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ANOTACE 

 

Diplomová práce se zabývá „Analýzou výnosů, nákladů a výsledku hospodaření 

společnosti Severočeské doly a.s.“ v období 2008 – 2011. Analýzou lze zjistit, jak 

společnost hospodaří a jaké vlivy působily změnou výnosů a nákladů na změnu výsledku 

hospodaření. V teoretické části diplomové práci jsou uvedeny charakteristiky výnosů, 

nákladů a výsledku hospodaření, vzorce vybraných poměrových ukazatelů. V diplomové 

práci je použita vertikální a horizontální analýza a výpočty vybraných ukazatelů. Na závěr 

je v práci provedeno zhodnocení sledovaného období 2008 – 2011 společnosti Severočeské 

doly a.s., také jsou nastíněna doporučení, která by mohla napomoci k zlepšení hospodaření. 

 

Klíčová slova: analýza, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, horizontální analýza, 

vertikální analýza, Severočeské doly a.s. 

 

 

ANNOTATION  

 

Diploma thesis engages in „Analysis of revenues, costs and profit in a company 

„Severočeské doly a.s.“ in 2008 – 2011. According to analysis we can imply what is 

company economy and management and which influences caused change of economy 

results by changing revenue and costs. In theoretical patro of this idssertation 

characterization of revenues, costs and profit, formulas of chosen rate in indicators are 

given. In diploma thesis vertical and horizontal analysis is used calculation of chosen 

indicators as well. In conclusion of this diploma thesis there is made evaluation of analysed 

period 2008 – 2011 of the company Severočeské doly a.s. and there are also sketched 

several recomendations which could help to improve the management. 

 

Keywords: analysis, costs, revenues, profit, horizontal analysis, vertical analysis, company 
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Obsah 

 
1 Úvod, cíl práce ............................................................................................................... 1 
2 Charakteristika vybrané společnosti .............................................................................. 3 

2.1 Konsolidační celek .................................................................................................. 4 
2.2 Charakteristika dceřiných společností ..................................................................... 4 

2.3 Události v letech 2008 – 2011 ................................................................................. 5 
2.4 Organizační schéma společnosti ............................................................................. 6 

3 Teoretické vymezení nákladů, výnosů a výsledku hospodaření .................................... 7 
3.1 Výnosy .................................................................................................................... 7 
3.2 Náklady ................................................................................................................... 8 

3.3 Význam výnosů a nákladů v poměrových ukazatelích ......................................... 10 

3.4 Výsledek hospodaření ........................................................................................... 12 

3.4.1 Zisk ................................................................................................................ 13 
3.5 Horizontální a vertikální analýza .......................................................................... 13 

3.5.1 Horizontální analýza (analýza trendů) ........................................................... 13 
3.5.2 Vertikální analýza (procentní rozbor) ............................................................ 14 

4 Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované období 2008 - 2011 15 
4.1 Analýza výnosů ..................................................................................................... 15 

4.1.1 Provozní výnosy ............................................................................................ 16 

4.1.1.1 Provozní výnosy – tržby za prodej zboží ............................................... 18 

4.1.1.2 Provozní výnosy - výkony ...................................................................... 19 

4.1.1.3 Provozní výnosy - tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu . 21 

4.1.1.4 Ostatní provozní výnosy ......................................................................... 23 

4.1.2 Finanční výnosy ............................................................................................. 24 
4.1.2.1 Finanční výnosy – tržby z prodeje cenných papírů a podílů .................. 25 

4.1.2.2 Finanční výnosy – výnosy z dlouhodobého a krátkodobého finančního 

majetku  ................................................................................................................ 26 

4.1.2.3 Finanční výnosy – výnosové úroky ........................................................ 28 

4.1.2.4 Ostatní finanční výnosy .......................................................................... 30 

4.2 Analýza nákladů .................................................................................................... 31 
4.2.1 Provozní náklady ........................................................................................... 32 

4.2.1.1 Provozní náklady – výkonová spotřeba .................................................. 33 

4.2.1.2 Provozní náklady – osobní náklady ........................................................ 35 

4.2.1.3 Provozní náklady – daně a poplatky, odpisy dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku, ostatní provozní náklady ....................................................... 38 

4.2.2 Finanční náklady ............................................................................................ 40 
4.3 Analýza poměrových ukazatelů ............................................................................ 42 
4.4 Analýza výsledku hospodaření ............................................................................. 45 

5 Návrhy a opatření ......................................................................................................... 50 
5.1 Provozní náklady – Výkonová spotřeba ............................................................... 50 
5.2 Výkony – změna stavu zásob vlastní činností....................................................... 51 
5.3 Finanční náklady – nákladové úroky .................................................................... 52 

6 Závěr ............................................................................................................................ 53 



Seznam použité literatury .................................................................................................... 54 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 55 
Seznam grafů ....................................................................................................................... 56 
 



 

Seznam použitých zkratek 
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1 Úvod, cíl práce 
 

 

Pro diplomovou práci jsem si zvolila téma „Analýza výnosů, nákladů a výsledku 

hospodaření společnosti Severočeské doly a.s.“ 

Společnost Severočeské doly a.s. (dále jen SD) působí v Severočeské pánvi a její 

náplní práce je těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. Snaží se svými 

dceřinými společnostmi udržovat hodnoty firmy na co nejvyšší úrovni a finanční stabilitu, 

což svědčí o jejím dobrém jménu na trhu. Nejednou předností této společnosti je to, že se 

snaží svým zaměstnancům vytvářet co nejlepší pracovní podmínky, proto patří mezi 

významné zaměstnavatele Ústeckého kraje. Jako každá důlní společnost, tak i společnost 

SD si vytvářejí ze zákona finanční rezervy na sanace a rekultivace, na vypořádání důlních 

děl. Společnost má přesně danou strategii CSR (Corporate social responsibility – 

společenská odpovědnost), bez které by nemohla podnikat. Tuto strategii společnost 

považuje za komunikaci s obcemi a veřejností v okolí dolů. Vytváří pozitivní image 

společnosti a zajišťuje dlouhodobé udržitelné pozice subjektu. Společnost se snaží regionu 

pomáhat a tvořit prostředí s lepší vyhlídkou pro budoucí generaci Ústeckého kraje. 

