku, identifikovat odchylky 

od požadovaných parametrů, analyzovat příčiny jejich vzniku a definovat konkrétní opatření, 

jejichž  splnění je předpokladem dosažení strategických cílů podniku.“2 

 

Jedná se o formalizovanou metodu, která poměřuje získané údaje mezi sebou  

a  rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém 

hospodaření, majetkové a finanční situaci podniku. Jejím cílem je identifikace silných 

a slabých stránek.  

 
1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy jsou předmětem zájmu mnoha subjektů, slouží nejen       

pro vlastní potřebu podniku, ale rovněž uživatelům, kteří nejsou součástí podniku, ale jsou 

s ním určitým způsobem spjati, např. hospodářsky, finančně apod. Finanční analýzu jako 

zdroj informací pro další rozhodování a posuzování potřebují zejména manažeři podniku, 

ale  i investoři, akcionáři, obchodní partneři, státní instituce, zahraniční instituce, 

zaměstnanci, auditoři, konkurenti, burzovní makléři a v neposlední řadě i odborná veřejnost. 

V závislosti  na cílové skupině je nutné zvážit obsah finanční analýzy, jelikož každá zájmová 

skupina preferuje jiné informace. [8]  

Z hlediska provedení lze finanční analýzu rozdělit na interní a externí.  

Externí finanční analýza je klíčem k interpretaci zveřejňovaných účetních výkazů, 

podle kterých externí uživatelé posuzují finanční důvěryhodnost (kredibilitu) podniku. Externí 

analýza vychází ze zveřejňovaných finančních a účetních informací a jiných veřejně 

dostupných zdrojů.  

K externím uživatelům patří investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři, 

konkurenti, stát a jeho orgány. 

� Investoři (vlastníci) - vlastníky podniku zajímá především návratnost jejich 

prostředků, tzn. hodnocení rentability (ziskovosti) vloženého kapitálu. Z hlediska 

investorů je základním cílem maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu 

                                                 
2  NÝVLTOVÁ R., MARINIČ P. Finanční řízení podniku, Moderní metody a trendy, Praha: Grada, a. s., 2010, 
ISBN 978-80-247-3158-2, s. 163 
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společnosti, vývoj tržních ukazatelů, ukazatelů ziskovosti a vztah peněžních toků 

k dlouhodobým závazkům. [14] 

� Banky a jiní věřitelé - na tuto skupinu externích uživatelů lze nahlížet dvojím 

způsobem. Z hlediska bank, jako věřitelů, je důležité sledování dlouhodobé likvidity 

a hodnocení ziskovosti v dlouhodobém časovém horizontu. Neméně důležitá je 

schopnost tvorby finančních prostředků a stabilita jejich toků. Z hlediska 

krátkodobých věřitelů se ověřuje možnost a reálnost plnění uzavřených smluv, 

zejména platební schopnost, struktura oběžných aktiv, krátkodobých závazků a průběh 

cash flow. Obě skupiny věřitelů vyžadují vrácení finančních prostředků. S tímto 

souvisí i riziko neschopnosti splácení finančních prostředků, které je nutno brát 

v úvahu. [14] 

� Obchodní partneři  - Dodavatelé (obchodní věřitelé) ověřují především skutečnost, 

zda podnik bude schopen hradit splatné závazky, předmětem jejich zájmu je zejména 

krátkodobá prosperita. Odběratelé (zákazníci) sledují finanční situaci dodavatele 

především při dlouhodobém obchodním vztahu. Kladou důraz na stabilitu svého 

obchodního partnera a schopnost dostát svým obchodním závazkům. 

� Konkurenti - konkurenční podniky se snaží získat finanční informace podobných 

podniků nebo celého odvětví za účelem srovnání s jejich výsledky hospodaření. Jedná 

se zejména o rentabilitu, ziskovou marži, cenovou a investiční politiku apod.  

� Stát a jeho orgány - státní instituce získávají finanční výsledky a účetní data 

ke statistickým účelům, pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků 

se státní majetkovou účastí, rozdělování finanční výpomoci podnikům, zejména 

v oblasti přímých dotací, vládou zaručených úvěrů atd. Vyžadují informace 

pro formulování hospodářské politiky státu (finanční, daňové) vůči podnikatelské 

sféře.  

 

Interní finanční analýza, kterou lze označit jako rozbor hospodaření podniku, vychází 

z finančních informací, z manažerského (vnitropodnikového) účetnictví, z podnikových 

kalkulací a z dat statistických, plánovaných a kontrolních. Interní finanční analýza je 

prováděna podnikovými útvary a přizvanými nebo povolanými osobami (auditory, 

ratingovými agenturami, oceňovateli). Podnikový management disponuje mnohem 

podrobnějším spektrem finančních informací. [5] 

K interním uživatelům patří manažeři, zaměstnanci, odbory. 



 6 

� Manažeři - management společnosti využívá výstupů finanční analýzy především 

pro dlouhodobé strategické i operativní finanční řízení podniku. Znalost finanční 

situace podniku napomáhá při správném rozhodování, při získávání finančních zdrojů, 

při zajišťování optimální majetkové struktury, včetně výběru vhodných způsobů jejího 

financování, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního 

zisku apod. [5] 

� Zaměstnanci - předmětem zájmu zaměstnanců je dlouhodobá prosperita, hospodářská 

a finanční stabilita podniku, které mají vliv na zachování pracovních míst 

s odpovídajícími mzdovými  a sociálními podmínkami. 

 
1.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Předpokladem úspěšného provedení finanční analýzy a dosažení relevantních výsledků 

je dostatek vstupních informací.  

Základními prameny pro potřebu technické analýzy jsou výstupy finančního účetnictví 

v podobě auditovaných a zveřejňovaných účetních (finančních) výkazů, jejichž rozsah 

a obsah je upraven platnou legislativou. Účetní výkazy, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

a výkaz o peněžních tocích jsou součástí účetní závěrky, kterou účetní jednotka sestavuje 

za účetní období k rozvahovému dni, tj. k poslednímu dni účetního období. Účetní výkazy 

obsahují historické údaje o výkonnosti společnosti a tvoří základ pro budoucí rozhodování 

v oblasti finančního řízení. [19] 

Řadu cenných informací obsahuje také výroční zpráva. Jako další zdroje informací lze 

uvést zprávy samotného vrcholného vedení podniku, zprávy vedoucích pracovníků či 

auditorů, firemní statistika produkce, poptávky, odbytu, zaměstnanosti, oficiální ekonomické 

statistiky, burzovní zpravodajství, komentáře odborného tisku, nezávislé hodnocení 

a prognózy. [8] 

 

1.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav majetku (aktiva) 

 a zdroje jejich financování (pasiva). Představuje základní přehled o majetku podniku 

ve statické podobě, tj. v okamžiku účetní závěrky.  

Rozvaha poskytuje věrný obraz ve třech základních oblastech, jimiž jsou majetková 

situace podniku, zdroje financování a finanční situace podniku. [14] 

Cílem první oblasti je zjištění, v jakých konkrétních druzích je majetek vázán 

a oceňován, stav opotřebení majetku, jeho optimální složení nebo doba obratu. 
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Primárním zájmem v rámci druhé oblasti je výše vlastních a cizích zdrojů financování 

a jejich struktura. 

Poslední část rozvahy poskytuje informace o výši zisku, jeho rozdělení, a zda je 

podnik schopen dostát svým závazkům. 

Vypovídací schopnost rozvahy je omezena skutečností, že popisuje stav na základě 

historických cen. Z toho plynou i další úskalí při analýze rozvahy: [15] 

� zobrazuje stav hodnot v ní obsažených k danému okamžiku, neposkytuje informace 

o dynamice společnosti; toto úskalí může být eliminováno v okamžiku, jsou-li data 

řazena do časové řady; 

� nepracuje s časovou hodnotou peněz, nepostihuje přesně současnou hodnotu aktiv 

a pasiv, neboť nezapracovává vliv vnějších faktorů, které mohou velmi výrazně 

ovlivnit některé položky rozvahy; 

� k určení realistické hodnoty některých položek musí být použito odhadu. 

 

1.3.2 Výkaz zisku a ztráty  

Výkaz zisků a ztráty odráží účinek provozních rozhodnutí managementu společnosti,  

obchodních výsledků a výsledný účetní zisk nebo ztrátu za určené časové období. [4] 

Tento výkaz obsahuje tokové veličiny, které jsou založeny na kumulativní-akruální 

bázi. V praxi to znamená, že obsahuje informace o ekonomických aktivitách, které nutně 

nevedou k peněžnímu toku. [2]  

Výkaz zisku a ztráty, nazývaný také výsledovka, podává přehled o finanční 

výkonnosti podniku, tj. o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření.  

Výsledek hospodaření se zjišťuje ve třech položkách – provozní, finanční 

a  mimořádný. Největší význam má hospodářský výsledek z provozní činnosti, který 

vypovídá o schopnosti podniku ze své hlavní činnosti vytvářet kladný hospodářský výsledek. 

Důležitou součástí provozního výsledku hospodaření je přidaná hodnota. Tato položka 

vyjadřuje hodnotu přidanou zpracováním, tzn. hodnotu, kterou podnikatel přidá svou činností 

k hodnotě nakupovaných meziproduktů. V ekonomickém pojetí představuje přidaná hodnota 

ocenění výrobních faktorů (odpisy, osobní náklady, nákladové úroky) a generovaný zisk. 

Zvyšování přidané hodnoty je hodnoceno pozitivně. [8] 

 Problémy související s tvorbou výkazu zisku a ztráty ústí v nutnost sestavovat výkaz 

o tvorbě a použití peněžních prostředků, ve kterém jsou náklady a výnosy transformovány 
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do peněžních toků. Při provádění podrobnější analýzy je nutné přihlédnout k tomu, jaký je 

vztah mezi provozním hospodářským výsledkem a peněžním tokem z provozní činnosti. [14] 

 

1.3.3 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků  

 Finanční řízení a rozhodování podniků vyspělých tržních ekonomik vyžaduje znalost 

informací nejen v oblasti majetku a jeho krytí, výnosů, nákladů a zisku, ale také informace 

o peněžních tocích podniku, tj. o jeho příjmech a výdajích. [8] 

Další velice důležitou součástí roční zprávy je výkaz peněžních toků. [1]  

Výkaz o peněžních tocích, neboli výkaz cash flow, poskytuje informace o struktuře 

finančních zdrojů získaných podnikem v daném období, o finančně-hospodářské politice 

podniku v daném období, umožňuje posoudit schopnost dosáhnout stanovených cílů. Výstupy 

výkazu rovněž poskytují informace pro posouzení likvidity a platební schopnosti podniku. 

V neposlední řadě lze vyčíst informace o vztahu finančních zdrojů z vlastní podnikové 

činnosti k ostatním finančním zdrojům. [15] 

Přehled o peněžních tocích je rozdělen na tři základní části, tj. provozní činnost, 

investiční činnost a finanční činnost. 

Provozní činnost je nejdůležitější částí výkazu cash flow. Jedná se o základní 

výdělečnou činnost podniku, která slouží primárnímu podnikatelskému účelu. [10]  

Peněžní toky z provozní činnosti představují rozdíl mezi příjmy a výdaji spojenými 

s běžnou činností. Odvozuje se transformací výsledku hospodaření z běžné činnosti 

před zdaněním úpravami o nepeněžní operace, změnou potřeby pracovního kapitálu 

(pohledávek z provozní činnosti, krátkodobých závazků z provozní činnosti, zásob), přijaté 

a zaplacené úroky (s výjimkou kapitalizovaných), minus zaplacená daň z příjmů z běžné 

činnosti. [5] 

Investiční činnost zahrnuje pořízení a prodej dlouhodobého majetku a činnosti 

související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou považovány za součást 

provozní  činnosti. Kladný cash flow z investiční činnosti vypovídá o odprodeji 

dlouhodobého majetku. Naopak, je-li cash flow z investiční činnosti záporný, nasvědčuje to 

investicím do dlouhodobého majetku, což vytváří pozitivní predikci do budoucnosti. [8]   

Finanční činností se rozumí peněžní toky, které vedou ke změně velikosti vlastního 

kapitálu a dlouhodobých závazků. Peněžní toky z finanční činnosti zahrnují zejména přírůstky 

a úbytky dlouhodobého kapitálu, tj. dlouhodobých závazků, dopady změn vlastního kapitálu, 

přijaté a vyplacené dividendy. [5] 
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Jednou z výhod sestavování výkazu cash flow je, že není ovlivněn metodou 

odepisování majetku, neboť při použití rovnoměrného a zrychleného odpisování účetní 

jednotka vykáže stejné peněžní toky, ale výsledek hospodaření se může výrazným způsobem 

lišit, účetní odpisy nejsou spojeny s pohybem peněžních prostředků. Další výhodou je 

skutečnost, že tento výkaz není zkreslován systémem a výší časového rozlišení – ovlivňuje 

zejména oblast nákladů a výnosů, ale nemusí mít vliv na peněžní toky. [15] 

 

1.4 Vzájemná provázanost účetních výkazů  

Uvedené účetní výkazy tvoří systém, ve kterém probíhají vzájemné souvislosti 

a provázanosti. Výchozím účetním výkazem a osou celého systému je rozvaha. Výkaz zisku 

a ztráty a výkaz o peněžních tocích, lze označit za bilanční výkazy odvozené.  

Mezi jednotlivými účetními výkazy probíhají různé transakce: [15] 

� transakce peněžně účinné - neovlivňují zisk a nezasahují do položek výkazu zisku 

a ztráty, jsou součástí výkazu cash flow a strany aktiv rozvahy; 

� transakce ziskově účinné - neovlivňují peněžní prostředky, jsou součástí výkazu cash 

flow a výkazu zisku a ztráty;  

� transakce ziskově i peněžně účinné - probíhají prostřednictvím všech tří výkazů; 

� transakce neovlivňující zisk ani cash flow - probíhají pouze v rámci rozvahy, nejčastěji 

v majetkové struktuře. 

 

Z analytického hlediska má nejzásadnější význam vztah účetního výsledku 

hospodaření a peněžních toků. Pro hodnocení podniku je důležitá, vedle schopnosti generovat 

kladný hospodářský výsledek, i schopnost zajištění dostatečného množství peněžních 

prostředků pro běžnou činnost.  

Po vzájemném zkoumání těchto dvou položek je možné dojít k níže uvedeným 

situacím: [15] 

Hospodářský výsledek z provozní činnosti je zisk, peněžní tok z provozní činnosti je 

kladný – jednoznačně nejlepší situace, kdy podnik vhodně hospodaří se svěřenými finančními 

prostředky.  

Hospodářský výsledek z provozní činnosti je zisk, peněžní tok z provozní činnosti je 

záporný – podnik neinkasuje dostatečně rychle peněžní prostředky, z analytického hlediska 

hrozí potencionální problémy s likviditou a aktivitou společnosti. 
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Hospodářský výsledek z provozní činnosti je ztráta, peněžní tok z provozní činnosti je 

kladný – situace  naznačuje neschopnost managementu dostatečně zhodnocovat vložený 

kapitál, z analytického hlediska se jedná o signalizaci problémů s rentabilitou i dalšími 

investicemi. 

Hospodářský výsledek z provozní činnosti je ztráta, peněžní tok z provozní činnosti je 

záporný – jedná se o nejméně příznivou situaci, která naznačuje problémy v hospodářské 

situaci podniku.  

 

1.5 Metody finanční analýzy 

 „V závislosti na konkrétních potřebách lze finanční analýzu účetních výkazů provádět 

různým způsobem, v různé míře podrobnosti, pomocí různých forem a technik“.3  

V ekonomii se v zásadě rozlišují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů. 

Prvním z nich je fundamentální analýza, která je založena na znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými procesy. Zpracovává velké množství 

kvalitativních informací a odvozuje závěry zpravidla bez použití algoritmických postupů. 

Druhý přístup, technická analýza, využívá matematické, statistické a další algoritmizované 

metody ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat a následnému posouzení výsledků 

z ekonomického hlediska. Z výše uvedeného vyplývá, že se finanční analýza řadí do kategorie 

technické analýzy, jelikož pracuje s matematickými postupy, které ústí do výkladu 

vypočtených hodnot. Finanční analýza využívá v zásadě dvě skupiny metod – metody 

elementární a metody vyšší.  

Následující text obsahuje stručnou charakteristiku elementárních metod, které jsou 

základem ke zpracování praktické části. 