Společnost se také věnuje dárcovské a sponzorské činnosti [8]. 

Diplomová práce je členěna na šest hlavních kapitol. Hned po úvodu jsem se zaměřila 

na charakteristiku společnosti Severočeské doly a.s., události, které se staly v období  

2008 - 2011. Také jsem se stručně zmínila o jejích šesti dceřiných společnostech. Ve třetí 

kapitole jsem se zaměřila na teoretické vymezení výnosů, nákladů a výsledku hospodaření, 

které lze shlédnout v ekonomických publikacích. V následující části jsem se zabývala 

analýzou výnosů, nákladů a výsledku hospodaření, s ní jsou spojené i výpočty. Číselné 

údaje byly čerpány z podkladů poskytnutých společností. Analýza poskytuje managementu 

společnosti podklady pro vyhodnocení minulé a současné situace, tím má pak společnost 

možnost pohotově reagovat na vzniklou situaci. Proto i důkladným rozborem výnosů a 

nákladů může společnost včas reagovat na zjištěné výkyvy v hospodaření a zjistit příčiny 

vzniku. 

Cílem diplomové práce je analyzovat jednotlivé výnosy, náklady a výsledek 

hospodaření za použití vertikální a horizontální analýzy a vybraných poměrových 

ukazatelů. Díky těmto analýzám a ukazatelům je možné dojít k závěrům o celkové finanční 

a hospodářské situaci podniku, zjistit jaké nákladové položky nepříznivě působí na 
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hospodaření společnosti, tedy ovlivňují výsledek hospodaření. Zaměřila jsem se také na 

výnosové položky, které napomáhají společnosti dosahovat zisků, a které by ještě mohly 

napomoci k vyšším ziskům.   
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2 Charakteristika vybrané společnosti 
 

 

Severočeské doly a.s. vznikly 1. ledna 1994, kdy došlo ke spojení Lomu Nástup 

Tušimice s Lomem Bílina. Doly Nástup Tušimice produkují v prvé řadě energetické uhlí, 

zato Doly Bílina produkují nízkosirnaté tříděné a energetické uhlí. Můžeme říci, že SD 

jsou největší hnědouhelnou společností v České republice. Působí v Severočeské 

hnědouhelné pánvi a zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných 

surovin. Největším odběratelem SD je elektrárenská společnost ČEZ, a.s, která se stala 

v roce 2006 jejich jediným akcionářem. 

Severočeské doly a.s. si uvědomují nutnost odpovídající kompenzace využívaných 

přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti. Kladou důraz na přípravu 

a realizaci obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí. Z toho 

důvodu společnost vytváří finanční rezervy na vypořádání důlních děl a rezervy na sanace 

a rekultivace. 

Severočeské doly a.s. patří mezi ty zaměstnavatele z Ústeckého kraje, kteří si váží 

svých zaměstnanců a snaží se jim vytvářet co nejlepší pracovní podmínky. Také svým 

zaměstnancům nabízí velké množství příležitostí profesního růstu.   

Společnost poskytuje finanční dary v souladu s usnesením vlády České republiky ze 

dne 29. 9. 2005 č. 1259 o přímém prodeji majetkové účasti státu ve společnosti SD. Věnuje 

se jak dárcovské činnosti, tak i sponzorské činnosti. Angažuje se v projektech „Pomáháme 

dětem“, kde např. sponzoruje výlety do Podkrušnohorského zooparku, „Kraj s lepší 

vyhlídkou“, „STOP PRACHU“ a „Stabilita v dynamice“. SD pravidelně získávají 

mezinárodní uznání za to, že se jim daří zlepšovat životní prostředí. Také jsou SD aktivním 

členem mnoha mezinárodních a národních organizací, např. EURACOAL (Evropská 

asociace pro černé a hnědé uhlí), IOC WMC (Přípravný výbor Mezinárodního hornického 

kongresu), České společnosti pro životní prostředí [9]. 

Do konsolidačního celku sk. SD patří 6 dceřiných společností a to, SD - Kolejová 

doprava, a.s., SD - 1. strojírenská, a.s., SD - Autodoprava, a.s., SD - Rekultivace, a.s., 

PRODECO, a.s., SD - Komes, a.s. SD mají také dvě přidružené společnosti: Výzkumný 

ústav pro hnědé uhlí a.s. a JTSD - Braunkohlebergbau GmbH. Na společnost JTSD - 

Braunkohlebergbau GmbH byl v roce 2011 zahájen proces prodeje majetkového podílu, 

tento podíl byl prodán v měsíci červnu roku 2012. 
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2.1 Konsolidační celek 
 

Do konsolidačního celku patří společnosti, které konsolidují a tvoří jednu skupinu 

mateřské společnosti, což jsou SD. Tento celek se skládá ze šesti dceřiných a dvou 

přidružených společností. 

Konsolidace je proces, kde se sčítají výkazy jednotlivých společností konsolidačního 

celku a upravují se „vyřazovacími úpravami“ (vztahy mezi sebou). Cílem je získat výkazy 

takové, jakoby konsolidační celek byla jedna společnost. 

 

2.2 Charakteristika dceřiných společností 
 

Společnost Severočeské doly, a.s. má šest dceřiných společností. 

PRODECO, a.s. - je jednou z dceřiných společností SD. Jejím předmětem podnikání 

je realizace velkých zakázek při obnově důlní technologie uhelných společností. 

Společnost uvedla do provozu od roku 1945 více, než 30 typů kolesových rýpadel a 

zakladačů, tyto stroje převážně odebírají SD. 

SD - 1. strojírenská, a.s. - vznikla vyčleněním vybraných středisek a činností ze 

závodu důlně - technického provozu Dolů Nástup Tušimice a závodu Dolů Bílina. Zabývá 

se strojírenstvím, údržbou důlní technologie nebo poskytuje dodávky a služby především 

pro společnost PRODECO, a.s. 

SD - Autodoprava, a.s. - náplní práce této společnosti je provozovat silniční 

motorovou dopravu a pronajímat motorová vozidla. Vznikla v roce 1997, tehdy došlo 

k vyčlenění samostatného provozu - Autodoprava z Dolů Bílina. 

SD - Kolejová doprava, a.s. - hlavním předmětem podnikání je provozování drážní 

dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu vydaných licencí a provozování dráhy. Mezi 

její další činnosti patří činnost obslužného a pomocného charakteru např. provádění a 

odstraňování staveb, montáže a opravy vyhrazených elektrických zařízení a zámečnictví. 

Společnost zajišťuje přepravu a manipulaci uhlí po celostátních drahách a výkony předního 

palivového cyklu (skladování a drážní přepravu na vnitřních vlečkách, zauhlování) pro 

elektrárny Ledvice, Prunéřov, Tušimice a Mělník. 
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SD - Rekultivace, a.s. - tato společnost provádí rekultivaci krajiny, která je zničena 

těžbou. Mezi rekultivační práce patří např. skrývka ornice, uvolnění předpolí, zemědělské, 

vodní a lesní rekultivace. 

SD – KOMES, a.s. – je jedním z hlavních dodavatelů gumového pásma a ropných 

produktů pro SD. Také zajišťuje skladování náhradních dílu pro SD [8]. 

 

 

2.3 Události v letech 2008 – 2011 
 

 

Dne 10. září 2008 vláda ČR schválila svým usnesením č. 1176/2008 korekci územních 

limitů těžby hnědého uhlí v lokalitě Doly Bílina. Dceřinými společnostmi SD se staly 

v měsíci září společnosti SD - KOMES, a.s. a PRODECO, a.s. Severočeské doly a.s. 

uzavřely v říjnu 2008 kupní smlouvu s United Energy, a.s o prodeji nízkokalorického uhlí 

ve výši až 1,3 mil. tun za rok. Dále uzavřely smlouvu s Mosteckou uhelnou a.s. (dnešní 

Czech Coal Services a.s.), ta se netýkala prodeje uhlí, ale odkupu pozemků a převodu 

Dobývacího prostoru Hrdlovka pro přípravu nového plánu POPD pro Doly Bílina [6]. 

Rok 2009: SD získaly ocenění „Zlatý Permon“ pro Doly Nástup Tušimice. Toto 

ocenění uděluje Český báňský úřad, je to cena za bezpečnost v hornictví. V dubnu 2009 

byl schválen prodej 100 % akcií společnosti SD - Vrtné a trhací práce, a.s., v rámci 

skupiny SD, a to dceřiné společnosti SD - Autodoprava, a.s. K tomuto prodeji akcií došlo 

v listopadu [6]. 

Rok 2010: V dubnu 2010 SD si obhájily získané ocenění „Zlatý Permon“ pro lom 

Libouš - DNT. V červenci bylo vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního 

prostředí České republiky s procesem EIA (Enviromental Impact Assessment – hodnocení 

dopadu na životní prostředí) lomu Bílina - DB na období plánované těžby v letech 2010 – 

2030. 

Poslední sledovaný rok je rok 2011, ve kterém se staly tyto události: v lednu došlo 

k nabytí právní moci dokumentu „Rozhodnutí o povolení hornické činnosti“ v rozsahu 

POPD pro Doly Bílina v období 2012 - 2030. V červenci 2011 byl zahájen proces prodeje 

kapitálové účasti, přesněji 50 % podílu ve společnosti JTSD - Braunkohlebergbau GmbH 

[8]. 
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2.4 Organizační schéma společnosti 
 

 

Do organizačního schématu patří: úsek generálního ředitele, který je rozdělen na úsek 

technický, personální a správa. Dále se rozděluje na úsek finanční, obchodní, nákupu a 

výrobní úsek.  

K 31. prosinci 2011 bylo ve skupině SD evidováno 5064 zaměstnanců, což při 

srovnání s rokem 2010 je o 65 zaměstnanců více a v procentuálním vyjádření je to  

o 1,3 % více. Z grafu č. 1 lze vidět, že v roce 2009 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců  

o 1,45 % oproti roku 2008. Ve sledovaném období 2008 - 2011 nedocházelo k nijak 

výraznému poklesu či nárůstu zaměstnanců. Přesto se rok 2011 vyznačoval nejvyšším 

počtem zaměstnanců, z důvodů nárůstu počtu zaměstnanců ve společnosti  

SD - Autodoprava, a.s. a SD - Kolejová doprava, a.s. Do počtu zaměstnanců sk. SD se 

počítají i její dceřiné společnosti.  