 

1.5.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů v sobě zahrnuje především horizontální a vertikální 

analýzu. Analýza vývojových trendů – horizontální analýza a analýza komponent - vertikální 

analýza používá při své tvorbě zejména absolutní ukazatele. Horizontální a vertikální analýza 

je považována za výchozí bod rozboru účetních výkazů. Obě metody umožňují vidět původní 

absolutní údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech. Představují základní východisko 

                                                 
3 HOLEČKOVÁ J. Finanční analýza firmy, Praha: ASPI, a. s., 2008, ISBN 978-80-7357-392-8, s. 40  
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analýzy účetních výkazů a slouží  k prvotní orientaci v hospodaření podniku. Upozorňují 

na problémové oblasti, které je potřeba podrobit podrobnějšímu zkoumání. [5] 

 
Horizontální analýza  

Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn položek dílčích výkazů v časové 

posloupnosti. Cílem této analýzy je změřit pohyby a intenzitu jednotlivých veličin 

v absolutním a relativním vyjádření. Absolutní změna odpovídá na otázku: O kolik jednotek 

se změnila příslušná položka v čase? Relativní vyjádření hledá odpověď na otázku: O kolik 

procent se změnila příslušná položka v čase? 

Kromě procentní změny, lze změnu vyjádřit indexem řetězovým nebo bazickým. 

Řetězové indexy slouží k meziročnímu srovnání zvolených ukazatelů. Jejich základem 

(jmenovatelem) je vždy hodnota ukazatele v situaci bezprostředně předcházející. Základem 

bazických indexů zůstává pro všechny srovnávané situace hodnota ukazatele v jedné z nich. 

V případě časového srovnání jde o bazické (základní) období. Pro svou vyšší vypovídací 

schopnost jsou v praxi častěji využívány indexy řetězové. 

 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza, neboli procentní rozbor komponent, se zabývá vnitřní strukturou 

absolutních ukazatelů. Spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako 

procentního podílu k jediné zvolené základně. Při  analýze rozvahy jsou položky výkazu 

vyjádřeny procentem z celkové bilanční sumy. Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ 

pro procentní vyjádření užívá velikost celkových výnosů a nákladů. Vertikální analýza je 

pro svou nezávislost na meziroční inflaci vhodným nástrojem pro meziroční a mezipodnikové 

srovnání.  

 

1.5.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Přímá analýza poměrových (intenzivních) ukazatelů patří k nejpoužívanějším 

metodám elementární finanční analýzy. Poměrové ukazatele (financial ratios) charakterizují 

vzájemný vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli prostřednictvím jejich podílu. 

Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších metod 

především pro svou schopnost získat rychlou představu o finanční situaci podniku.  

Poměrových finančních ukazatelů se postupně vyvinulo značné množství. V praxi se 

osvědčilo využívání pouze několika základních ukazatelů roztříděných do skupin podle 

jednotlivých oblastí hodnocení hospodaření a finančního zdraví podniku. [8] 
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 Jedná se zejména o skupiny ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity, 

kapitálového trhu a cash flow.  

 

1.5.2.1 Ukazatele likvidity 

Likviditou se rozumí míra schopnosti a připravenosti podniku uhradit stávající 

krátkodobé peněžní závazky včas a v plné výši v době jejich splatnosti.  

Likvidita je důležitá z hlediska finanční rovnováhy podniku, neboť jen dostatečně 

likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Nicméně, na tomto místě je nutné 

zdůraznit, že příliš vysoká míra likvidity je nepříznivým jevem pro vlastníky podniku, jelikož 

finanční prostředky jsou vázány v aktivech, která neslouží ve prospěch výrazného 

zhodnocování finančních prostředků.  

Obecně lze říci, že ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím možno platit 

(čitatel) k tomu, co je nutno platit (jmenovatel). Ukazatele likvidity ve svém výpočtu  zahrnují 

nejlikvidnější části aktiv podniku a rozdělují se podle likvidnosti položek aktiv dosazovaných 

do čitatele z rozvahy. [16]  

Z hlediska názvu a obsahu ukazatelů se rozlišují tři stupně likvidity podniku.  

 

Okamžitá likvidita (cash ratio) – likvidita I. stupně 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné závazky. Do čitatele vstupují 

nejlikvidnější položky z rozvahy, tzv. pohotové platební prostředky, zejména, finanční 

prostředky v hotovosti a na běžných účtech a jejich ekvivalenty, tj. volně obchodovatelné 

krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky. Ve jmenovateli jsou 

vykazovány krátkodobé dluhy, jejichž součástí jsou  běžné bankovní úvěry a krátkodobé 

finanční výpomoci. Okamžitá likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2. Dle 

americké literatury je doporučovaná hodnota v intervalu 0,9 – 1,1, nicméně, pro Českou 

republiku je dolní mez rozšiřována na hodnotu ukazatele 0,6. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu stanovilo dolní mez v již zmíněné hodnotě 0,2, přičemž tato je považována 

z psychologického hlediska za kritickou.  

 

Okamžitá likvidita = 
platnostíokamžitou  dluhy s

edkyprostř platební pohotové
                                              (1.1) 
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Pohotová likvidita (quick ratio) – likvidita II. stupně  

Vzorec pro výpočet pohotové likvidity je konstruován ve snaze vyloučit nejméně 

likvidní část oběžných aktiv – zásoby. Poměřuje pohotová oběžná aktiva ke krátkodobým 

dluhům. Doporučená výše ukazatele je stanovena v poměru 1 : 1, případně 1,5 : 1. Hodnota 

ukazatele v poměru 1 : 1 vypovídá o schopnosti podniku vyrovnat se svými závazky, aniž by 

musel prodat své zásoby. Konzervativní strategie v podobě ukazatele 1,1 až 1,5 je přijatelná 

pro věřitele, naopak vyšší hodnota ukazatele je nežádoucím jevem pro akcionáře a vedení 

podniku. Vyšší hodnota pohotové likvidity vypovídá o neproduktivním využívání do podniku 

vložených prostředků a nepříznivě ovlivňuje výnosnost vložených prostředků.  

 

  Pohotová likvidita = 
dluhy krátkodobé

zásoby - aktiva obežná
                                                           (1.2) 

 

Běžná likvidita (current ratio) – likvidita III. stupně 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku, resp. kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých 

závazků. [15]  

Hlavní smysl ukazatele běžné likvidity spočívá v tom, že pro úspěšnou činnost 

podniku má zásadní význam úhrada krátkodobých závazků z položek aktiv, které jsou 

k tomuto účelu určeny, a nikoliv např. z prostředků prodeje dlouhodobého majetku. [5]  

Při výpočtu ukazatele běžné likvidity je doporučeno zvážit strukturu zásob a jejich reálné 

oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a strukturu pohledávek  vzhledem k jejich neplacení 

ve lhůtě či nedobytnosti. Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 1,5 – 2,5. Vyšší hodnota 

ukazatele vypovídá o pravděpodobnějším zachování platební schopnosti podniku.  

 

Běžná  likvidita = 
dluhy krátkodobé

aktiva nážobe
                                                                        (1.3) 

 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu z hlediska metodického členění patří do skupiny 

ukazatelů rozdílových, nicméně, velmi úzce souvisí s likviditou, proto je k ukazatelům 

likvidity obecně přiřazován.  Je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem (bez 

dlouhodobých pohledávek) a krátkodobými cizími zdroji a má významný vliv na platební 
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schopnost podniku. Čistý pracovní kapitál vyjadřuje část oběžného majetku, která je 

financována dlouhodobým kapitálem. 

 
1.5.2.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita, neboli výnosnost vloženého kapitálu, patří k nejdůležitějším 

charakteristikám podnikatelské činnosti. Rentabilita je měřítkem schopnosti dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové  zdroje. Je formou 

vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci 

kapitálu. [8]  

Ukazatelé rentability se používají pro hodnocení a komplexní posouzení: [5] 

� celkové efektivnosti činnosti a výdělkové činnosti podniku; 

� intenzity využívání majetku podniku; 

� reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku. 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (return on assets – ROA) nebo také (return on 

investment – ROI) 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu patří mezi důležité ukazatele, který měří 

finanční výkonnost neboli produkční sílu podniku. Vypovídá o celkové výnosnosti kapitálu  

bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. 

 

ROA = 
kapitál vložený celkový

zisk
                                                                                (1.4) 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (return on capital employed – ROCE) 

Ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných vlastním 

i cizím dlouhodobým kapitálem. Komplexně vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti.  

 

ROCE = 
kapitál) vlastní dluhy  é(dlouhodob

zisk

+
                                                        (1.5) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (return on equity – ROE) 

Měřením rentability vlastního kapitálu lze vyjádřit výnosnost kapitálu vloženého 

akcionáři – vlastníky podniku. Jedná se o ukazatel, prostřednictvím kterého mohou investoři 

zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. 
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ROE = 
kapitál vlastní

zisk
                                                                                              (1.6) 

 

Rentabilita tržeb (return on sales – ROS) 

Rentabilita tržeb charakterizuje poměry, které v čitateli zahrnují výsledek hospodaření 

v různých podobách a ve jmenovateli tržby, tzn. tržní ohodnocení výkonů podniku za určité 

časové období. Ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, 

neboli kolik Kč zisku dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb.  

 

ROS = 
tržby

zisk
                                                                                                             (1.7) 

 

Rentabilita nákladů (return on costs – ROC) 

Ukazatel nákladovosti vyjadřuje relativní úroveň nákladů. Měří poměr celkových 

nákladů k dosaženým tržbám podniku. Je považován za doplňkový ukazatel k ukazateli 

rentability tržeb. Obecně platí, čím nižší je hodnota ukazatele nákladovosti, tím lepší jsou 

výsledky hospodaření podniku, neboť 1 Kč tržeb dokázal vytvořit s nižšími náklady.  

Při analýze je nutné si uvědomit, že zvýšení absolutní výše zisku lze nejen snižováním 

nákladů, ale rovněž zvyšováním odbytu. 

 

ROC = 
tržby

zisk
−1                                                                                                         (1.8) 

 

1.5.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Jedním ze základních problémů finančního řízení podniku je vedle stanovení celkové 

výše potřebného kapitálu i volba správné skladby zdrojů financování jeho činnosti. [5] 

Základním principem analýzy zadluženosti je hledání vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem. Přiměřená zadluženost podniku není negativním jevem, protože všeobecně 

ve vyspělých ekonomikách platí, že cizí kapitál je levnější než kapitál vlastní a jeho využití 

zvyšuje rentabilitu podniku.  

Analýza zadluženosti porovnává rozvahové položky a na jejich základě zjistí, v jakém 

rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími zdroji. [15]  

K hodnocení analýzy zadluženosti se používá mnoho ukazatelů, zejména ukazatel 

věřitelského rizika, koeficient samofinancování, koeficient zadluženosti, ukazatel úrokového 
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krytí. Mezi další zástupce ukazatelů finanční stability patří krytí fixních poplatků, dlouhodobá 

zadluženost,  běžná zadluženost, dlouhodobé krytí aktiv, dlouhodobé krytí stálých aktiv, krytí 

stálých aktiv vlastním kapitálem.  

 

Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Poměřuje celkové 

závazky k celkovým aktivům. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost 

podniku a s tím související i vyšší riziko věřitelů. Proto věřitelé preferují nízké hodnoty 

tohoto ukazatele. Naopak, vysoká hodnota celkové zadluženosti může být z hlediska držitelů 

kmenových akcií příznivá v tom případě, je-li podnik schopen dosáhnout vyššího procenta 

rentability, výnosnosti z celkového kapitálu, než je procento úroků placené z kapitálu cizího. 

[5]  

Finančně stabilní podnik může dočasným růstem zadluženosti zvýšit celkovou 

rentabilitu vložených prostředků, jedná se o tzv. pákový efekt.  

 

Debt ratio = 
aktiva celková

kapitál cizí
                                                                                     (1.9) 

 

Koeficient samofinancování (equity ratio) 

Ukazatel vlastnického rizika, tj. poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům, je 

doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové zadluženosti a jejich součet by se měl rovnat 1, 

resp. 100 %. Vyjadřuje finanční nezávislost podniku, proto je považován za jeden 

z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti. Tento ukazatel vyjadřuje proporci, 

v níž jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů. Na tomto místě je nutné opět 

zdůraznit návaznost na ukazatele rentability.  

 

Equity ratio = 
aktiva celková

kapitál vlastní
                                                                                (1.10) 

 

Koeficient zadluženosti (debt to equity ratio) 

Koeficient zadluženosti bezprostředně souvisí s předcházejícími ukazateli. Vyjadřuje 

podíl cizího kapitálu ke kapitálu vlastnímu. Na rozdíl od výše uvedených ukazatelů, jejichž 

výše roste lineárně do 100 %, míra zadluženosti roste exponenciálně až k ∞. Ve finanční 

analýze se využívá i převrácená hodnota tohoto ukazatele, která měří míru samostatnosti 
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podniku. S tímto ukazatelem úzce souvisí leasingové financování, které je nutné přičíst 

k objemu cizího  kapitálu  v rámci objektivizace výsledků míry finanční samostatnosti. Neboť 

leasingové financování z rozvahy nelze vyčíst.  

 

Debt to equity ratio = 
kapitál vlastní

kapitál cizí
                                                                    (1.11) 

 

Úrokové krytí (interest coverage)  

Úrokové krytí charakterizuje výši zadluženosti prostřednictvím schopnosti podniku 

splácet úroky. Jeho znalost je významná v případě financování cizími úročenými zdroji. 

Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Zejména je důležité sledovat 

jeho vývoj v případě nerovnoměrného vývoje zisku před zdaněním z hlediska času. Odborná 

literatura uvádí obvykle doporučenou hodnotu tohoto ukazatele vyšší než 8. [15] 

 

Úrokové krytí = 
úroky nákladové

EBIT
                                                                          (1.12) 

 

Maximální úroková míra 

Ukazatel maximální úrokové míry poskytuje informace o dalším možném zadlužení. 

Komparací s rentabilitou vypočtenou poměrem EBIT a celkovými aktivy je možné získat 

další ukazatel, tj. ukazatel podmínek zadlužení. Pakliže je rentabilita vyšší než maximální 

úroková míra, existují podmínky pro další zadlužování podniku. V opačném případě se 

zadlužování nedoporučuje z důvodu zvyšování rizika insolventnosti. [15] 

 

Maximální úroková míra = 
obligace úvěry  bankovní  kapitál vlastní

náklady finanční

++
                         (1.13) 

 
Míra podkapitalizace  

Podkapitalizace podniku nastává v situaci, kdy v důsledku růstu podnikových aktiv 

hledá podnik dodatečné zdroje krytí, tzn. je-li podnik příliš zadlužen. Objem vlastního 

kapitálu není přiměřený rozsahu provozní činnosti. [6]  

Hodnota ukazatele méně než jedna signalizuje vážný problém. Podkapitalizování je 

považováno za stav mnohem rizikovější než překapitalizování, kdy podnik nedostatečně 

využívá cizí zdroje.  
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Míra podkapitalizace = 
aktiva stálá

kapitál vlastní závazky  dlouhodobé +
             (1.14) 

 

1.5.2.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou využívány především v oblasti řízení aktiv. Měří schopnost 

podniku využívat investované finanční  prostředky a vázanost jednotlivých položek kapitálu 

v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. [15] 

Zpravidla se uvádějí v podobě ukazatelů vyjadřujících vázanost kapitálu ve vybraných 

položkách aktiv a pasiv, tj. obratovost aktiv (inverzní podoba vázanosti aktiv) nebo dobu 

obratu aktiv, vyjádřenou v časové měrné jednotce (obvykle ve dnech). [16] 

 

Doba obratu zásob (inventory turnover, stock turnover ratio) 

Doba obratu zásob je poměrem průměrného stavu zásob a průměrných denních tržeb. 

Ukazatel udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Situace podniku je 

lepší, čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob. Pro posouzení ukazatele je 

rozhodující jeho vývoj v časové řadě a porovnání s odvětvím.  

 

Doba obratu pohledávek (average collection period, debtor days ratio) 

Doba obratu pohledávek se vypočítá jako poměr průměrného stavu obchodních 

pohledávek k průměrným denním tržbám. Ukazatel informuje o tom, jak dlouho je majetek 

podniku vázán ve formě pohledávek, resp. za jak dlouho jsou pohledávky v průměru 

splaceny. Dobu obratu pohledávek je prospěšné srovnat s běžnou platební podmínkou 

a odvětvovým průměrem. Delší průměrná doba inkasa pohledávek může vést k větší potřebě 

úvěrů a tím i k vyšším nákladům.  

 

Doba obratu závazků (payables turnover ratio) 

Ukazatel kvantifikuje, jak rychle jsou spláceny závazky podniku. Vypočítá se jako 

poměr průměrného stavu závazků z obchodního styku k průměrným denním tržbám 

na obchodní úvěr. Ukazatel vypovídá o platební morálce podniku vůči jeho dodavatelům a je 

užitečný pro stávající či potencionální věřitele. 

 

1.5.2.5 Ukazatele  s využitím cash flow 

Úkolem analýzy peněžních toků je zachytit varovné signály možných platebních potíží 

a posoudit vnitřní finanční potenciál firmy. Ukazatele obvykle vycházejí z jiných poměrových 
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ukazatelů, např. rentability, likvidity, ve kterých je účetní zisk zpravidla nahrazen cash flow. 

Přednost cash flow v porovnání se ziskem zahrnuje odstranění vlivů vyplývajících z účetních 

principů a metod a menší citlivost na vývoj inflace.  

Obvykle se poměřují finanční toky z provozní činnosti s některými složkami výkazu 

zisků a ztráty nebo rozvahy. [23]  

Ve finanční analýze se nejčastěji používají tyto ukazatele konstruované na bázi cash 

flow: rentabilita tržeb, rentabilita celkového kapitálu, stupeň oddlužení, rentabilita vlastního 

kapitálu. 

 

Rentabilita tržeb  

Ukazatel vyjadřuje finanční výkonnost podniku. Pokles hodnoty ukazatele může být 

způsoben zvýšeným objemem výnosů nebo snížením vnitřního finančního potenciálu 

podniku. Je vhodným doplňkem k ukazateli ziskové rentability, jelikož je méně ovlivněn 

investičními cykly nebo odepsanosti stálých aktiv. 

 

Rentabilita tržeb = 
tržby roční

činnosti provozníz  CF
                                                          (1.15) 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Ukazatel poměřuje cash flow před zohledněním finančních nákladů k celkovému 

kapitálu (aktivům) podniku.  

 

Rentabilita celkového kapitálu = 
kapitál

činnosti provozníz  CF
                                    (1.16) 

 

Stupeň oddlužení 

Ukazatel vypovídá o schopnosti podniku vyrovnávat vzniklé závazky z vlastní 

finanční síly. V praxi je možné se setkat s interpretací převrácené hodnoty doby návratnosti 

úvěru.  Přijatelná hodnota se pohybuje v rozmezí 20 – 30 %, přičemž vyšší vypovídací 

schopnost má vývoj tohoto ukazatele v čase. [15] 

 

Stupeň oddlužení = 
kapitál cizí

činnosti provozníz  CF
                                                          (1.17) 

 



 20 

Rentabilita vlastního kapitálu  

Ukazatel hodnotí vnitřní finanční potenciál vlastního kapitálu. Při časovém 

a mezipodnikovém srovnání doplňuje ukazatel rentability vlastního kapitálu.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu =  
kapitál vlastní

činnosti provozníz  CF
                                     (1.18) 

 

Sedláček  ve své knize  kromě výše zmíněných zástupců této skupiny uvádí další 

ukazatele na bázi cash flow: finanční rentabilita finančních toků, likvidita z CF, cash flow 

na akcii, poměr tržní ceny akcie ke cash flow na akcii.  

 

1.6 Souhrnné indexy hodnocení 

Vzhledem ke skutečnosti, že pro celkové hodnocení je potřebné vzít v úvahu výsledky 

dílčích analýz jednotlivých oblastí a jejich interpretace by mohla vést k rozporuplným 

závěrům, je snahou mnoha analytiků zhodnotit celkový výsledek finanční analýzy 

prostřednictvím jediného syntetického ukazatele.  

Souhrnné indexy hodnocení tedy vyjadřují charakteristiku celkové finančně-

ekonomické situace a výkonnosti podniku prostřednictvím jednoho čísla. Jejich vypovídací 

schopnost je nižší a jsou vhodné především pro rychlé a globální srovnání řady podniků 

a mohou sloužit jako orientační podklad pro další hodnocení. [15]   

 

Podle Růčkové lze techniky vytváření soustav ukazatelů dělit do dvou základních 

skupin: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – k typickým zástupcům této 

skupiny patří pyramidové soustavy. Jejich podstata spočívá ve stále podrobnějším 

rozkladu ukazatele představujícího vrchol pyramidy. 

2. Účelově vybrané skupiny ukazatelů -  jejichž cílem je kvalitně diagnostikovat 

finanční situaci podniku, resp. prostřednictvím jediného čísla předpovědět další vývoj. 

 

Vzhledem k zaměření diplomové práce nebude blíže rozebírána první skupina soustav 

ukazatelů. Následující text zahrnuje stručnou charakteristiku účelově vybraných skupin 

ukazatelů, které jsou součástí praktické části.  
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1.6.1 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Do kategorie soustav účelově vybraných ukazatelů patří bonitní a bankrotní modely. 

Cílem obou skupin modelů je přiřazení jediné číselné charakteristiky, na jejímž základě lze 

posoudit finanční situaci podniku.   

 

Bankrotní modely 

Cílem bankrotních modelů je identifikovat na základě skutečných údajů, zda v blízké 

budoucnosti podniku hrozí bankrot. Hlavním úkolem je tedy poskytnout včasné varování 

před  pravděpodobným úpadkem. Nejčastěji tyto modely vycházejí z předpokladu, že 

takovýto podnik má problémy s likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu, s rentabilitou 

celkového vloženého kapitálu.  

K bankrotním modelům patří Altmanův model, Model IN nebo Tafflerův model. 

 

Model IN 

Na základě matematicko-statistických modelů podnikového hodnocení a praktických 

zkušeností z analýz byl Model IN, neboli Index důvěryhodnosti, zpracován manžely 

Neumaierovými ve čtyřech modifikacích, tj. IN 95, IN 99, IN 01 a IN 05. Model IN umožňuje 

posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost českých podniků.  

Model IN je vyjádřen rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, 

rentability, likvidity a aktivity. Každému z těchto ukazatelů je přiřazena váha, jež představuje 

vážený průměr hodnot tohoto ukazatele v odvětví. Na rozdíl od Altmanova modelu přihlíží 

Model IN ke specifikům jednotlivých odvětví.  

 

Index IN 05 

Index IN 05 je aktualizací Indexu IN 01. 

IN 05 = 0,13 x Aktiva/Cizí zdroje + 0,04 x EBIT/Nákl. Úroky + 3,97 x EBIT/Aktiva + 0,21 x 

Výnosy/Aktiva + 0,09 x Oběžná aktiva/(Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry)   

                                      (1.19) 
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Interpretace výsledků je provedena podle následující tabulky: 

             IN > 1,6 Podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku 

    0,9 < IN < 1,6 „Šedá zóna“ představuje signál o určitých problémech 

             IN < 0,9 Podnik dosahuje záporného ekonomického zisku 

 

Bonitní modely 

Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví podniku 

prostřednictvím bodového hodnocení za jednotlivé oblasti hospodaření. Tyto modely jsou 

velmi silně závislé na kvalitě zpracování databáze poměrových ukazatelů v odvětvové 

skupině srovnávaných podniků. [15] 

Do této skupiny souhrnných ukazatelů patří Soustava bilančních analýz podle Rudolfa 

Douchy, Tamarino model nebo Kralickův Quicktest. 

 

Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

Jedná se o soustavu ukazatelů, jejíž koncepce umožňuje aplikaci v jakémkoliv podniku 

bez ohledu na jeho velikost. Základní varianty analýzy vychází z analýzy rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty, nejsložitější analýzy obsahují i základní ukazatele cash flow.  

Bilanční analýza je rozpracována ve třech úrovních – Bilanční analýza I., Bilanční 

analýza II., Bilanční analýza III.  

 

Bilanční analýza I. 

Obsahem Bilanční analýzy I. je soustava čtyř ukazatelů a jednoho ukazatele 

celkového. K této analýze není vhodné přihlížet při přijetí zásadních rozhodnutí a srovnávání 

různých podniků. První úroveň Bilančních analýz poskytuje pouze orientační pohled 

na finanční situaci podniku.  

 

Bilanční analýza II. 

Bilanční analýza II. je tvořena soustavou sedmnácti ukazatelů, čtyř dílčích ukazatelů 

a jednoho ukazatele celkového. Hodnotí podnik ve čtyřech základních oblastech, které 

obsahují tři až pět ukazatelů.  Jednotlivé ukazatele jsou konstruovány tak, že jejich zvyšující 

se hodnota znamená zlepšující se stav v podniku. Většina koeficientů je opatřena tzv. 

přepočtovým násobitelem, který zajišťuje, že za výchozí stav je považována 1. Výpočet 

jednotlivých oblastí a ukazatelů je součástí přílohy č. 5. [15] 
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Interpretace výsledků celkového ukazatele Bilanční analýzy II. je totožná 

s hodnocením výsledků první úrovně. Dosahuje-li celkový ukazatel hodnot vyšších než 1, je 

systém považován za dobrý, hodnoty v intervalu 0,5 – 1 vypovídají o únosném stavu podniku 

a hodnoty nižší než 0,5 signalizují problémy v hospodaření. Nejvíce alarmující je situace, 

v níž podnik vykazuje záporné hodnoty.  

 

Bilanční analýza III. 

Bilanční analýza III. tvoří nadstavbu předchozí úrovni. Tato analýza ve svém výpočtu 

zahrnuje výkaz cash flow a umožňuje částečně sledovat pohyb finančních prostředků. 

Vzhledem ke skutečnosti, že obsahuje větší množství ukazatelů, je podrobnější, přesnější 

a  poskytuje objektivnější výsledky.   

 

1.7 Slabé stránky finanční analýzy  

Finanční analýza poskytuje důležité informace o hospodaření podniku, nicméně, 

disponuje řadou slabých stránek, které způsobují nižší vypovídací schopnost výsledků. 

K problematickým okruhům finanční analýzy patří především: [8] 

� vypovídací schopnost účetních výkazů a rozdílnost účetních praktik podniků; 

� vliv mimořádných událostí a sezónních faktorů na výsledky hospodaření; 

� velká závislost tradičních metod a postupů finanční analýzy na účetních údajích; 

� nutnost srovnání výsledků ukazatelů finanční analýzy s jinými subjekty; 

� zanedbávání rizika, nákladů obětované příležitosti a budoucích přínosů 

podnikatelských aktivit. 

 

Vypovídací schopnost účetních výkazů a rozdílnost účetních praktik  

Vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech snižuje řada skutečností. V praxi 

vznikají dvě základní oblasti problémů. První z nich je, že účetní výkazy nedokumentují vždy 

přesně ekonomickou realitu hospodaření podniků. Druhý problém vyplývá z nejednotnosti 

pravidel a výkaznictví v různých zemích, tzn. z omezené možnosti srovnávání podniků. 

 

Vliv mimořádných událostí a sezónních faktorů na výsledky hospodaření 

Mimořádné události mohou ovlivnit výsledek hospodaření, což může mít za následek 

zkreslení porovnání hospodaření podniku v různých časových obdobích. Porovnání v čase 

znesnadňují i sezónní vlivy, pokud je jimi dané podnikání výrazněji ovlivněno. Finanční 
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analýza vychází ze stavových údajů v rozvaze, údaje jsou platné k určitému datu, tzn. že 

nevypovídají o změnách v průběhu hodnoceného období.  

 

Závislost tradičních metod a postupů finanční analýzy na účetních údajích 

Informační základnu pro provedení finanční analýzy tvoří údaje z účetních výkazů, 

ke kterým je nutné doplnit řadu informací. Tyto údaje a informace však není možno vyjádřit 

prostřednictvím klasických finančních nástrojů, nicméně, ve svém důsledku předcházejí 

a ovlivňují konečné finanční výsledky hospodaření (např. kvalita pracovní síly). Při celkovém 

hodnocení a interpretaci závěrů je důležité tyto informace vzít v úvahu, vhodně zpracovat 

a aplikovat. 

 
Nutnost srovnání výsledků ukazatelů finanční analýzy s jinými subjekty 

Výsledky výpočtu ukazatelů finanční analýzy je žádoucí srovnat s podobnými 

subjekty, např. metodou benchmarkingu, která v sobě zahrnuje níže uvedené problémy: 

� nemožnost nalezení dvou stejných podnikatelských subjektů (rozdílná velikost, 

kapitálová struktura apod.); 

� dostupné údaje nejsou úplné, případně zkreslené rozdílnými účetními postupy; 

� nemožnost získání údajů podobných subjektů nebo odvětví, údaje o srovnatelných 

podnicích jsou nedostupné nebo s omezenou vypovídací schopností. 

 

Zanedbávání rizika, nákladů obětované příležitosti a budoucích přínosů podnikatelských 

aktivit 

Samotné hodnoty ukazatelů rentability nejsou měřítkem úspěšnosti podniku, je nutné 

tyto porovnat s náklady obětované příležitosti. Ve svém výpočtu zahrnuje riziko ukazatel 

ekonomické přidané hodnoty (EVA), na rozdíl od ROE zvažuje hodnotu ekonomického, 

nikoli účetního zisku. Ukazatele vycházející z hodnot položek účetních výkazů hodnotí 

minulé a současné období. Nezohledňují odhad budoucích přínosů podnikatelských aktiv. 
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2 Profil Skupiny ČEZ 

Skupina ČEZ je přední energetická společnost, která vyrábí, distribuuje a prodává 

elektrickou i tepelnou energii, těží uhlí, zabývá se i jaderným výzkumem, projektováním, 

výstavbou a údržbou energetických zařízení a zpracováním vedlejších energetických 

produktů. Skupina ČEZ se současně řadí mezi tři největší výrobce tepla v tuzemsku a je 

největším alternativním dodavatelem  plynu na území České republiky. Skupina ČEZ 

provozuje jaderné, uhelné, vodní, větrné a sluneční elektrárny. Patří do celosvětové desítky 

největších a nejdynamičtějších energetických koncernů, působí v řadě zemí střední 

a jihovýchodní Evropy, centrálu má v České republice.     

Mateřskou společností a jádrem Skupiny ČEZ je největší výrobce elektřiny v České 

republice, akciová společnost ČEZ, kterou v roce 1992 založil Fond národního majetku ČR. 

Majoritní podíl České republiky činí 70 %.       

 Základ dnešní podoby Skupiny ČEZ byl položen v roce 2003, kdy se energetická 

společnost ČEZ spojila s distribučními společnostmi. V současné době se Skupina ČEZ řadí 

k 10 největším energetickým uskupením v Evropě a to jak z hlediska instalovaného výkonu, 

tak podle počtu zákazníků. Ve středoevropském regionu zaujímá přední pozici i na trhu 

s elektřinou. Skupinu ČEZ tvoří téměř 120 českých i zahraničních firem, které jsou přímo 

nebo nepřímo ovládány mateřskou společností ČEZ, a. s. Kromě mateřské společnosti patří 

do Skupiny ČEZ i devět významných integrovaných  společností  poskytujících 

specializované činnosti a služby, které rovněž představují nebo doplňují hlavní podnikatelské 

aktivity Skupiny ČEZ a značnou měrou přispívají k jejím hospodářským výsledkům.  

Z celkového objemu elektrické energie vyrobené v České republice připadají 

na Skupinu ČEZ téměř tři čtvrtiny. Skupina ČEZ provozuje 2 jaderné elektrárny, 15 uhelných 

výrobních zdrojů na území České republiky, 3 uhelné zdroje v zahraničí, 34 vodních 

elektráren včetně 3 přečerpávacích, 3 lokality s větrnými elektrárnami a 7 slunečních 

elektráren.  

Diverzifikované portfolio elektráren umožňuje pružně reagovat na požadavky 

zákazníků a zároveň poskytovat služby nutné pro spolehlivý provoz elektrizační soustavy. 

Při řízení výroby klade Skupina ČEZ důraz na zvyšování produktivity, tato se od roku 2000 

během čtyř let zvýšila o více než polovinu. Kromě toho se v posledních letech trvale zvyšuje 

přidaná hodnota na jednoho zaměstnance a měsíc – dnes Skupina ČEZ vytváří největší 

přidanou hodnotu v České republice. [22] 
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3 Analytická část 

Obsahem analytické části je praktická aplikace jednotlivých metod finanční analýzy. 

Vybrané elementární metody zahrnují analýzu absolutních ukazatelů, tj. vertikální 

a horizontální analýzu, analýzu prostřednictvím poměrových ukazatelů a modely soustav 

účelově vybraných ukazatelů, tj. bankrotní a bonitní model.  

Jednotlivé výpočty jsou prováděny na základě údajů z konsolidovaných účetních 

výkazů Skupiny ČEZ, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu o peněžních tocích v letech 

2008 – 2010. [22] 

Srovnání s odvětvím je prováděno na základě údajů Ministerstva průmyslu a obchodu 

- finančních analýz podnikové sféry průmyslu a stavebnictví v letech 2008 – 2010. [21] 

 
3.1 Vertikální analýza 

Vertikální analýza představuje rozbor základních položek účetních výkazů. Cílem 

vertikálního rozboru je zjistit, jak se jednotlivé části podílely na celkové bilanční sumě 

v letech 2008 – 2010. Celková vertikální analýza rozvahy je součástí přílohy č. 1 a č. 2. 