 

 

Graf č. 1 Vývoj počtu zaměstnanců skupiny Severočeské doly a.s. (stav k 31. 12. 2011) 

 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 
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3 Teoretické vymezení nákladů, výnosů a výsledku 

hospodaření 

 
V ekonomických publikacích je uváděn teoretický význam nákladů, výnosů a výsledku 

hospodaření. Proto se v této kapitole o nich zmíním, jelikož jsou důležité při hospodaření 

podniku. Nebudu v této teoretické části rozebírat náklady, výnosy a výsledek hospodaření 

určitého sektoru, jen zde pouze vysvětlím jejich teoretický význam.  

Hlavním cílem každého podniku, a i každé činnosti, je dosahovat zisku. Zda jsme 

dosáhli zisku, zjistíme rozdílem celkových výnosů a celkových nákladů. Celkové výnosy 

se rovnají celkové částce, kterou podnik získal z prodeje svých výrobků a z dalších 

činností. 

 

 

3.1 Výnosy 
 

 

Jedním z ukazatelů hospodářské činnosti podniku jsou výnosy, jejichž hlavní složkou 

jsou tržby z prodeje jeho výrobků a služeb. „Výnosy jsou peněžní částky, které podnik 

získal z veškerých svých činností za určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto 

období došlo k jejich inkasu. Výnosy rozdělujeme na provozní, finanční a mimořádné“
1
.  

Mezi finanční výnosy patří např. tržby z prodeje cenných papírů, přijaté úroky. 

Provozní výnosy tvoří např. tržby z prodeje služeb, změna stavu vnitropodnikových zásob. 

Mezi mimořádné výnosy například patří: výnosy ze změny metody, nárok na úhradu 

manka a škody.  

Společnost SD účtuje o výnosech v okamžiku, kdy je pravděpodobné, že společnost 

získá ekonomický prospěch plynoucí z transakce a částku výnosů lze spolehlivě určit. 

Tržby za prodej služeb se účtují, až jsou tyto služby poskytnuty třetí straně, tržby za prodej 

zboží jsou zaúčtovány, až když se uskuteční dodávka, rizika a prospěch související 

s vlastnictvím zboží jsou převedeny na kupujícího [9].  

                                                 

 
1
 SYNEK, Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha 7: Grada 

Publishing, a.s., 2007, 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
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3.2 Náklady 
 

 

V manažerském a nákladovém účetnictví se pojednává mimo jiné o nákladech. Stejně 

jako výnosy, tak i náklady jsou jedním z nejdůležitějších ukazatelů hospodárnosti. Vztahují 

se ke konkrétním výrobkům nebo službám, proto o nich lze říci, že jsou nositele nákladů.  

Náklady jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů
2
. 

Představují vše, co je zapotřebí k tomu, aby byl výrobek (služba) zhotoven a následně 

dodán na trh. Musíme rozlišovat náklady od výdajů, které představují peněžní výdaje 

z pokladny nebo z účtu v bance, ty jsou důležité pro provozování obchodu či produkce. 

Je pravidlem, že s výnosy příslušného období souvisí vždy náklady, protože musí být 

zajištěna věcná a časová shoda nákladů a výnosů s vykazovaným obdobím, to zajišťuje tzv. 

časové rozlišení nákladů a výnosů. Každý management má za úkol náklady usměrňovat a 

řídit. Abychom mohli náklady řídit, musíme je zprvu rozčlenit. Náklady se člení podle 

různorodých hledisek, jako je druhové členění, účelové členění a členění podle vztahu 

k objemu produkce. 

 

Druhové členění nákladů 

 

Druhové členění nákladů musí být vždy konkretizováno k určenému subjektu 

(podniku) a odpovídají na otázku: Co bylo spotřebováno? Toto členění využívají podniky 

především ve finančním účetnictví a pro zpracování finančních analýz. 

Mezi základní nákladové druhy patří: spotřeba paliv a energie, surovin a materiálu, 

provozních látek, odpisy nástrojů, budov, výrobního zařízení, strojů, nehmotného 

dlouhodobého majetku, finanční náklady (placené úroky a pojistné), mzdové a ostatní 

osobní náklady (provize, platy, mzdy, sociální a zdravotní pojištění), náklady na externí 

služby (dopravné, cestovné, nájemné, udržování a opravy). 

Náklady podle spotřebovaných vstupů se rozdělují na prvotní a druhotné. Prvotní 

(externí) náklady jsou ty, které vznikají spotřebou vstupů z okolí podniku, neboli jsou 

                                                 

 
2
 SYNEK, Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha 7: Grada 

Publishing, a.s., 2007, 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
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vynaložené na vstupu do výroby např. spotřeba materiálu, náklady na mzdy. Za to 

druhotné (interní) náklady vznikají uvnitř podniku tím, že dojde ke spotřebě 

vnitropodnikových výkonů, např. výroba elektrické energie pro vlastní spotřebu, spotřeba 

páry z vlastní kotelny [1]. 

 

Účelové třídění nákladů 

 

Toto třídění si zakládá na jednom z níže uvedených hledisek: 

a) náklady podle místa vzniku a odpovědnosti (podle vnitropodnikových útvarů), 

b) náklady podle výkonu (kalkulační třídění nákladů). 

 

Náklady rozdělené podle místa vzniku a odpovědnosti nám říkají, kde náklady vznikly 

a kdo je odpovědný za jejich vznik. 

Na jaké výrobky nebo služby byly náklady využity, nám říká kalkulační třídění 

nákladů. Máme dvě skupiny nákladů: přímé, souvisí s kalkulační jednicí  

a jejich výši lze přímo zjistit, nepřímé náklady, které jsou určeny na zabezpečení chodu 

vnitropodnikových útvarů a podniku jako celku. Nelze je přímo přiřadit k jednotlivým 

kalkulačním jednicím, např. vytápění budov. 

 

Členění podle objemu produkce 

 

Náklady třídíme podle jejich závislosti na objemu produkce, na náklady fixní a 

variabilní. 

Fixní náklady jsou neměnné, to znamená, že při změně objemu výroby se nemění. 

Pokud už k jejich změně ve výjimečných případech dojde, tak jedině skokem, ne plynule. 

Mezi fixní náklady patří např. nájemné, odpisy budov a strojů. 

Variabilní náklady se mění v závislosti na změně objemu výroby a opakovaně jsou 

vynakládány na každou následující jednotku objemu výkonu. Je možné je rozdělit podle 

typu změny na progresivní, lineární a degresivní. Progresivní náklady v absolutní výši 
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narůstají rychleji než objem výroby, lineární náklady rostou stejně, jako objem výroby a 

degresivní náklady se vyvíjí pomaleji, než objem výroby. 

 

Celkové náklady se skládají z fixních a variabilních nákladů. Jejich vynakládání 

v podniku v sobě zahrnuje vše, co podnik potřebuje k dosažení produkce [1]. 

 

3.3 Význam výnosů a nákladů v poměrových ukazatelích 
 

Výnosy a náklady jsou obsaženy v poměrových ukazatelích, přesněji v ukazatelích 

rentability. Tyto ukazatele přináší údaje o tom, jak společnost efektivně podniká a jaká je 

jeho výdělková schopnost.  

Ukazatelé rentability (výnosnosti) patří mezi poměrové ukazatele, které přebírají údaje 

ze dvou účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Rentabilita je schopnost 

podniku dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu, také udává, kolik procent zisku 

přináší 1 koruna základu. 

 

Ukazatel rentability nákladů 

Ukazatel vyjadřuje, kolik zisku firma dosahuje z každé koruny vynaložených nákladů. 

Také odpovídá na otázku, kolik procent zisku připadá na 1 Kč vynaložených nákladů, tento 

ukazatel by měl mít rostoucí vývoj
3
. 

 

náklady

zisk
nákladů aRentabilit   

 

  

                                                 

 
3
 SYNEK, Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha 7: Grada 

Publishing, a.s., 2007, 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
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Ukazatel rentability tržeb (výnosů) 

Ukazatel rentability tržeb tvoří jádro efektivnosti podniku a měří podíl zisku 

připadajícího na 1 Kč tržeb
4
. Tržby ve jmenovateli představují tržní ohodnocení výkonů 

firmy za určité časové období
5
. 

tržby

zisk
 (ROS)  tržebaRentabilit   

 

Ukazatel nákladovosti (operating ratio) 

Ukazatel nákladovosti, tzv. haléřový ukazatel je doplňkovým ukazatelem k rentabilitě 

tržeb. Vyjadřuje podíl nákladů na jednotku produkce v Kč. 

tržby

náklady
  t tržebNákladovos

   

[1 hal./1 Kč], [1 Kč/100 Kč] 

V případě, že objem produkce je vyjádřen ve fyzických jednotkách, např. v kusech, tak 

pro ukazatel nákladovosti platí: 

 
produkce objem

náklady
 t Nákladovos   [Kč/ks] 

 
 
Relativní změna nákladů 

 

Dalším ukazatelem je relativní změna nákladů, v tomto ukazateli se pojednává o 

rozdílu mezi skutečnou (absolutní) hodnotou a přepočtenou (relativní) hodnotou nákladů. 

Relativní změna nákladů vychází ze vzorce: 

 

 

 

                                                 

 
4
 SYNEK, Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha 7: Grada 

Publishing, a.s., 2007, 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 

 
5
 KISLINGEROVÁ E. A KOL. Manažerské finance: 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007, 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
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kde platí: 

Q1 - objem produkce, resp. hodnota výnosů v období (1) 

n1 - nákladovost období (1) – následujícího roku 

n0 - nákladovost období (0) – předešlého roku. 

 

Pokud na základě daného vztahu vznikne záporný zůstatek, znamená to, že náklady 

období (1) byly menší oproti přepočteným, došlo tím pádem k relativní úspoře. V případě 

kladného výsledku dochází k relativnímu překročení nákladů [2]. 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

 

Tento ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho společníci či 

akcionáři, ti pak zjistí, zda jejich kapitál přináší uspokojivý výnos. Vložení vlastního 

kapitálu do společnosti s sebou nese investiční rizika, mezi tato rizika patří např. ukončení 

podnikatelské činnosti společnosti a špatné hospodaření společnosti. Vyjadřuje se tímto 

vztahem: 

kapitál vlastní
zisk

kapitálu  vlastníhoaRentabilit  

 

 

3.4  Výsledek hospodaření 
 

Výsledek hospodaření (dále VH) se vypočítá rozdílem celkových výnosů a 

vynaložených nákladů. Pokud převyšují výnosy nad náklady, podnik se nachází v zisku. 

V opačném případě podnik dosahuje ztráty za určité účetní období či dobu. Výkaz zisku a 

ztráty podává informaci o dosaženém výsledku hospodaření. Mezi faktory, které ovlivňují 

výsledek hospodaření, patří např. objem výroby, úroveň cen, úroveň nákladů a jakost 

výrobků. Zlepšit VH lze, když se zvýší výnosy a sníží náklady podniku. Výsledek 

hospodaření za účetní období se skládá z finančního, provozního a mimořádného VH. Při 

součtu finančního a provozního VH se získá VH z běžné činnosti [1,2].      
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3.4.1 Zisk 
 

Zisk patří do prvotních podnětů a cílů každého podnikání. V podnikovém hospodaření 

se klade důraz na to, aby se dosahovalo maximalizace zisku. Zisk je důležitou součástí 

ukazatelů rentability, např. rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita podniku, rentabilita 

tržeb aj. a může plnit v podnikatelské činnosti čtyři funkce, mezi ně patří rozvojová, 

rozdělovací, kriteriální a motivační funkce.  