 

Graf č. 1: Vertikální analýza vybraných položek pasiv Skupiny ČEZ v % 
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Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z rozvahy z let 2008 - 2010 

 

Z grafu č.1. je zřejmé, že Skupina ČEZ ve své kapitálové struktuře využívá převážně 

cizích zdrojů, které dosáhly nejvyšší hodnotu v roce 2009, tj. 61,02 % na celkových pasivech. 

Příčinou navýšení cizích zdrojů v roce 2009 byla modernizace a investice do provozního 

portfolia. Skupina ČEZ významně investuje do obnovy starších českých hnědouhelných 
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elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů v České republice. Neméně významné jsou 

investice v zahraniční. V roce 2009 byly realizovány čtyři zahraniční akvizice – Akenerji 

a Sedaş v Turecku, MIBRAG a albánská distribuční společnost. Zdroje financování 

na obnovu a modernizaci byly čerpány převážně prostřednictvím dlouhodobých závazků 

v podobě dlouhodobých bankovních úvěrů a dluhopisů. Vzhledem k vývoji je nutné 

konstatovat, že podíl dlouhodobých závazků na cizích zdrojích v čase stoupá. Z krátkodobého 

i dlouhodobého hlediska se jedná o jev, který je zapotřebí pečlivě kontrolovat a řídit, jelikož 

nadměrný růst zadlužení může ohrozit stabilitu společnosti. Z krátkodobého hlediska se jedná 

o jev, který nelze efektivně ovlivnit. V dlouhodobém pohledu musí v určité chvíli docházet 

ke snižování dluhu.  

Naopak, krátkodobé závazky vykazují ve sledovaném období pokles. Jelikož jsou 

krátkodobé závazky z větší části tvořeny závazky obchodními, je nutné jejich výši hodnotit 

v kontextu s krátkodobými pohledávkami, tj. jako součást pracovního kapitálu. Bližší 

informace o změnách v položce krátkodobých závazků přinese horizontální analýza pasiv.  

Důležitou část konsolidované rozvahy Skupiny ČEZ tvoří položka odložený daňový závazek, 

z tohoto titulu je jeho vývoj zahrnut do vertikální analýzy pasiv. Odložený daňový závazek 

vykazuje ve sledovaném období kolísavý trend  a na celkové bilanční sumě se podílí cca 3 %. 

Výše daňového závazku podléhá mnoha vlivům. Jako příklad lze uvést změnu daňových 

sazeb, spotřebu jaderného paliva, kapitalizaci úroků, výši rezerv atd. Daňový závazek je nutné 

porovnat v kontextu s odloženou daňovou pohledávkou. Při bližší analýze bylo zjištěno, že 

tento roste úměrně k daňové pohledávce, což je příznivé. Daňový závazek, stejně jako daňová 

pohledávka, vzniká z rozdílu mezi účetním a daňovým pohledem na jednotlivé položky 

výkazu zisku a ztráty. Ve Skupině ČEZ se jedná primárně o  rozdíly v odpisech, nákladech 

na tvorbu jaderných rezerv a přecenění finančních instrumentů. Náklady na tvorbu jaderných 

rezerv v sobě zahrnují vytvoření rezervy na vyřazení jaderných zařízení z provozu, rezervu 

na dočasné skladování použitého jaderného paliva a ostatního radioaktivního odpadu 

a rezervu na financování trvalého uložení použitého jaderného paliva a radioaktivitou 

zasažených částí reaktorů.  

Zdroje financování v kategorii vlastního kapitálu tvoří především základní kapitál, 

vlastní akcie, nerozdělené zisky a kapitálové fondy. Základní kapitál má v čase klesající 

tendenci. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu bylo přijato z důvodu optimalizace 

kapitálové struktury společnosti. V roce 2010 se podílí 9,89 %  na celkových pasivech.   Výši 

podílu základního kapitálu na celkové bilanční sumě není zapotřebí blíže hodnotit, jelikož se 

jedná o realisticky nepodstatnou veličinu. Z hlediska vypovídací schopnosti je důležitý vlastní 
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kapitál celkem, jehož vývojový trend je pozitivní. Dynamickou sestupnou tendenci vykazuje 

položka vlastních akcií. V roce 2008 činí podíl vlastních akcií na celkových pasivech              

-14,14 %, v roce 2010 představuje tento podíl pouze -0,85 %. Pokles objemu vlastních akcií 

byl způsoben jejich zrušením. Bližší informace o změnách v položce vlastních akcií budou 

interpretovány v horizontální analýze pasiv. Nerozdělené zisky a kapitálové fondy vykazují 

v čase kolísavou tendenci. V důsledku zrušení vlastních akcií došlo ke snížení základního 

kapitálu i nerozdělených zisků. Po úpravě o tyto položky vzrostla výše vlastního kapitálu, což 

je pozitivní a žádoucí jev. 

Informace o vývoji vlastního kapitálu v analyzovaném období obsahuje tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Vertikální analýza vlastního kapitálu v % 

Vlastní kapitál 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku   

Základní kapitál 12,52 10,14 9,89 

Vlastní akcie   -14,14 -0,97 -0,85 

Nerozdělené zisky a kapitálové fondy 38,24 28,61 31,71 

Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku 36,61 37,84 40,76 

Nekontrolní podíly 2,57 1,19 1,00 

Vlastní kapitál  39,18 38,98 41,76 
Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z rozvahy z let 2008 – 2010 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že Skupina ČEZ hromadila zdroje na modernizaci 

výrobního portfolia reinvestováním zisku. Z dlouhodobého hlediska by  však zadržování 

zisku a nevyplácení dividend snížilo atraktivitu společnosti pro potencionální investory.  

Odvětví energetiky vykazovalo vzájemný poměr mezi vlastními a cizími zdroji v roce 

2008 48,55 : 49,79, v roce 2009 49,14 : 46,76 a v roce 2010 46,33 : 49,92.  

Skupina ČEZ dosáhla poměru mezi vlastními a cizími zdroji v roce 2008              

39,18 : 60,82, v roce 2009 38,98 : 61,02 a v roce 2010 41,76 : 58,24.  

Z hlediska celkového hodnocení kapitálové struktury a na základě provedené 

komparace s příslušným oborem je možné konstatovat, že Skupina ČEZ nevyužívá poměr 

vlastního a cizího kapitálu ve struktuře obvyklé v tomto odvětví.  
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Graf č. 2: Vertikální analýza vybraných položek aktiv Skupiny ČEZ v % 
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Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z rozvahy z let 2008 - 2010 
 

Graf č. 2 interpretuje vzájemný poměr mezi stálými a oběžnými aktivy a položky, 

které se významnou měrou podílí na celkové bilanční sumě. Na základě složení stálých 

a oběžných aktiv lze konstatovat, že Skupina ČEZ preferuje strategii investiční. Finanční 

prostředky jsou proto ve větší míře vázány v aktivech stálých, neboť výroba je na těchto 

aktivech závislá. Stálá aktiva vykazují v meziročním srovnání rostoucí tendenci. Výrazný 

nárůst v položce stálých aktiv odráží již zmíněnou modernizaci provozu, na této skutečnosti 

se významně podílí nárůst dlouhodobého hmotného majetku, jaderného paliva 

a nedokončených investic, které v roce 2010 dosahují hodnoty 66,41 % na celkových 

aktivech. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je tvořen zejména hmotnými investicemi 

v elektrárnách Ledvice, Tušimice, Prunéřov, Počerady a v dceřinné společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s.  

V celkové struktuře oběžných aktiv Skupiny ČEZ tvoří nejvýznamnější položky 

pohledávky a ostatní finanční aktiva. Položka ostatních finančních aktiv v sobě zahrnuje 

deriváty, majetkové cenné papíry, dluhové cenné papíry a dluhové cenné papíry držené 

po splatnosti. Vzhledem k vývoji oběžných aktiv je nutné konstatovat, že jejich podíl 

na celkových aktivech v čase klesá. K poklesu oběžných aktiv došlo v důsledku 

efektivnějšího zacházení s hotovostí, což bylo způsobeno snížením ostatních finančních aktiv. 

Struktura stálých a oběžných aktiv v příslušném odvětví byla v poměru v roce 2008 

61,63 : 35,57, v roce 2009 66,77 : 30,40 a v roce 2010 64,42 : 32,28.  

Ve Skupině ČEZ činil poměr stálých aktiv k aktivům oběžným v roce 2008          

73,17 : 26,83, v roce 2009 78,26 : 21,74 a v roce 2010 82,41 : 17,59.  
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Z hlediska celkového hodnocení majetkové struktury a na základě srovnání 

s příslušným oborem lze konstatovat, že Skupina ČEZ nevyužívá poměr stálých a oběžných 

aktiv ve struktuře obvyklé v tomto odvětví. 

 
3.2 Horizontální analýza 

Při horizontální analýze jsou porovnávány změny jednotlivých položek účetních 

výkazů za období let 2008 – 2010. Níže uvedené grafy interpretují meziroční relativní změny 

vybraných položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu o peněžních tocích. Celková 

horizontální analýza uvedených výkazů je součástí přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. 

 
Graf č. 3: Horizontální analýza vybraných položek pasiv v rozvaze Skupiny ČEZ v % 
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Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z rozvahy z let 2008 – 2010 

 

Graf č. 3 interpretuje meziroční změny v kapitálové struktuře Skupiny ČEZ. Vlastní 

kapitál vykazuje v analyzovaném období rostoucí trend. V roce 2009 tento nárůst činí 21 265 

mil. Kč, tj. 11,47 % v relativním vyjádření. V roce 2010 činí nárůst 20 376 mil. Kč, což 

v relativním vyjádření činí 9,86 %. Na této skutečnosti se významně podílel pokles záporné 

hodnoty vlastních akcií, v důsledku jejich zrušení, zejména v roce 2009 o 92,30 %. Tento 

trend lze hodnotit pozitivně, jelikož hodnota vlastních akcií snižuje velikost vlastního 

kapitálu. Výše základního kapitálu v roce 2009 klesla o 9,19 % z důvodu optimalizace 

kapitálové struktury. V roce 2010 zůstává hodnota základního kapitálu konstantní.    

Podstatná změna nastala v položce nekontrolních podílů,  kdy klesl jejich objem v roce 2009 

o 48,07 %. V roce 2010 tento trend pokračoval dalším poklesem o 13,84 %. Ke snížení 

nekontrolních podílů došlo v důsledku zvýšení majetkových podílů v rumunských 
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společnostech CEZ Distributie S.A. a CEZ Vanzare z původních 51 % na 81 % v září 2009 

a na 100 % v říjnu 2009. V roce 2010 zvýšila Skupina ČEZ svůj majetkový podíl 

v rumunské dceřiné společnosti  CEZ Servicii S.A. z původních 63 % na 100 % v červenci 

2010, a v polské dceřiné společnosti Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. 

z původních 72,50 % na 100 % v srpnu 2010. Zvýšení majetkových podílů v zahraničí lze 

hodnotit pozitivně, neboť zahraniční akvizice vytvářejí finanční zdroje pro další růst Skupiny 

ČEZ.  

Informace týkající se vlastního kapitálu prezentuje tabulka č. 2.  

 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza vlastního kapitálu  

Horizontální analýza 

  
Absolutní změna v mil. 

Kč 
Relativní změna v % 

Vlastní kapitál 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009 

Vlastní kapitál přiřad. akcionářům mateřského podniku   

Základní kapitál -5 442 0 -9,19 0,00 

Vlastní akcie 61 759 532 -92,30 -10,33 

Nerozdělené zisky a kapitálové fondy -29 228 20 718 -16,15 13,66 

Vlastní kapitál přiřad. akcionářům mateřského podniku  27 379 20 980 15,80 10,46 

Nekontrolní podíly -5 844 -874 -48,07 -13,84 

Vlastní kapitál 21 265 20 376 11,47 9,86 
Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z rozvahy z let 2008 - 2010 

 

Odložený daňový závazek vykazuje v čase rostoucí tendenci, zejména z titulu růstu 

reálné hodnoty nástrojů zajišťujících očekávané peněžní toky. Bližší informace o této položce 

přinesla vertikální analýza pasiv.  

Na straně cizích zdrojů krytí došlo k výraznému nárůstu dlouhodobých závazků, 

zejména v roce 2009, především z důvodu nových emisí dluhopisů a růstu dlouhodobých 

bankovních úvěrů. V absolutním vyjádření tato změna představuje částku 54 988 mil. Kč, tj. 

45 % v relativním vyjádření. V roce 2010 činil nárůst 20 880 mil. Kč, což představuje 

v relativním vyjádření 11,78 %. Největší podíl na této skutečnosti měl nárůst dlouhodobých 

dluhů bez části splatné během roku, meziročně v roce 2009 o 78,76 % a v roce 2010 

o 17,76 %. Naopak, krátkodobé závazky, které tvoří zejména závazky z obchodního styku, 

vykazují klesající tendenci. I přes prudké navýšení krátkodobých závazků v roce 2010 

o 122,25 %, z titulu přenesení části dlouhodobých závazků splatné během jednoho roku, tzn. 

transformace dlouhodobých závazků na závazky krátkodobé. V roce 2009 meziročně klesly 

o  13,29 % a v roce 2010 o 23,19 %. Tato skutečnost byla způsobena úhradou krátkodobých 
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úvěrů, zejména v roce 2010, kdy jejich hodnota poklesla o 69,23 %.  Na klesající objem 

krátkodobých závazků měly vliv zejména pokles závazků z derivátů, snížení objemu 

krátkodobých úvěrů a půjček včetně dluhů splatných během jednoho roku, snížení závazků 

k dodavatelům a závazků z pořízení stálých aktiv. Vývoj krátkodobých závazků je nutné 

hodnotit ve vztahu ke krátkodobým pohledávkám. Na základě vývoje obou položek lze 

konstatovat, že se jedná o neutrální situaci, neboť pokles krátkodobých závazků byl úměrný 

poklesu krátkodobých pohledávek.  

 
Graf č. 4: Horizontální analýza vybraných položek aktiv v rozvaze Skupiny ČEZ v % 
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Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z rozvahy z let 2008 - 2010 
 

Graf č. 4 interpretuje meziroční změny v majetkové struktuře Skupiny ČEZ. Celková 

aktiva vykazovala v meziročním srovnání největší růst v roce 2009, kdy vzrostla o 57 084 

mil. Kč, což činí v relativním vyjádření 12,06 %. V roce 2010 celková aktiva vzrostla pouze 

o 13 432 mil. Kč, v relativním vyjádření 2,53 %.   

Vzhledem k předchozí vertikální analýze je možno konstatovat, že vývoj v položce 

stálých aktiv je pozitivní, neboť došlo k jejich nárůstu v roce 2009 o 19,85 %. V roce 2010 

tento nárůst představoval v relativním vyjádření 7,97 %. Významný vliv na růst stálých aktiv 

měly položky ostatních aktiv. Tyto v roce 2009 meziročně zvýšily svůj objem o 55, 47  %. 

Na této skutečnosti se významně podílel nákup cenných papírů v ekvivalenci. Současně se 

zvýšil objem dlouhodobého hmotného majetku, jaderného paliva a nedokončených hmotných 

investic. Růst objemu nedokončených hmotných investic je spojen s obnovou a modernizací 

provozu vedoucí ke zvýšení efektivity výroby elektrické energie. Nárůst dlouhodobého 

hmotného majetku a jaderného paliva byl spojen v analyzovaném období s výstavnou nových 
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výrobních kapacit, navyšováním výkonu jaderných elektráren a modernizací distribučních 

sítí.  

Podíl oběžných aktiv na celkových aktivech má v průběhu let klesající tendenci. 

Oběžná aktiva vykazovala v meziročním srovnání pokles o 9,17 % v roce 2009, v roce 2010  

byl tento propad ještě vyšší o 17,04 %. Významnou měrou se na této skutečnosti podílel 

pokles objemu ostatních finančních aktiv, zejména derivátů, peněžních prostředků 

a  peněžních ekvivalentů a v neposlední řadě pohledávek. Výrazný pokles byl zaznamenán 

rovněž v zásobě fosilních paliv, ke kterému došlo v důsledku nahrazování této komodity 

biomasou. Podstatné změny   byly zaznamenány u položky emisní povolenky. Zejména v roce 

2010 vzrostl objem této komodity o 118,48 %, oproti poklesu v roce 2009 o 20,42 %. 

Dynamický nárůst emisních povolenek a jejich obchodování se stal součástí optimalizace 

portfolia výrobních zdrojů.   

 
Graf č. 5: Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty Skupiny ČEZ v % 
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Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z výkazu zisku a ztráty z let 2008 – 2010 
 

Graf č. 5 interpretuje meziroční změny nejvýznamnějších položek výkazu zisku 

a ztráty za sledované období.  Vzhledem k vývoji celkových výnosů je nutno konstatovat, že 

jejich výše v čase stoupá, což lze jednoznačně hodnotit pozitivně. Celkové výnosy vzrostly 

meziročně v roce 2009 o 6,74 %, především v důsledku zajištění ceny prodávané elektřiny 

v ročním i delším předstihu. Pozitivní vliv měly také tradingové aktivity a meziroční lepší 

výsledky zahraničních společností. V roce 2010 tento nárůst činil 1,27 %.  Celkové náklady 

vykazují v čase rovněž rostoucí tendenci. V roce 2009 se jejich objem zvýšil o 9,25 %, 

a v roce 2010 o 4,40 %. V roce 2010 se tempo růstu nákladů podařilo snížit především 
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prostřednictvím optimalizace údržby a úspory dalších provozních nákladů.  I přes nižší tempo 

růstu v roce 2010 lze vývoj celkových nákladů označit za nežádoucí. Na této skutečnosti se 

podílela nově zavedená daň z emisních povolenek a z elektřiny vyrobené ve fotovoltaických 

zdrojích. Výše uvedené faktory spolu s klesající realizační cenou a poptávkou elektrické 

energie se nepříznivě projevily ve výsledku hospodaření, zejména v roce 2010, který 

meziročně klesl o 9,06 %.  

Na pokles výsledku hospodaření měly vliv i položky v kategorii ostatní náklady 

a výnosy celkem. V této kategorii dosáhla Skupina ČEZ v roce 2009 kumulovaně snížení 

o 45,22 %. Na této skutečnosti se zejména podílela ztráta z prodeje dceřiných a přidružených 

podniků a odpis záporné hodnoty goodwilu.  V roce 2010 došlo k navýšení ostatních nákladů 

a výnosů kumulovaně o 87,77 %. Meziroční zvýšení nákladů ovlivnila celá řada aspektů. 

Zejména se jednalo o nárůst kurzových ztrát, ztrát z prodeje dceřiných a přidružených 

podniků, odpisu záporné hodnoty goodwilu z akvizice MIBRAG a v neposlední řadě pokles 

výnosů z cenných papírů v ekvivalenci. 

 

Graf č. 6: Horizontální analýza vybraných položek výkazu o peněžních tocích Skupiny ČEZ 
v % 

-300,00

-200,00

-100,00

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Relativní změna v % 2009/2008 23,7607 64,5704 475,6971 93,3525 39,2147 54,4645

Relativní změna v % 2010/2009 -11,6640 -33,7683 -170,1395 -148,1855 54,4645 -16,9903

Čistý pen. 
tok z prov. 
činnosti

Čistý pen. 
tok z invest. 
činnosti

Čistý 
pen.tok z 

fin. činnosti

Čistý přír. 
pen. prostř. 
a pen. ekv.

Pen. prostř. 
a pen. ekv. 

na poč. 

Pen. prostř. 
a pen. ekv. 

ke kon. 

 
Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z výkazu o peněžních tocích z let 2008 – 2010 
  
 

Z grafu č. 6 je patrný pozitivní vývoj zejména v roce 2009. Souhrnné položky výkazu 

cash flow vykazují v uvedeném roce rostoucí trend. Čistý peněžní tok z provozní činnosti se 

meziročně zvýšil o 23,76 %. Na tomto nárůstu se nejvíce podílel zisk před zdaněním 
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po úpravách o nepeněžní operace, k tomu pozitivně přispívala především změna pracovního 

kapitálu a to zejména z důvodu poklesu pohledávek z obchodů na pražské energetické burze 

Power Exchange Central Europe z titulu poklesu tržní ceny a průběžného peněžního 

vyrovnání na PXE. Peněžní toky použité na investiční činnost se meziročně zvýšily       

o 64,57 %, především z důvodu vyšších investic do podílů dceřiných, přidružených 

a společných podniků a vyšších investic do stálých aktiv. Nárůst čistého peněžního toku 

z finanční činnosti činil v meziročním srovnání navýšení o 475 %.  Tato změna souvisela 

s ukončením odkupu vlastních akcií.  

V roce 2010 se situace v meziročním srovnání poněkud změnila. Za negativní jev je 

možno označit, že čistý peněžní tok z provozní činnosti dosáhl meziročně záporné hodnoty 

o více než 11 %.  Na tomto poklesu se nejvíce podílela změna pracovního kapitálu, zejména 

z důvodu nárůstu ostatních oběžných aktiv, které zahrnují příjmy a náklady příštích období 

a poskytnuté zálohy a změna zisku před zdaněním o nepeněžní operace, který meziročně klesl 

o 5,8 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že obrat finančních prostředků zajišťují především peněžní 

toky z provozní činnosti, nelze tuto situaci hodnotit pozitivně. Klesající trend je možné 

pozorovat rovněž u čistého peněžního toku z investiční činnosti. Peněžní toky použité 

na investiční činnost meziročně klesly především z důvodu nižších investic do podílů 

dceřiných, přidružených a společných podniků a nižších investic do stálých aktiv. Čistý 

peněžní tok z finanční činnosti meziročně klesl o více než 170 %. Nepříznivý výsledek byl 

způsoben výplatou dividend v rámci nekontrolních podílů a dále úhradou ostatních 

dlouhodobých závazků.  

 

3.3 Poměrová analýza 

Prostřednictvím poměrové analýzy se finanční situace společnosti ukazuje v dalších 

souvislostech. Postupy poměrové analýzy se nejčastěji shrnují do několika skupin  ukazatelů. 

V dalším textu jsou zpracovány paralelní soustavy ukazatelů likvidity, rentability, 

zadluženosti, aktivity a ukazatele s využitím cash flow.  

 
3.3.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazkům. V podstatě se 

jedná o platební schopnost (solventnost) podniku, která je jednou z nejvýznamnějších 

charakteristik finanční situace podniku. 
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Graf č. 7: Ukazatele likvidity Skupiny ČEZ v letech 2008 – 2010 
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Zdroj: vlastní výpočet  na základě údajů z účetních výkazů z let 2008 – 2010 

 
Z grafu č. 7 je patrný rostoucí trend u všech tří kategorií likvidity, což lze hodnotit 

pozitivně. Okamžitá likvidita se pohybovala v intervalu doporučených hodnot, které jsou 

v České republice stanoveny mezi 0,2 – 1 v letech 2009 a 2010, v roce 2008 byla výsledná 

hodnota likvidity výrazně pod touto hranicí. Ve srovnání s oborovými hodnotami daného 

odvětví (na základě údajů MPO), které nabývaly hodnot v roce 2008 – 0,11, v roce 2009 - 

0,31 a v roce 2010 - 0,29 lze konstatovat, že Skupina ČEZ v letech 2009 a 2010 nedosáhla 

minimální hranici těchto hodnot. Nízký koeficient okamžité likvidity svědčí o tom, že 

v poměru ke krátkodobému cizímu kapitálu je přísun peněz nedostatečný. Z věřitelského 

hlediska bude vhodnější, budou-li hodnoty dosahovat horní hranice pásma, neboť nebude 

docházet k poklesu zajištění finančních prostředků věřitelů. Pro vlastníky jsou výsledné 

hodnoty přijatelné, jelikož společnost neváže zbytečně finanční prostředky v položkách, které 

nepřinášejí žádné zhodnocení.  

Při hodnocení  pohotové likvidity v kontextu s vykazovanými hodnotami v odvětví 

energetiky ve sledovaném období je možné konstatovat, že dosažené hodnoty Skupiny ČEZ 

se nacházejí  pod úrovní hodnot příslušného oboru. Hodnota pohotové likvidity za odvětví 

energetiky byla v roce 2008 – 1,08, 2009 – 1,23 a 2010 – 1,26.  

Běžná likvidita v odvětví výroby elektrické energie činila v roce 2008 - 1,19, v roce 

2009 – 1,35 a v roce 2010 – 1,36. Doporučná hodnota se nachází v rozmezí 1,5 – 2,5. [15]   

Ve srovnání s oborovými hodnotami, případně s doporučenou hodnotou, lze 

konstatovat, že Skupina ČEZ nedosáhla výše uvedených doporučených hodnot.  
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V souvislosti s doporučenými hodnotami je nutné upozornit, že v současné době 

dochází k jejich snižování s ohledem na různé možnosti financování, které umožňuje držet 

nižší množství peněžních prostředků. Obecně ukazatele likvidity nezahrnují úvěrové přísliby 

bank, tzn. závazky bank poskytnout úvěr okamžitě. Ve Skupině ČEZ jsou tyto úvěrové 

přísliby používány jako dodatečná hotovost, což umožňuje držet nižší množství peněžních 

prostředků.  

Výsledné hodnoty koeficientů likvidity odráží trend poklesu oběžných aktiv, na který 

bylo poukázáno při vertikální analýze a tímto i efektivnější zacházení s peněžními prostředky 

a ostatními finančními aktivy.  

S analýzou ukazatelů likvidity je velmi úzce spojen ukazatel čistého pracovního 

kapitálu. Čistý pracovní kapitál představuje částku volných prostředků, která zůstane podniku 

po úhradě všech běžných krátkodobých závazků. Tento vykazoval v letech 2008 – 2010 

následující hodnoty: - 24 213 mil. Kč., - 15 764 mil. Kč a – 5 020 mil. Kč. Výsledek čistého 

pracovního kapitálu vypovídá o skutečnosti, že dodavatelé jsou ochotni financovat společnost 

kontinuálně, zatímco od odběratelů inkasuje Skupina ČEZ okamžitě. Vzhledem k historii lze 

konstatovat, že se jedná o udržitelný trend a tím i pozitivum. Nicméně, je třeba poukázat 

na klesající trend tohoto ukazatele. Situace je nepříznivá zejména pro věřitele poskytující 

krátkodobý úvěr, pro vlastníky je cílem čistý pracovní kapitál minimalizovat.  

 

3.3.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč 

investovaného kapitálu. Jedná se o formu vyjádření míry zisku, která je hlavním kritériem 

alokace kapitálu. Ukazatele rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti 

a jednoznačně nejvíce zajímají akcionáře a potencionální investory.  
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Graf č. 8: Vývoj jednotlivých ukazatelů rentability Skupiny ČEZ v letech 2008 - 2010 
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Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2008 – 2010 
 

Z grafu č. 8 je patrné, že vývoj ukazatelů rentability není příliš příznivý, neboť 

všechny ukazatele mají tendenci poklesu. Uvedené výsledky Skupiny ČEZ odrážejí trend, 

kterým prochází odvětví energetiky, tzn. oslabení dynamiky průmyslové produkce. Kromě 

výše uvedeného se na výsledcích  ukazatelů rentability projevil pokles ceny elektrické energie 

na středoevropských trzích, na kterých Skupina ČEZ působí.  

Rentabilita celkového vloženého kapitálu vypočtená z provozního zisku byla na úrovni 

14 haléřů v roce 2008, v roce 2009 na 13 haléřích a v roce 2010 na 12 haléřích. I přes 

nepříznivý vývoj je zhodnocení nadprůměrné ve srovnání s hodnotami za téže období 

v oborových průměrech. V roce 2008 dosáhla rentabilita celkového vloženého kapitálu 

za obor Energetika hodnoty 9,98 haléřů na 1 Kč, v roce 2009 9,10 haléřů na 1 Kč, a v roce 

2010 5,79 haléřů na 1 Kč celkového kapitálu.  

Z ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu lze odvodit další ukazatel, tj. 

rentabilitu celkového investovaného kapitálu (ROCE). Kategorie investovaného kapitálu 

představuje úhrn dlouhodobě vložených prostředků věřiteli a akcionáři. Míra zhodnocení 

všech aktiv společnosti financována vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem vykazuje v čase 

rovněž sestupnou tendenci. Vývojový trend odráží již zmíněný pokles příjmů a efektivně 

nárůst investovaného kapitálu.  

Z hlediska vlastnického lze hodnotit rentabilitu vlastního kapitálu jako průměrnou, 

neboť na jednu korunu vloženého vlastního kapitálu dosáhla Skupina ČEZ efekt v podobě 

26 haléřů v roce 2008, 25 haléřů v roce 2009 a 21 haléřů v roce 2010. Nicméně, ve srovnání 
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s oborovými hodnotami Skupina ČEZ vykázala výsledky nadprůměrné, neboť odvětví 

ve sledovaném období vykázalo hodnoty v roce 2008 15,32 haléřů, v roce 2009 15,84 haléřů 

a v roce 2010 12,01 haléřů na 1 Kč investovaného vlastního kapitálu. 

S ukazatelem rentability vlastního kapitálu souvisí také její porovnání s náklady 

vlastního kapitálu. Oborové hodnoty nákladů vlastního kapitálu činily v roce 2008 8,91 %, 

v roce 2009 12,14 % a v roce 2010 12,51 %. Z těchto údajů vyplývá, že Skupinu ČEZ je 

možné zařadit mezi společnosti, které vytvářejí ekonomickou přidanou hodnotu (podle 

rozdělení MPO se jedná o podnik zařazený do kategorie I.), neboť hodnota ROE je vyšší než 

náklady vlastního kapitálu. Zajímavě se jeví srovnání rentability vlastního kapitálu s výpočty 

nákladů na vlastní kapitál provedené nezávislými finančními analytiky, jelikož tyto zahrnují 

náklady dluhu i akciový kapitál. Údaje zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu 

nedisponují těmito daty, a tudíž mohou mít výsledky srovnání odlišnou vypovídací schopnost. 

Z výše uvedeného důvodu nabízím údaje dle souhrnných zpráv zveřejněné Komerční bankou 

z let 2008 - 2010. Náklady na vlastní kapitál se v uvedeném období vyvíjely následovně: 

v roce 2008 – 7,13 %, v roce 2009 – 9,17 % a v roce 2010 7,71 %.  [20] 

Při hodnocení ROE v kontextu s výpočty finančních analytiků vyplývá, že Skupina ČEZ 

dosáhla efektu investovaného vlastního kapitálu vysoko nad rámec nejnižších přípustných 

výnosů. 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že společnost má vhodně nastavenou finanční 

politiku a je schopna vytvářet ekonomickou přidanou hodnotu.  

Při hodnocení rentability tržeb vyšlo najevo, že na 1 Kč vloženou do podnikání byl 

efekt odbytu v letech 2008 a 2009 26 haléřů. V roce 2010 se situace poněkud zhoršila, 

hodnota zde činila 24 haléřů. Vývojový trend uvádí, že v energetickém průmyslu v uvedeném 

období dochází ke kolísání dosažených tržeb. Stejný trend vykázala v oblasti tržeb rovněž 

Skupina ČEZ.  

Doplňkovým ukazatelem k ukazateli rentability tržeb  je rentabilita nákladů. 

Výpočtem rentability nákladů bylo zjištěno, že na 1 Kč realizované produkce připadalo v roce 

2008 a 2009 74 haléřů, v roce 2010 76 haléřů. Z uvedených dat je zřejmé, že rentabilita 

nákladů má rostoucí trend. Obecně platí, že čím je hodnota tohoto ukazatele nižší, tím lepší 

hospodářské výsledky společnost dosahuje, protože 1 Kč tržeb dokázala vytvořit s menšími 

náklady.  
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3.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Podstata analýzy zadluženosti, tj. hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem, úzce souvisí s kapitálovou strukturou.  

Z hlediska zadluženosti platí, že čím vyšší je objem závazků, tím více je nutné 

v budoucnosti věnovat pozornost tvorbě prostředků na jejich splácení.  

 
Graf č. 9: Vývoj jednotlivých ukazatelů zadluženosti Skupiny ČEZ v letech 2008 - 2010 
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Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2008 – 2010 

 

Již při vertikální analýze pasiv vyšlo najevo, že společnost využívá k financování 

převážně cizí kapitál před vlastními zdroji. Při hodnocení kapitálové struktury v kontextu 

s vykazovanými hodnotami v odvětví energetiky je možné konstatovat, že Skupina ČEZ 

využívá financování cizími zdroji ve větší míře. Tato skutečnost je dána především tím, že 

společnost poměrně rozsáhle investuje do dlouhodobých aktiv. Investice jsou financovány 

prostřednictvím dluhu, a proto dochází k růstu podílu cizích zdrojů v celkové struktuře 

kapitálu. V oborové struktuře byla situace v příslušných letech poněkud odlišná. 