V rozvojové funkci je zisk hlavním zdrojem akumulace, to znamená, že se 

nahromaďují finanční zdroje a může dojít k dalšímu rozvoji podniku. V rozdělovací funkci 

plní zisk takovou roli, že rozděluje čisté důchody mezi stát (prostřednictvím daní), 

investory (prostřednictvím úroků) a vlastníky (prostřednictvím dividend). Zisk také 

rozhoduje o všech otázkách ekonomiky podniku např. o nových výrobcích, o objemu 

výroby, investicích; zde se jedná o kriteriální funkci. Zisk je motivem každého podnikání, 

proto plní funkci motivační [1]. 

 

3.5 Horizontální a vertikální analýza 
 

V této kapitole je na místě se teoreticky zmínit o horizontální a vertikální analýze, 

poněvadž s těmito analýzami budu pracovat v praktické části této diplomové práci. 

 

3.5.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 
 

U analýzy je potřeba „mít k ruce“ základní účetní výkazy jako např. rozvahu a výkaz 

zisku a ztráty, které obsahují údaje, týkající se nejen běžného období, ale i skutečnosti 

v minulém období, resp. stavu k počátku účetního období (roku), pokud se jedná  

o rozvahu. Z těchto údajů lze určit absolutní výši změny a její procentní vyjádření 

k výchozímu období. Je vhodné použít k těmto výpočtům účetní výkazy za více účetních 

období. Porovnání jednotlivých ukazatelů v čase se provádí po řádcích horizontálně, proto 

označení jako horizontální analýza absolutních ukazatelů [2]. 
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3.5.2 Vertikální analýza (procentní rozbor) 
 

Analýza spočívá v tom, že údaje obsažené v účetních výkazech v absolutních 

hodnotách se převedou na relativní procentní vyjádření, které umožňuje srovnání v časové 

řadě. Metoda procentního rozboru je nazývaná takto, jelikož pracuje s údaji ve výkazech 

situovaných shora dolů, tedy vertikálně.  
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4 Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za 

sledované období 2008 - 2011 
 

 

Následující kapitoly jsou zaměřeny na praktickou část, která obsahuje horizontální a 

vertikální analýzu výnosů, nákladů a výsledků hospodaření za sledované období  

2008 – 2011. Mimo jiné také obsahuje výpočty vybraných poměrových ukazatelů, patřící 

k výnosům a nákladům. Společnost Severočeské doly a.s. nevykazovala ve výkazu zisku a 

ztráty mimořádné výnosy, náklady a mimořádný výsledek hospodaření, proto zde nejsou 

uvedeny jejich výpočty. 

 

 

4.1 Analýza výnosů 
 

V celkových výnosech společnosti jsou zahrnuty výnosy z jednotlivých činností, a to 

z provozních, finančních a mimořádných činností.  

Z níže uvedené tabulky č. 1 lze zpozorovat, že z celkových výnosů společnosti jsou 

nejvýznamnější celkové provozní výnosy v roce 2009, které tvoří 81,4 % z celkových 

výnosů. Ty jsou tvořeny důležitými položkami, jako jsou mimo jiné výkony a tržby 

z prodeje DM a materiálu. V roce 2009 vzrostly celkové výnosy společnosti o 17,94 % 

oproti roku 2008, z důvodu zvýšení tržeb DM a materiálu a zvýšení vlastních výkonů. Rok 

2010 se vyznačoval mírným poklesem celkových výnosů oproti předcházejícímu roku  

o 7,1 %. Rok 2011 též zaznamenal mírný pokles celkových výnosů oproti roku 2010, ale 

jen o 1,27 %. Tento nepatrný pokles nastal z příčiny poklesu celkových finančních výnosů 

o 22,72 %. 
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Tabulka 1 Přehled celkových výnosů za období 2008 - 2011 [tis. Kč] 
Období 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 25 826 29 589 28 586 30 435 

Výkony 10 266 331 11 001 818 10 405 600 10 843 170 

Tržby za prodej vlastních výroků a služeb 10 252 214 10 935 875 10 461 481 10 846 488 

Změna stavu zásob vlastní činností 2 562 52 047 - 67 172 - 17 597 

Aktivace 11 555 13 896 11 291 17 279 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 

363 730 395 476 486 573 436 320 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 33 741 65 644 112 395 21 133 

Tržby z prodeje materiálu 329 989 329 832 374 178 415 187 

Ostatní provozní výnosy 29 857 198 514 48 385 12 544 

Celkové provozní výnosy 10 685 744 11 625 397 10 969 144 11 322 469 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 473 910 1 853 931 1 326 541 887 536 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 328 038 358 833 470 440 437 066 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 

328 038 358 833 470 440 437 066 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 8 030 3 416 2 823 5 793 

Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 

1 566    

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 

- 49 274    

Výnosové úroky 329 325 79 178 24 188 3 892 

Ostatní finanční výnosy 3 324 1 406 3 311 4 281 

Celkové finanční výnosy 1 422 957 2 655 597 2 297 743 1 775 634 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 

Celkové výnosy 12 108 701 14 280 994 13 266 887 13 098 103 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

 

 

4.1.1 Provozní výnosy 
 

 