V jednotlivých letech se poměr vlastních a cizích zdrojů v odvětví vyvíjel následovně: v roce 

2008 48,55 : 49,79, v roce 2009 49,14 : 46,76 a v roce 2010 46,33 : 49,62. Z výše uvedených 

údajů vyplývá, že Skupina ČEZ využívá kapitálovou strukturu jednoznačně přikloněnou 

na stranu cizích zdrojů financování, obor využívá vyváženou kapitálovou strukturu s mírným 

příklonem k cizím zdrojům. Vzájemný poměr mezi cizími a vlastními zdroji v oborové 

struktuře vypovídá o výrazně nižších investicích ostatních společností působících v odvětví. 
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K jejich financování postačí z velké části pouze provozní cash flow, a proto relativní podíl 

zadlužení v jejich případě neroste nebo roste pomaleji. 

 Dalším ukazatelem pro posouzení možnosti zadlužení je maximální úroková míra. 

Samotný ukazatel nemá dostatečnou vypovídací schopnost. Zajímavý je v okamžiku 

porovnání s rentabilitou vypočtenou poměrem mezi EBIT a celkovými aktivy. Na základě 

provedené komparace maximální úrokové míry a poměru EBITu ve vztahu k celkovým 

aktivům, což je ukazatel podmínek zadlužení, lze říci, že již neexistuje prostor k dluhovému 

financování, jelikož ROA s EBITem je ve sledovaném období nižší než maximální úroková 

míra. Nicméně, i přes výše uvedenou skutečnost je nutné zdůraznit klesající trend ukazatele 

míry zadlužení a tímto i pozitivní vývoj.  

Dalším graficky interpretovaným ukazatelem je míra podkapitalizace. 

Podkapitalizování podniku odráží situaci, kdy v důsledku růstu podnikových aktiv hledá 

společnost dodatečné zdroje krytí. Ukazatel míry podkapitalizace vykazuje v čase rostoucí 

trend. Nicméně, i přes tuto skutečnost, je možné označit celkový výsledek za neuspokojivý, 

jelikož nabývá hodnot méně než jedna. Což znamená porušení tzv. „zlatého bilančního 

pravidla“, tzn. že dlouhodobý majetek by měl být kryt dlouhodobými zdroji. 

Posledním vybraným ukazatelem z kategorie ukazatelů zadluženosti je úrokové krytí. 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než placené úroky. Výsledky 

uvedeného ukazatele jsou následující. V roce 2008 a 2009 pokrýval provozní zisk placené 

úroky 21krát, v roce 2010 19krát. Z uvedených výsledků vyplývá, že Skupina ČEZ disponuje 

úrokovým krytím dosavadních vypůjčených prostředků nad doporučenou míru, která se 

pohybuje v České republice na úrovni osminásobku placených úroků. [15] 

  

3.3.4 Ukazatele aktivity 

Skupina ukazatelů aktivity měří, jak úspěšně využívá management společnosti aktiva. 

Tyto ukazatele poměřují nejčastěji tokovou veličinu – tržby k veličině stavové (aktiva) a jsou 

vyjadřovány ve dvou modech, tj. rychlost obratu a doba obratu. Níže uvedený graf prezentuje 

reciprokou hodnotu k počtu obrátek, tj. dobu obratu. 
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Graf č. 10: Hodnocení ukazatelů aktivity Skupiny ČEZ v letech 2008 – 2010 (vyjádřeny 
ve dnech) 
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Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2008 – 2010 

 

Doba obratu zásob představuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány 

ve společnosti do doby jejich spotřeby. Ukazatel doby obratu zásob vykazuje v meziročním 

srovnání klesající trend. K této situaci došlo z důvodu poklesu zásob v podobě fosilních paliv. 

Na tuto skutečnost již poukázala horizontální analýza aktiv. Vývojový trend ukazatele lze 

hodnotit pozitivně, jelikož nedochází ke zbytečnému hromadění zásob, které v sobě váží 

finanční prostředky a nepřinášejí žádné zhodnocení. 

Velice důležitým ukazatelem je doba obratu pohledávek, která ve skutečnosti 

vypovídá o tom, jak dlouhá je průměrná splatnost pohledávek, respektive kolik dní poskytuje 

v průměru společnost bezúročný odběratelský úvěr svým zákazníkům. Ukazatel doby obratu 

pohledávek vykazoval ve sledovaném období kolísavou tendenci. Jedním z důvodů měnících 

se hodnot je skutečnost, že společnost řadě svým zákazníků účtuje zálohy. V důsledku tohoto 

vznikají společnosti vůči svým odběratelům závazky. Pakliže jsou skutečné odběry energie 

nižší, klesají i pohledávky za zákazníky a v konečném důsledku ovlivňují výši poměrových 

ukazatelů. Významnou část pohledávek a závazků tvoří pohledávky z derivátů, které jsou 

velmi volatilní.  

 Běžná lhůta splatnosti pohledávek činí u tuzemských odběratelů 21 dnů 

a u zahraničních 60 dnů.  Z grafu č. 10 je patrné, že doba obratu pohledávek byla 

ve sledovaném období nad těmito uváděnými hodnotami. Hodnotu nad 70 dní lze považovat 
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za neuspokojivou. Pozitivní je skutečnost, že se daří tuto dobu snižovat, z čehož vyplývá 

zlepšení platební morálky odběratelů.  

Doba úhrady krátkodobých závazků vypovídá o tom, za kolik dní, tj. s jakou dobou 

splatnosti v průměru hradí společnost své závazky, neboli kolik dní podnikatelský subjekt 

čerpá dodavatelský úvěr od svých dodavatelů a zaměstnanců. Poměrně vysoké hodnoty 

ukazatele doby obratu závazků vypovídají o silné pozici Skupiny ČEZ v oblasti jednání 

se svými dodavateli. Nicméně, je nutné poukázat na snižující se trend. Tzn., že klesá doba 

využití finančních prostředků získaných prostřednictvím dodavatelského úvěru. Zkracování 

této doby může ohrozit krátkodobé financování.  

 Obecně lze konstatovat, že hodnota ukazatele doby obratu pohledávek by měla být 

nižší než hodnota ukazatele doby obratu závazků, aby nebyla narušena finanční rovnováha 

ve společnosti a tato nebyla ohrožena druhotnou platební neschopností. Výše uvedené 

výsledky vypovídají o vhodně nastavené obchodně-úvěrové politice Skupiny ČEZ.   

 
3.3.5 Ukazatele s využitím cash flow 

Ukazatele na bázi cash flow poměřují finanční toky z provozní činnosti s některými 

složkami výkazu zisků a ztráty nebo rozvahy. Jsou tedy spolehlivější, jelikož výkaz cash flow 

je méně náchylný na zkreslení. 

 
Graf č. 11: Hodnocení ukazatelů cash flow Skupiny ČEZ v letech 2008 – 2010 
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Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2008 – 2010 
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Hodnoty ukazatelů cash flow vykazují kolísavou tendenci. Z grafu č. 11 je patrný 

významný nárůst u všech vykazovaných ukazatelů v roce 2009. Uvedené výsledky potvrzují 

výsledek předchozí horizontální analýzy, kdy tvorba čistých peněžních toků z provozní 

činnosti vykázala významný meziroční  nárůst. Situace se poněkud změnila v roce 2010 

a důsledkem bylo navrácení se k hodnotám vykazovaných v roce 2008.   

V předcházející analýze poměrových ukazatelů rentability vykazovaly tyto klesající 

trend. Analýza ukazatelů cash flow přinesla poněkud odlišné výsledky. Tato skutečnost je 

způsobena tím, že cash flow  v porovnání se ziskem odstraňuje vlivy vyplývající z účetních 

principů a postupů – způsoby odepisování, metody oceňování, časové rozlišení, tvorbu rezerv. 

Úkolem analýzy peněžních toků je zachytit jevy, které signalizují platební potíže, 

a posoudit, k jakému výsledku směřuje finanční situace společnosti. Na základě dosažených 

výsledků je možné konstatovat, že Skupina ČEZ si udržuje ve sledovaném období 

vyrovnanou platební schopnost.  

Indikátorem racionality finanční politiky společnosti je stupeň oddlužení. 

Za přiměřenou velikost tohoto ukazatele je považována hodnota mezi 20 – 30 %. Na základě 

komparace výsledných hodnot Skupiny ČEZ a hodnot doporučených, je možné konstatovat, 

že Skupina ČEZ zhodnocuje cizí kapitál s náležitou intenzitou. Větší vypovídací schopnost 

však má vývoj tohoto ukazatele v čase, přičemž klesající hodnota indikuje rostoucí finanční 

napjatost společnosti. Tzn., že cizí kapitál roste rychleji než tok z provozní činnosti, který 

v čase klesá. Tato skutečnost je dána tím, že Skupina ČEZ investuje do aktiv, která negenerují 

dodatečně cash flow. Jedná se o investice, které pouze nahrazují stávající aktiva. Nicméně, je 

nutné dodat, že tyto investice jsou zároveň kryté cizím kapitálem.  

 

3.4 Souhrnné indexy hodnocení 

K praktické aplikaci souhrnných indexů hodnocení jsem zvolila hodnocení 

prostřednictvím Indexu IN, tzv. Index důvěryhodnosti. Index IN patří do skupiny bankrotních 

indikátorů charakterizující schopnost podniku dostát svým závazkům a je důležitý zejména 

pro věřitele. Tento index zohledňuje české podnikatelské prostředí, proto je zajímavé 

aplikovat jeho výsledky na Skupinu ČEZ. Model IN je vyjádřen rovnicí obsahující poměrové 

ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity, přičemž je každému z těchto ukazatelů 

přiřazena určitá váha, která je váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví. [15]  

V rámci druhé kategorie účelově vybraných skupin ukazatelů, tzv. bonitních modelů 

jsem zvolila Bilanční analýzu II. podle Rudolfa Douchy. Tato soustava byla vytvořena 
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v podmínkách České republiky. Na základě této skutečnosti je možné konstatovat, že bez 

zkreslení jiným ekonomickým prostředím poskytuje spolehlivé výsledky. Bonitní indikátory 

jsou primárně orientovány na vlastníky a investory, přičemž mají odrážet kvalitu podniku 

podle vlastní výkonnosti.  

 

Graf č. 12: Aplikace Indexu IN Skupiny ČEZ 
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Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z  let 2008 – 2010 

 

Z hlediska interpretace celkových výsledků je možné říci, že Skupina ČEZ patří mezi 

společnosti s dobrým finančním zdravím, jelikož za hraniční hodnotu je pro zónu prosperity 

považována hodnota 2. Zároveň je nutné konstatovat, že společnost má v tomto ohledu 

sestupnou tendenci, což nelze hodnotit pozitivně.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Graf č. 13: Bilanční analýza II. Skupiny ČEZ 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2008 1,6699 1,4789 9,3816 0,6306 4,7328

2009 1,7505 0,9903 9,6012 0,6040 4,6727

2010 1,9333 0,9932 8,6795 0,5702 4,3173

Celkový koeficient 
stability

Celkový koeficient 
likvidity

Celkový koeficient 
rentability

Celkový koeficient 
aktivity

Celkový koeficient 
Bilanční analýzy II.

 
Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2008 – 2010 

 
Celkový koeficient stability vykazuje v čase rostoucí tendenci, což lze jednoznačně 

hodnotit pozitivně. Na této skutečnosti se významnou měrou podílel růst stálých aktiv 

a zvýšení vlastního jmění, zejména v roce 2010. Celkový koeficient likvidity přináší poněkud 

odlišné výsledky ve srovnání s poměrovou analýzou. Dosažené hodnoty v roce 2008 odráží 

vysoký podíl finančního majetku ve struktuře oběžných aktiv. Nicméně, v důsledku 

efektivnějšího zacházejí s hotovostními prostředky dochází k jeho postupnému snižování, což 

potvrzují výsledky v dalších letech. Celkový ukazatel rentability, kterému je přisuzována 

nejvyšší váha vykazuje v čase kolísavou tendenci. Tato skutečnost je dána tím, že do výpočtu 

ukazatelů vstupují další veličiny, které vzorce poměrových ukazatelů rentability nezahrnují. 

Výrazný růst zejména v roce 2009 odráží vysokou přidanou hodnotu, které bylo v tomto roce 

dosaženo. Celkový koeficient aktivity odráží trend poklesu zásob ve struktuře oběžných aktiv, 

na který bylo poukázáno při horizontální analýze aktiv. 

Vzhledem ke skutečnosti, že za hraniční hodnotu je pro zónu prosperity považována 

hodnota 1, je možné říci, že společnosti nehrozí v nejbližším období vážné finanční problémy. 

Výsledky Bilanční analýzy II. potvrdily, že Skupina ČEZ je stabilní a úspěšná společnost. 
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4 Návrhy a doporučení 

Závěrečná část obsahuje shrnutí a identifikaci silných a slabých stránek Skupiny ČEZ 

a doporučení z hlediska finančního řízení společnosti. 

Společnost ve své kapitálové struktuře využívá převážně cizích zdrojů financování, 

jejichž podíl na celkové bilanční sumě v čase kolísá, přičemž v roce 2010 dochází k jejich 

snížení. Uvedený trend lze hodnotit pozitivně, neboť snižování objemu cizích zdrojů zvyšuje 

finanční stabilitu společnosti. Cizí kapitál je ve sledovaném období tvořen převážně 

dlouhodobými závazky, jejichž podíl na bilanční sumě v čase stoupá. Získané prostředky 

v podobě dluhopisů a bankovních úvěrů byly použity na financování investic do hmotného 

majetku, akvizic a na výplatu dividendy. Finanční zdroje v kategorii vlastního kapitálu tvoří 

především nerozdělené zisky a kapitálové fondy, základní kapitál a vlastní akcie. V důsledku 

zrušení vlastních akcií došlo ke snížení základního kapitálu i nerozdělených zisků. Po úpravě 

o tyto položky vzrostla výše vlastního kapitálu, což lze hodnotit pozitivně. 

Z hlediska celkového hodnocení kapitálové struktury a na základě provedené 

komparace s příslušným oborem je možné konstatovat, že Skupina ČEZ nevyužívá poměr 

vlastního a cizího kapitálu ve struktuře obvyklé v tomto odvětví. Uvedený jev odráží 

skutečnost, že společnost poměrně rozsáhle investuje do dlouhodobých aktiv. Investice jsou 

financovány prostřednictvím cizího kapitálu, což v důsledku vede k růstu cizích zdrojů 

v kapitálové struktuře.  

Z výsledků analýzy aktiv je zřejmá výrazná převaha stálých aktiv nad aktivy 

oběžnými. Při bližší analýze majetkové struktury společnosti bylo zjištěno, že podíl stálých 

aktiv na bilanční sumě v čase narůstá, což lze hodnotit pozitivně. Vývojový trend stálých 

aktiv signalizuje efektivní nakládání se svěřenými prostředky. Výrazný nárůst v položce 

stálých aktiv odráží modernizaci provozu, na této skutečnosti se významně podílí nárůst 

dlouhodobého hmotného majetku, jaderného paliva a nedokončených investic. Vzhledem 

k výraznému růstu nedokončených investic, zejména v roce 2009 doporučuji společnosti 

jejich hlubší analýzu, zejména s důrazem na jejich co nejrychlejší zařazení do výrobního 

programu, neboť pouze dokončená investice umožní návratnost investovaných prostředků. 

Naopak, podíl oběžných aktiv na celkové bilanční sumě v čase klesá. K poklesu oběžných 

aktiv došlo v důsledku efektivnějšího zacházení s hotovostí, což bylo způsobeno snížením 

ostatních finančních aktiv. Na základě výsledků majetkové struktury Skupiny ČEZ lze 

konstatovat, že společnost upřednostňuje strategii investiční před strategií likvidní.  
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Z hlediska celkového hodnocení majetkové struktury a na základě srovnání 

s příslušným oborem lze konstatovat, že Skupina ČEZ nevyužívá poměr stálých a oběžných 

aktiv ve struktuře obvyklé v tomto odvětví. 

Z analýzy výkazu zisků a ztráty vyplývá, že výkony Skupiny ČEZ převyšují 

výkonovou spotřebu, což je důležitým pozitivním ukazatelem. Finanční výsledky v kategorii 

celkových výnosů byly příznivě ovlivněny zejména růstem tržeb z prodeje elektrické energie. 

I přes pokles spotřeby a výroby elektrické energie se ceny silové elektřiny v roce 2009 

zvýšily, především v důsledku maximálních cen předprodejů z let 2007 a 2008. Vývoj 

celkových výnosů ve sledovaném období lze proto jednoznačně hodnotit pozitivně. Poněkud 

méně optimisticky se vyvíjely celkové náklady, u nichž dochází k postupnému navyšování, 

což lze označit za negativní jev. Na této skutečnosti se významně podílela nově zavedená daň 

z emisních povolenek a z elektřiny vyrobené ve fotovolkaických zdrojích. Nicméně, je nutné 

konstatovat, že se společnosti podařilo v roce 2010 tempo růstu nákladů snížit. Vzhledem 

k vývoji celkových nákladů doporučuji společnosti jejich hlubší analýzu a optimalizaci 

vedoucí ke zvýšení efektivity v této oblasti.  V důsledku uvedených faktorů a snížení 

realizačních cen elektrické energie, zejména v roce 2010, došlo k meziročnímu poklesu 

výsledku hospodaření. Na celkovém hospodářském výsledku se nepříznivě projevil i vývoj 

v kategorii ostatních nákladů a výnosů celkem. Hospodářský výsledek byl negativně ovlivněn 

ztrátou z prodeje dceřiných a přidružených podniků, a poklesem výnosů z prodeje cenných 

papírů v ekvivalenci. V neposlední řadě lze zmínit posilující kurz české koruny vůči euru.  