Provozní výnosy společnosti jsou získané z provozně - hospodářských činností. Pro 

tyto činnosti byl podnik založen. Do provozních výnosů společnosti patří: tržby za prodej 

zboží, výkony (změna stavu zásob vlastní činnosti, tržby za prodej vlastních výroků a 

služeb a aktivace), tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, ostatní provozní 

výnosy např. přebytky majetku při inventarizaci, přebytky materiálu atd. 
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Tabulka 2 Přehled celkových provozních výnosů za období 2008 - 2011 [tis. Kč] 
Období 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 25 826 29 589 28 586 30 435 

Výkony 10 266 331 11 001 818 10 405 600 10 843 170 

Tržby za prodej vlastních výroků a služeb 10 252 214 10 935 875 10 461 481 10 846 488 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 2 562 52 047 -67 172 -17 597 

Aktivace 11 555 13 896 11 291 17 279 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
363 730 395 476 486 573 436 320 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 33 741 65 644 112 395 21 133 

Tržby z prodeje materiálu 329 989 329 832 374 178 415 187 

Ostatní provozní výnosy 29 857 198 514 48 385 12 544 

Celkové provozní výnosy 10 685 744 11 625 397 10 969 144 11 322 469 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

V období 2008 - 2011 byla průměrná hodnota celkových provozních výnosů 

společnosti 11 150 688,50 Kč (viz graf č. 2). Rok 2009 se vyznačoval nejvyššími 

celkovými provozními výnosy za toto sledované období, jelikož výkony a ostatní provozní 

výnosy dosahovaly nejvyšších hodnot. Lze vidět, že v roce 2009 vzrostly celkové provozní 

výnosy o 8,79 % oproti roku 2008, vzhledem k nárůstu hlavních složek celkových 

provozních výnosů, jako jsou tržby z prodeje zboží, z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu a výkony. Naopak tomu bylo v roce 2010, kdy celkové provozní výnosy klesly 

o 7,99 %, ve srovnání s rokem 2009, poněvadž klesly tržby z prodeje zboží a výkony. 

Posledním sledovaným rokem je rok 2011, v tomto roce celkové provozní výnosy opět 

vzrostly o 5,86 % oproti roku 2010 díky vzrůstu výkonů a tržeb z prodeje zboží.  
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Graf č. 2 Celkové provozní výnosy  

 
Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

 

 

4.1.1.1 Provozní výnosy – tržby za prodej zboží  
 

Do provozních výnosů společnosti Severočeské doly a.s. patří mimo jiné tržby za 

prodej zboží. V tabulce č. 3 je zjevné, že nejvyšší tržby z prodeje zboží vykazoval rok 

2011.  

 

Tabulka 3 Tržby za prodej zboží v tis. Kč a její vertikální analýza % 
Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Tržby za prodej zboží 25 826 0,24 29 589 0,25 28 586 0,26 30 435 0,27 

Celkové provozní výnosy 10 685 744 100,00 11 625 397 100,00 10 969 144 100,00 11 322 469 100,00 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

V roce 2009 byly tržby z prodeje zboží vyšší oproti roku 2008 o 14,58 %. K poklesu 

tržeb za prodej zboží došlo v roce 2010, v porovnání s rokem 2009 to byl pokles  

o 3,39 %. V roce 2011 došlo k nárůstu tržeb oproti roku 2010 o 6,47 %. K těmto poklesům 

tržeb vždy docházelo, když klesl odbyt uhlí a prodej zboží.  

Pomocí vertikální analýzy je vypočítán procentuální podíl tržeb za prodej zboží na 

celkových provozních výnosech. Ve výše uvedené tabulce č. 3 lze shlédnout, že průměrná 

hodnota procentuálního podílu tržeb za prodej zboží je 0,255 %. Z tohoto průměrného 
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procentuálního podílu vyplývá, že tržby za prodej zboží nepředstavují zřetelný podíl na 

celkových provozních výnosech. Vidíme, že tržby za prodej zboží představují ve vertikální 

analýze mírně vzrůstající trend, kdy prvotní hodnota podílející se na celkových provozních 

výnosech je 0,24 % v roce 2008. Další vypočtené hodnoty vždy vzrostou jen o 0,01 % 

v každém následujícím roce. V následující tabulce je vyjádřena horizontální analýza tržeb 

za prodej zboží. 

 

Tabulka 4 Horizontální analýza tržeb za prodej zboží [%] 
  [%] 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Tržby za prodej zboží 14,57 -3,39 6,47 

Celkové provozní výnosy 8,79 -5,64 3,22 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

U tržeb za prodej zboží v meziročním srovnání na tom bylo procentuálně nejlépe 

období 2009/2008 s 14,57 %, protože v roce 2009 vzrostly tržby oproti roku 2008  

o 3 763 tis. Kč, tj. 14,57 %. Nejhůře na tom bylo období 2010/2009, které se vyznačovalo 

zápornou hodnotou, a to -3,39 %. Lze vidět, že záporná hodnota -5,64 % se projevila i 

v celkových provozních výnosech, vzhledem k jejich poklesu v roce 2010 oproti roku 2009 

o 7,99 %. 

 

 

4.1.1.2 Provozní výnosy - výkony 
 

Nejvýznamnější složkou provozních výnosů společnosti SD jsou výkony. Ty plynou 

z předmětu podnikání. Mezi výkony společnosti SD patří: změna stavu zásob vlastní 

činnosti, aktivace, tržby za vlastní výrobky a služby. Aktivace znamená, že podnik dodá 

určitý výkon sám sobě. V tržbách za vlastní výrobky a služby jsou zahrnuty např. tržby za 

prodej uhlí, železniční přeprava uhlí, vrtné a trhací práce, rekultivační práce a jiné.  