Při analýze výkazu o použití peněžních toků byl zaznamenán pozitivní vývoj zejména 

v roce 2009. Meziroční nárůst vykazují všechny souhrnné položky výkazu. K výraznému 

růstu došlo zejména v oblasti finanční činnosti v důsledku ukončení odkupu vlastních akcií.  

Méně příznivý byl z hlediska tvorby peněžních toků rok 2010. Dynamický pokles peněžních 

toků byl zaznamenán především v oblasti finanční činnosti v důsledku vyplácení dividend 

z nekontrolních podílů a úhrady ostatních dlouhodobých závazků. Z hlediska celkového 

hodnocení tvorby peněžních toků doporučuji společnosti sledování položek v delším časovém 

horizontu, ale v kratších intervalech, neboť údaje obsažené ve výkazu o peněžních tocích 

uzavřené k jedinému datu nevypovídají příliš o skutečném hospodaření s peněžními 

prostředky. Dále navrhuji hlubší analýzu ukazatelů likvidity, jelikož tyto bezprostředně 

s peněžními toky souvisejí. 

Poměrová analýza ukázala finanční situaci Skupiny ČEZ v dalších souvislostech. 

Z hodnocení společnosti prostřednictvím ukazatelů poměrové analýzy vyplývá následující:  
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Analýza ukazatelů likvidity přinesla neuspokojivé výsledky. Okamžitá likvidita se 

pohybovala pod úrovní doporučených hodnot, které jsou v České republice stanoveny mezi 

hodnotami 0,2 – 1, pouze v roce 2008, v dalších letech byly hodnoty ve spodní hranici 

doporučovaného pásma. Nicméně, je nutné upozornit, že v současné době dochází 

ke snižování těchto doporučených hodnot s ohledem na různé možnosti financování, které 

umožňují držet nižší množství peněžních prostředků. Na základě porovnání výsledků 

okamžité likvidity s hodnotami vykazovanými v odvětví energetiky je možné konstatovat, že 

stejné výše bylo dosaženo pouze v roce 2008. V dalších letech, tj. 2009 a 2010, byly hodnoty 

pod úrovní hodnot za celé odvětví. U ukazatele pohotové likvidity bych ráda poukázala 

na skutečnost, že je velmi užitečné porovnávat hodnoty s hodnotami ukazatele běžné 

likvidity. Pokud jsou hodnoty pohotové likvidity podstatně nižší, ukazuje to na nadměrný stav 

zásob ve struktuře oběžného majetku.  Z pohledu věřitelů je výhodnější vyšší hodnota tohoto 

ukazatele. Z pohledu vlastníků podniku již méně, neboť vyšší hodnota ukazatele znamená 

vyšší objem pohotových peněžních prostředků, které by mohly být využity efektivněji. 

Nicméně, je nutno upozornit, že tato teze není potvrzena v ukazatelích likvidity Skupiny ČEZ, 

jelikož dochází ke snižování stavu zásob. Při hodnocení pohotové a běžné likvidity v kontextu 

s vykazovanými hodnotami likvidity v příslušném odvětví lze konstatovat, že se tyto 

pohybovaly hluboko pod hodnotami běžnými v oboru a rovněž pod hodnotami doporučenými. 

Hlavní smysl ukazatele běžné likvidity  spočívá v tom, že v podstatě poměřuje, zda podnik 

dodržuje „zlaté pravidlo financování“. Jedná se o významný indikátor platební schopnosti 

podniku a jeho vývoj v časové řadě mnoho vypovídá o finanční situaci podniku. Čím vyšší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím obecně pravděpodobnější je zachování platební schopnosti 

podniku. Na základě výsledků pohotové i běžné likvidity lze konstatovat, že výše oběžných 

aktiv je nedostačující vzhledem ke krátkodobým závazkům. Tato situace je nepříznivá 

zejména pro věřitele poskytující krátkodobý úvěr. V této souvislosti je nutné upozornit, že 

Skupina ČEZ vyrovnává případný nedostatek peněžních prostředků prostřednictvím 

promptních úvěrů od bank, což zajišťuje solventnost společnosti. Za nepříznivý jev je možné 

označit výši čistého pracovního kapitálu, který dosahoval záporných hodnot. Ovšem, je nutné 

upozornit na klesající trend. 

Z hlediska likvidity doporučuji společnosti sledování výše uvedených ukazatelů 

v kratším časovém horizontu, neboť častější sledování pomůže objektivněji vyhodnotit 

celkovou likvidní situaci ve společnosti. Rovněž doporučuji zvýšení likvidity nad spodní 

úroveň pásma doporučených hodnot. Vhodné je vyhodnotit likviditu v souvislosti s ukazateli 

aktivity. Zejména v souměření doby obratu pohledávek a doby obratu závazků a rovněž 
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s ukazateli rentability, tzn. ověřit pozitivní efekt poklesu oběžných aktiv. Dále navrhuji 

použití cash poolingu, který umožňuje srovnání likvidity u jednotlivých společností v rámci 

koncernu.  

Nepříznivý vývoj v důsledku hospodářské krize a snížení realizačních cen elektrické 

energie je nejvíce patrný na poklesu finančních ukazatelů rentability. Z hlediska metodiky 

ministerstva průmyslu a obchodu je možné zařadit Skupinu ČEZ do I. kategorie, což jsou 

společnosti, které vytvářejí ekonomickou přidanou hodnotu, protože dosažená hodnota 

rentability vlastního kapitálu je vyšší než náklady vlastního kapitálu. Z výše uvedeného 

vyplývá, že společnost má vhodně nastavenou finanční politiku a je schopna generovat 

ekonomickou přidanou hodnotu i v době ekonomické recese. V kontextu s vybranými 

hodnotami rentability v příslušném odvětví lze konstatovat, že Skupina ČEZ dosáhla 

nadprůměrných výsledků, což lze jednoznačně hodnotit pozitivně. Negativní vývojový trend 

ukazatele rentability nákladů potvrzuje výsledek z předchozí horizontální analýzy výkazu 

zisku a ztráty, neboť na 1 Kč realizované produkce připadlo v roce 2008 a 2009 74 haléřů, 

přičemž v roce 2010 došlo k nárůstu na 76 haléřů.  

Z údajů ukazatelů zadluženosti vyplývá, že Skupina ČEZ využívá k financování svých 

aktiv převážně cizí kapitál. Ukazatel věřitelského rizika vykazuje v čase klesající trend, což 

lze hodnotit pozitivně. Z výsledků ukazatele podmínek zadlužení vyplývá, že již neexistuje 

prostor k dluhovému financování. Avšak, i přes výše uvedenou skutečnost je nutné zdůraznit 

klesající trend ukazatele podmínek zadlužení a tímto i pozitivní vývoj. V této souvislosti je 

nutné upozornit na výsledné hodnoty ukazatele úrokového krytí, který poskytuje poněkud 

odlišný závěr v další možnosti zadlužení. Vzhledem k výši celkového zadlužení je důležitým 

indikátorem schopnosti společnosti splácet úvěry. Z výsledků ukazatele vyplývá, že Skupina 

ČEZ disponuje úrokovým krytím dosavadních vypůjčených prostředků nad doporučenou 

míru, která se pohybuje v České republice na úrovni osminásobku placených úroků. I přes 

klesající trend, v důsledku poklesu provozního hospodářského výsledku převyšuje zisk 

Skupiny ČEZ placené úroky 19krát. Z výše uvedeného je zřejmé, že společnost generuje 

dostatečnou výši zisku pro další možné zadlužení. Nepříznivý výsledek přinesl ukazatel míry 

podkapitalizace, jelikož nabývá hodnot méně než jedna. Tzn. že v důsledku růstu 

dlouhodobých aktiv je přísun dlouhodobých cizích zdrojů nedostačující. Ovšem, je nutné 

upozornit na rostoucí tendenci tohoto ukazatele, což je žádoucí jev. 

Vzhledem k dosaženým výsledkům doporučuji společnosti hlubší analýzu majetkové 

struktury, neboť je zjevné, že dlouhodobé investice jsou z části financována krátkodobými 

zdroji. Tyto jsou poměrné rizikové a dostupné po omezenou dobu. 
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Analýza ukazatelů aktivity poukázala na snižující se dobu obratu zásob, což lze 

jednoznačně hodnotit pozitivně. Nedochází tak ke zbytečnému hromadění zásob, které v sobě 

zbytečné váží finanční prostředky a nepřinášejí žádné zhodnocení. Poněkud méně příznivé 

výsledky přinesla analýza doby obratu pohledávek a doby obratu závazků. Běžná lhůta 

splatnosti pohledávek činí u tuzemských odběratelů 21 dnů, u zahraničních obchodních 

partnerů 60 dnů. Průměrná doba splatnosti pohledávek Skupiny ČEZ činí 80 dní, z čehož je 

patrné, že tato hodnota převyšuje deklarované doby splatnosti faktur. Nicméně, je nutné 

zdůraznit pozitivní vývojový trend a tím i zlepšení platební morálky odběratelů. Doba obratu 

závazků má rovněž klesající tendenci, přičemž průměrná doba činí 145 dní. Porovnáním doby 

obratu pohledávek a doby obratu závazků získává společnost prostor pro čerpání 

dodavatelského úvěru. Tento vykazuje v čase klesající tendenci, z čehož vyplývá, že klesá 

doba využití finančních prostředků získaných prostřednictvím dodavatelského úvěru. Z výše 

uvedeného je zřejmé, že doba obratu pohledávek je nižší než doba obratu závazků, což 

vypovídá o vhodně nastavené obchodně-úvěrové politice společnosti. Avšak, je nutné 

poukázat na snižující se hodnoty dodavatelského úvěru. Na základě uvedených skutečností 

doporučuji společnosti se zaměřit na oblast pohledávek, zejména na jejich strukturu a nutnost 

vylepšit obchodní politiku ve vztahu k odběratelům.  

Ukazatele s využitím cash flow přinesly pozitivní výsledky, zejména v roce 2009. 

V následujícím roce došlo k poklesu výše jednotlivých ukazatelů. Nejméně příznivý výsledek 

přinesla analýza prostřednictvím ukazatele rentability vlastního kapitálu, neboť na 1 Kč 

vloženého vlastního kapitálu dosáhla Skupina ČEZ efekt v podobě 33 haléřů. Ve srovnání 

s předcházejícím rokem přestavuje meziroční pokles 8,28 haléřů na 1 Kč vlastního kapitálu. 

Nicméně, i přes výše uvedené je nutné zdůraznit, že rentabilita vlastního kapitálu Skupiny 

ČEZ vykazuje excelentní výsledky ve srovnání s odvětvím.    

Na základě výsledků analýzy prostřednictvím Indexu IN je možné konstatovat, že 

Skupina ČEZ rozhodně patří mezi prosperující společnosti. Výsledné hodnoty překračují 

hranici prosperity, pro kterou se uvádí hodnota 2. Přestože výsledek podle tohoto modelu 

přinesl příznivé výsledky, je nutné upozornit na sestupnou tendenci. 

Výsledky Bilanční analýzy II. potvrdily, že Skupina ČEZ je stabilní společností 

s dobrým finančním zdravím, které v nejbližším období nehrozí vážné finanční problémy. 

Hodnoty celkového ukazatele se pohybují vysoko nad pásmem prosperity, za jehož  hraniční 

zónu je považována hodnota 1. Opět je nutné upozornit na skutečnost, že celkový ukazatel 

vykazuje v čase klesající trend.  
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Vzhledem k vývojovým trendům souhrnných ukazatelů doporučuji společnosti zaměřit 

se na situaci v následujícím období a provádění analýzy v kratších časových intervalech. 

Na základě provedené analýzy a dosažených výsledků lze konstatovat, že silnými 

stránkami Skupiny ČEZ jsou vysoká rentabilita, nízká míra zadlužení, vysoká provozní marže 

a růst provozního portfolia prostřednictvím dlouhodobých aktiv. Slabými stránkami 

společnosti jsou nízká úroveň koeficientů likvidity, zejména čistý pracovní kapitál a vysoké 

náklady. 
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Závěr 

Z výsledků provedené finanční analýzy za období let 2008 - 2010 Skupiny ČEZ lze 

konstatovat, že vytyčený cíl, jímž bylo komplexní zhodnocení finančního zdraví 

prostřednictvím metod finanční analýzy byl splněn. 

Východiskem technické analýzy se staly výstupy finančního účetnictví, zveřejněné 

ve výročních zprávách Skupiny ČEZ v letech 2008 – 2010. Analýza finanční situace 

společnosti byla provedena prostřednictvím elementárních metod, které zahrnují analýzu 

absolutních ukazatelů, poměrovou analýzu a metody účelově vybraných modelů. Vybrané 

ukazatele byly podrobeny komparativní analýze. Odvětvové srovnání bylo provedeno 

na základě údajů z finančních analýz podnikové sféry průmyslu a stavebnictví z let 2008 – 

2010 zveřejněné Ministerstvem  průmyslu a obchodu. Na základě výsledků dílčích analýz 

byly stanoveny návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení finanční situace 

společnosti. 

Analýza finančního hospodaření Skupiny ČEZ byla prováděna za období, které je 

charakteristické prudkým ochlazením výkonnosti české ekonomiky v důsledku nepříznivých 

vlivů hospodářské krize. Na základě výsledků finanční analýzy lze konstatovat, že společnost 

v době nepříznivých podnikatelských podmínek obstála s velmi uspokojivými výsledky. 

Hospodaření Skupiny ČEZ bylo negativně ovlivněno zejména poklesem realizačních cen 

elektřiny, poklesem poptávky po elektrické a tepelné energii v roce 2009 a v neposlední řadě 

posilujícím kurzem české koruny vůči euru. Do výsledků společnosti se pozitivně promítly 

nárůst výroby jaderných elektráren, nárůst výroby z fotovolkaických  a větrných elektráren 

a nárůst povolených výnosů v oblasti distribuce elektrické energie. Výše uvedené faktory jsou 

nejvíce patrné na ukazatelích rentability, které vykazují klesající tendenci. I přes negativní 

vývojový trend lze konstatovat, že Skupina ČEZ zhodnocuje investovaný kapitál s náležitou 

intenzitou a právem je zařazena mezi špičky energetického průmyslu.  

V zemích s rozvinutou tržní ekonomikou má finanční analýza své nezastupitelné místo 

a je neoddělitelným prvkem finančního řízení. Výsledky této technické metody poskytují 

informace o uplynulém hospodaření podniku a tvoří základ pro finanční rozhodování.  

Závěrem bych ráda doporučila společnosti její pravidelné provádění, neboť výsledky této 

metody poskytují zpětnou vazbu o úspěšnosti podnikové strategie v návaznosti 

na ekonomické prostředí.  
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Seznam zkratek 

CF  Cash Flow 

EBIT  Earnings Before Interest and Taxes – Provozní hospodářský výsledek 

EVA  Ekonomic Value Added - Ekonomická přidaná hodnota 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

PXE  Power Exchange Central Europe, a. s. 

ROA  Return on Assets - Rentabilita aktiv 

ROI  Return on Investments - Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ROC  Return on Costs – Rentabilita nákladů 

ROCE  Return on Capital Employed - Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE  Return on Equity – Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  Rerturn on Sales – Rentabilita tržeb 
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Příloha č. 1: Analýza absolutních ukazatelů rozvahy – strana aktiv 

2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009 2008 2009 2010

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 488 956 509 618 557 878 20 662 48 260 4,23 9,47 103,34 96,11 102,61

Oprávky a opravné položky -252 330 -266 377 -275 302 -14 047 -8 925 5,57 3,35 -53,33 -50,24 -50,64

Dlouhodobý hmotný majetek, netto 236 626 243 241 282 576 6 615 39 335 2,80 16,17 50,01 45,87 51,97

Jaderné palivo, netto 6 287 5 439 7 005 -848 1 566 -13,49 28,79 1,33 1,03 1,29

Nedokončené hmotné investice 47 913 80 125 71 485 32 212 -8 640 67,23 -10,78 10,13 15,11 13,15

DHM, jader.palivo a inv. celkem 290 826 328 805 361 066 37 979 32 261 13,06 9,81 61,46 62,01 66,41

Ostatní stálá aktiva
Cenné papíry v ekvivalenci 1 907 17 250 16 928 15 343 -322 804,56 -1,87 0,40 3,25 3,11

Dlouhodobý finanční majetek, netto 34 614 49 423 52 509 14 809 3 086 42,78 6,24 7,32 9,32 9,66

Dlouhodobý nehmotný majetek, netto 18 074 18 653 16 876 579 -1 777 3,20 -9,53 3,82 3,52 3,10

Odložená daňová pohledávka 816 824 655 8 -169 0,98 -20,51 0,17 0,16 0,12

Ostatní stálá aktiva celkem 55 411 86 150 86 968 30 739 818 55,47 0,95 11,71 16,25 16,00

Stálá aktiva celkem 346 237 414 955 448 034 68 718 33 079 19,85 7,97 73,17 78,26 82,41

Oběžná aktiva
Peněžní prostř. a peněžní ekvivalenty 17 303 26 727 22 163 9 424 -4 564 54,46 -17,08 3,66 5,04 4,08

Pohledávky, netto 41 729 46 350 39 623 4 621 -6 727 11,07 -14,51 8,82 8,74 7,29

Pohledávka z titulu daně z příjmů 140 997 1 711 857 714 612,14 71,61 0,03 0,19 0,31

Zásoby materiálu, netto 4 914 4 959 5 358 45 399 0,92 8,05 1,04 0,94 0,99

Zásoby fosilních paliv 2 959 2 944 1 800 -15 -1 144 -0,51 -38,86 0,63 0,56 0,33

Emisní povolenky 1 523 1 212 2 648 -311 1 436 -20,42 118,48 0,32 0,23 0,49

Ostatní finanční aktiva, netto 56 237 29 706 16 402 -26 531 -13 304 -47,18 -44,79 11,89 5,60 3,02

Ostatní oběžná aktiva 2 133 2 409 3 394 276 985 12,94 40,89 0,45 0,45 0,62

Aktiva klasif. jako držená k prodeji 0 0 2 558 0 2 558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47

Oběžná aktiva celkem 126 938 115 304 95 657 -11 634 -19 647 -9,17 -17,04 26,83 21,74 17,59

Aktiva celkem 473 175 530 259 543 691 57 084 13 432 12,06 2,53 100,00 100,00 100,00

Horizontální analýza
Absolutní změna Relativní změna v %

Vertikální analýza
Podíl na bilanční sumě v %

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 2: Analýza absolutních ukazatelů rozvahy – strana pasiv 
 

Vlastní kapitál 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009 2008 2009 2010

Vlastní kapitál přiřaditelný 
akcionářům mateřského podniku

Základní kapitál 59 221 53 779 53 779 -5 442 0 -9,19 0,00 12,52 10,14 9,89

Vlastní akcie -66 910 -5 151 -4 619 61 759 532 -92,30 -10,33 -14,14 -0,97 -0,85

Nerozdělené zisky a kapitálové fondy 180 941 151 713 172 431 -29 228 20 718 -16,15 13,66 38,24 28,61 31,71

Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům 
mateřského podniku celkem 173 252 200 631 221 611 27 379 20 980 15,80 10,46 36,61 37,84 40,76

Nekontrolní podíly 12 158 6 314 5 440 -5 844 -874 -48,07 -13,84 2,57 1,19 1,00

Vlastní kapitál celkem 185 410 206 675 227 051 21 265 20 376 11,47 9,86 39,18 38,98 41,76
Dlouhodobé závazky

Dlouh. dluhy bez části splatné během jednoho roku 66 526 118 921 140 040 52 395 21 119 78,76 17,76 14,06 22,43 25,76

Rezerva na vyřaz. jader.zaříz. z provozu 
a uložení použitého jader.paliva 35 631 37 152 36 848 1 521 -304 4,27 -0,82 7,53 7,01 6,78

Ostatní dlouhodobé závazky 20 036 21 108 21 173 1 072 65 5,35 0,31 4,23 3,98 3,89

Dlouhodobé závazky celkem 122 193 177 181 198 061 54 988 20 880 45,00 11,78 25,82 33,41 36,43

Odložený daňový závazek 14 421 15 335 17 902 914 2 567 6,34 16,74 3,05 2,89 3,29
Krátkodobé závazky

Krátkodobé úvěry 35 001 31 257 9 618 -3 744 -21 639 -10,70 -69,23 7,40 5,89 1,77

Část dlouh. dluhů splatná během jednoho roku 4 874 6 632 14 786 1 758 8 154 36,07 122,95 1,03 1,25 2,72

Obchodní a jiné závazky 93 646 76 853 58 804 -16 793 -18 049 -17,93 -23,49 19,79 14,49 10,82

Závazek z titulu daně z příjmů 3 910 1 359 689 -2 551 -670 -65,24 -49,30 0,83 0,26 0,13

Ostatní pasiva 13 720 14 967 16 020 1 247 1 053 9,09 7,04 2,90 2,82 2,95
Závazky přímo související 
s aktivy klasif. jako držená k prodeji 760 0 760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14

Krátkodobé závazky celkem 151 151 131 068 100 677 -20 083 -30 391 -13,29 -23,19 31,94 24,72 18,52

Cizí zdroje celkem 287 765 323 584 316 640 35 819 -6 944 12,45 -2,15 60,82 61,02 58,24

Pasiva celkem 473 175 530 259 543 691 57 084 13 432 12,06 2,53 100,00 100,00 100,00

Podíl na bilanční sumě v %
Vertikální analýzaHorizontální analýza

Absolutní změna Relativní změna v %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 3: Analýza absolutních ukazatelů výkazu zisku a ztráty 
 

2008 2009 2010

Provozní výnosy 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009

Tržby z prodeje elektrické energie 165 317 173 494 175 277 8 177 1 783 4,95 1,03

Výnosy a náklady z derivátových obchodů s el.energií, uhlím a plynem netto 4 095 6 894 5 392 2 799 -1 502 68,35 -21,79

Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy 14 546 15 964 18 179 1 418 2 215 9,75 13,87

Výnosy celkem 183 958 196 352 198 848 12 394 2 496 6,74 1,27

Provozní náklady

Palivo -16 176 -15 805 -16 946 371 -1 141 -2,29 7,22

Nákup energie a související služby -41 670 -48 170 -54 353 -6 500 -6 183 15,60 12,84

Opravy a údržba -5 597 -6 043 -5 465 -446 578 7,97 -9,56

Odpisy -22 047 -22 876 -24 032 -829 -1 156 3,76 5,05

Osobní náklady -16 956 -18 116 -18 717 -1 160 -601 6,84 3,32

Materiál -4 589 -5 272 -4 844 -683 428 14,88 -8,12

Emisní povolenky, netto 1 998 305 2 388 -1 693 2 083 -84,73 682,95

Ostatní provozní náklady -12 267 -12 176 -11 822 91 354 -0,74 -2,91

Náklady celkem -117 304 -128 153 -133 791 -10 849 -5 638 9,25 4,40

Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy 66 654 68 199 65 057 1 545 -3 142 2,32 -4,61

Ostatní náklady a výnosy

Nákladové úroky z dluhů -3 103 -3 303 -3 484 -200 -181 6,45 5,48

Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv -2 056 -2 174 -2 014 -118 160 5,74 -7,36

Výnosové úroky 1 842 2 499 2 022 657 -477 35,67 -19,09

Kurzové zisky a ztráty, netto -1 311 -1 189 -2 943 122 -1 754 -9,31 147,52

Zisk/ztráta z prodeje dceřinných a přidružených podniků 333 -2 -121 -335 -119 -100,60 5 950,00

Odpis záporného goodwilu a snížení hodnoty goodwillu, netto 14 -3 263 -2 826 -3 277 437 -23 407,14 -13,39

Ostatní finanční náklady a výnosy, netto -1 669 1 183 3 111 2 852 1 928 -170,88 162,98

Výnosy z cenných papírů v ekvivalenci 12 2 996 147 2 984 -2 849 24 866,67 -95,09

Ostatní náklady a výnosy celkem -5 938 -3 253 -6 108 2 685 -2 855 -45,22 87,77

Zisk před zdaněním 60 716 64 946 58 949 4 230 -5 997 6,97 -9,23

Daň z příjmu -13 365 -13 091 -11 791 274 1 300 -2,05 -9,93

Zisk po zdanění 47 351 51 855 47 158 4 504 -4 697 9,51 -9,06

Zisk po zdanění přiřaditelný na

Podíly akcionářů mateřského podniku 46 510 51 547 47 232 5 037 -4 315 10,83 -8,37

Nekontrolní podíly 841 308 -74 -533 -382 -63,38 -124,03

Čistý zisk na akcii přiřad.na podíly akcionářů mateřs.podniku (Kč/ks)

Základní 87,0 96,7 88,5 10 -8 11,15 -8,48

Zředěný 86,9 96,6 88,5 10 -8 11,16 -8,39

Průměrný počet vydaných akcií (v tis. ks)

Základní 534 594 533 225 533 811 -1 369 586 -0,26 0,11

Zředěný 535 341 533 438 533 849 -1 903 411 -0,36 0,08

Horizontální analýza
Absolutní změna Relativní změna v %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 4: Analýza absolutních ukazatelů výkazu o peněžních tocích 
          

2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009

PROVOZNÍ ČINNOST

Zisk před zdaněním 60 716 64 946 58 949 4 230 -5 997 6,9669 -9,2338

Úpravy o nepeněžní operace

Odpisy 22 090 26 171 26 897 4 081 726 18,4744 2,7741

Amortizace jaderného paliva 2 654 2 778 3 705 124 927 4,6722 33,3693

Zisk z prodeje stálých aktiv, netto -563 -112 -89 451 23 -80,1066 -20,5357

Kurzové zisky a ztráty, netto 1 311 1 189 2 943 -122 1 754 -9,3059 147,5189

Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy 1 210 763 1 079 -447 316 -36,9421 41,4155

Změna stavu rezervy na vyřaz.jad. zaříz.
z provozu a uložení použit.jad.paliva 309 282 -1 291 -27 -1 573 -8,7379 -557,8014

Opravné položky k majetku, ostatní rezervy 
a ostatní nep. náklady a výnosy -214 5 111 281 5 325 -4 830 -2488,3178 -94,5021

Výnosy z cenných papírů v ekvivalenci -12 -2 996 -147 -2 984 2 849 24866,6667 -95,0935

Změna stavu aktiv a pasiv

Pohledávky -18 470 -3 940 561 14 530 4 501 -78,6681 -114,2386

Zásoby materiálu -43 -141 -451 -98 -310 227,9070 219,8582

Zásoby fosilních paliv -2 031 -14 1 100 2 017 1 114 -99,3107 -7957,1429

Ostatní oběžná aktiva -42 233 29 870 11 995 72 103 -17 875 -170,7267 -59,8427

Obchodní a jiné závazky 58 148 -19 825 -15 254 -77 973 4 571 -134,0940 -23,0567

Ostatní pasiva 4 372 73 -201 -4 299 -274 -98,3303 -375,3425

Peněžní prostředky vytvoření provozní činností 87 244 104 155 90 077 16 911 -14 078 19,3836 -13,5164

Zaplacená daň z příjmů -16 285 -16 522 -11 944 -237 4 578 1,4553 -27,7085

Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -1 586 -1 947 -2 618 -361 -671 22,7617 34,4633

Přijaté úroky 1 142 1 627 1 268 485 -359 42,4694 -22,0652

Přijaté dividendy 68 41 382 -27 341 -39,7059 831,7073

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 70 583 87 354 77 165 16 771 -10 189 23,7607 -11,6640

Horizontální analýza
Absolutní změna Relativní změna v %



 

INVESTIČNÍ ČINNOST

Poř.dceřinných, přidružených a společných podniků, 
bez nakoupených peněžních prostředků -490 -25 152 -7 962 -24 662 17 190 5033,0612 -68,3445

Příjmy z prodeje dceřinných a přidružených podniků, 
bez prodeje peněžních prostředků 1 501 1 270 -16 -231 -1 286 -15,3897 -101,2598

Nabytí stálých aktiv -46 186 -70 791 -63 018 -24 605 7 773 53,2737 -10,9802

Příjmy z prodeje stálých aktiv 833 2 555 1 979 1 722 -576 206,7227 -22,5440

Poskytnuté půjčky -15 491 -9 557 -856 5 934 8 701 -38,3061 -91,0432

Splátky poskytnutých půjček 863 3 484 5 808 2 621 2 324 303,7080 66,7049

Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou -1 200 -831 -1 519 369 -688 -30,7500 82,7918

Peněžní prostředky použité na investiční činnost -60 170 -99 022 -65 584 -38 852 33 438 64,5704 -33,7683

FINANČNÍ ČINNOST

Čerpání úvěrů a půjček 349 972 298 990 192 551 -50 982 -106 439 -14,5675 -35,5995

Splátky úvěrů a půjček -322 365 -250 072 -179 218 72 293 70 854 -22,4258 -28,3334

Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků 526 72 97 -454 25 -86,3118 34,7222

Úhrady ostatních dlouhodobých závazků -293 -345 -576 -52 -231 17,7474 66,9565

Dividendy zaplacené akcionářům společnosti -21 218 -26 545 -28 234 -5 327 -1 689 25,1060 6,3628
Zaplacené dividendy/Přijaté kapitálové vklady
 - nekontrolní podíly, netto -4 -16 -549 -12 -533 300,0000 3331,2500

Nákup a prodej vlastních akcií, netto -12 535 146 337 12 681 191 -101,1647 130,8219

Čistý peněžní tok z finanční činnosti -5 917 22 230 -15 592 28 147 -37 822 475,6971 -170,1395

Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků 378 -1 138 -530 -1 516 608 -401,0582 -53,4271

Čistý přírůstek pen.prostředků a pen.ekvivalentů 4 874 9 424 -4 541 4 550 -13 965 93,3525 -148,1855

Pen.prostředky a pen.ekvivalenty na počátku období 12 429 17 303 26 727 4 874 9 424 39,2147 54,4645

Pen.prostředky a pen.ekvivalenty ke konci období 17 303 26 727 22 186 9 424 -4 541 54,4645 -16,9903

Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích

Celkové zaplacené úroky 2 851 4 028 5 321 1 177 1 293 41,2838 32,1003

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 5: Vzorec pro výpočet Bilanční analýzy II. 
 
Ukazatele stability: 
 

S1 = 
aktiva stálá

kapitál vlastní
                      (1.20) 

 

S2 = 2*
aktiva stálá

kapitál vlastní
                   (1.21) 

 

S3 = 
zdroje cizí

kapitál vlastní
                    (1.22) 

 

S4 = 
5* dluhy  krátkodobé

aktiva celková
                                                                                                  (1.23) 

 

S5 = 
15*zásoby

aktiva celková
                    (1.24) 

Celkový koeficient stability S = 
( )

7

S5*2   S4  S3  S2 S1*2 ++++
                           (1.25) 

 
Ukazatele likvidity: 
 

L1 = 
dluhy krátkodobé

majetek finanční*2
                       (1.26) 

 

L2 =  17,2/






 +

dluhy krátkodobé

pohledávky  majetek finanční
                                                                  (1.27) 

 

L3 = 5,2/








dluhy krátkodobé

aktiva oběžná
                                                                                           (1.28) 

 

L4 = 33,3*
 celkem pasiva

kapitál pracovní
                                                                                          (1.29) 

 

Celkový koeficient likvidity L = 
( )

16

43*22*81*5 LLLL +++
                                         (1.30) 

 
Ukazatele aktivity: 
 

A1 = 
celkem 

celkem/2tržby 

pasiva
                                                                                                           (1.31) 

 
 



 

A2 = 
kapitál vlastní

celkem/4tržby 
                                                               (1.32) 

 

A3 = 
celkem 

4*  hodnota přidaná

tržby
                                                                                                  (1.33) 

 

Celkový koeficient aktivity A = 
( )

3

A3  A2  A1 ++
                                                               (1.34) 

 
Ukazatele rentability: 
 

R1 = 
hodnota přidaná

EAT*  10
                                                                                                       (1.35) 

 

R2 = 
kapitál vlastní

EAT*  8
                                                                                                           (1.36) 

 

R3 = 
celkem pasiva

EAT*  20
                                                                                                           (1.37) 

 

R4 = 
( )výkony tržby 

EAT*  40

+
                                                                                                         (1.38) 

 

R5 = 
( )VH mimořádný  VH finanční  VH provozní

VH provozní*  1,33

++
                                                      (1.39) 

 

Celkový koeficient rentability R = 
( )

17

R5  R4*  2  R3*  4  R2*  7  R1*  3 ++++
                      (1.40) 

 

Celkový ukazatel C = 
( )

12

R*  5  A*  1  L*  4  * S 2 +++
                   (1.41) 