V následující tabulce č. 6 jsou vyjádřeny hlavní složky, patřící do výkonů. 
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Tabulka 5 Výkony v období 2008 - 2011 v tis. Kč a jejich vertikální analýza v % 
Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Výkony 10 266 331 96,08 11 001 818 94,64 10 405 600 94,86 10 843 170 95,77 

Tržby za prodej 

vlastních výroků a 

služeb 10 252 214 95,94 10 935 875 94,07 10 461 481 95,37 10 846 488 95,8 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 2 562 0,02 52 047 0,45 -67 172 -0,61 -17 597 -0,16 

Aktivace 11 555 0,11 13 896 0,12 11 291 0,1 17 279 0,15 

Celkové provozní 

výnosy 10 685 744 100,00 11 625 397 100,00 10 969 144 100,00 11 322 469 100,00 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

Nejvyšší hodnotou 10 935 875 tis. Kč na celkových výkonech se vyznačovala dílčí 

položka, a to tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2009. V roce 2009 došlo 

k nejvyššímu nárůstu prodeje uhlí oproti roku 2008 i přesto, že v tomto roce nebyla nijak 

význačná hrubá těžba. Tržby vzrostly v roce 2009 oproti roku 2008 o 6,67 %. Druhou 

nejvyšší částkou z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb se vyznačoval rok 2011, 

v porovnání s rokem 2010 vzrostla hodnota jen o 3,68 %. Aktivace v roce 2010 klesly 

oproti roku 2009 o 18,75 %. Naopak v roce 2011 aktivace výrazně vzrostly o 53,03 % ve 

srovnání s rokem 2010. Z tabulky č. 5 je znatelné, že aktivace v roce 2011 vykazovala 

oproti ostatním sledovaným obdobím nejvyšší částku a to 17 279 tis. Kč, jelikož podnik 

aktivoval většinu svého investičního majetku. Doba výstavby je mnohdy víceletá, proto si 

podnik aktivuje např. stavbu čistíren důlních vod, výstavbu komunikací (silnice, cesty pro 

velkostroje), výstavbu stálých dálkových pásových doprav apod.  

Výkonová položka se podílí nejvíce na celkových provozních výnosech. Ve 

sledovaném období 2008 – 2011 převyšuje hodnota výkonů 90 %, jelikož jejich částka je 

nad hranicí 10 000 mil. Kč, jako je u celkových provozních výnosů. V následující tabulce 

jsou uvedeny výpočty horizontální analýzy.  

 

 

Tabulka 6 Horizontální analýza výkonů [%] 
  [%] 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Výkony  7,16 -5,42 4,21 

Tržby za prodej vlastních výroků a 

služeb 
6,67 -4,34 3,68 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 1931,50 -229,06 -73,80 

Aktivace 20,26 -18,75 53,03 

Celkové provozní výnosy 8,79 -5,64 3,22 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Z tabulky č. 6 je zřetelné, že v uvedeném období 2010/2009 je ve všech položkách 

vypočtený úbytek záporný vyjádřen procenty, jelikož měl rok 2010 ve všech položkách 

nižší částky oproti roku 2009. Oproti tomu porovnávané období 2009/2008 v položce 

„Změna stavu zásob vlastní činnosti“ dosahovalo nejvyššího procenta, a to až 1931,5 %. 

Severočeské doly a.s. mají vlastní sklady uhlí, přes které se tento produkt dostává do 

prodeje. Na konci roku 2009 byly tyto sklady plně „naplněné“, z důvodu vyšší výrubnosti, 

než byl odbyt, ale na konci roku 2010 a 2011docházelo k postupnému vyprazdňování 

skladů. Proto společnost vykazovala v roce 2010 a 2011 zápornou hodnotu.   

 

 

4.1.1.3 Provozní výnosy - tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 
 

 

Ve sledovaném období 2008 - 2011 činila průměrná hodnota tržeb z prodeje DM a 

materiálu 420 524,75 tis. Kč. Společnost Severočeské doly a.s. dosahovala v roce 2010 

nejvyšších tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, kdy celková částka činila 

486 573 tis. Kč, z důvodu vyššího prodeje pozemků, prodeje vyřazené technologie a 

prodeje drobného majetku (mobilní buňka, vyřazené osobní automobily a PC). Mateřská 

společnost SD odprodává majetek svým dceřiným společnostem. Po dokončení rekultivace 

společnost SD prodává pozemky, které „vznikly“ obnovou území po těžbě, toto patří mezi 

její standardní akci. Do dlouhodobého majetku společnosti SD jsou zahrnuty budovy a 

stavby, stroje, přístroje a zařízení, pozemky a ostatní dlouhodobý majetek. Tržby z prodeje 

materiálu získává společnost z prodeje pohonných hmot, olejů, použitého materiálu, 

kovových odpadů apod. Přehled tržeb z prodeje DM a materiálu a jejich vertikální analýzy 

je uveden v tabulce č. 7. 
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Tabulka 7 Přehled tržeb z prodeje DM a materiálu v tis. Kč a vertikální analýza v % 

Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

363 730 3,68 395 476 3,4 486 573 4,44 436 320 3,85 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku 
33 741 0,32 65 644 0,56 112 395 1,02 21 133 0,19 

Tržby z prodeje materiálu 329 989 3,09 329 832 2,84 374 178 3,41 415 187 3,67 

Celkové provozní výnosy 10 685 744 100,00 11 625 397 100,00 10 969 144 100,00 11 322 469 100,00 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

V roce 2010 dosahovala společnost SD nejvyšších tržeb 112 395 tis. Kč z prodeje 

dlouhodobého majetku. Rok 2009 se vyznačoval vysokým nárůstem tržeb z prodeje 

dlouhodobého majetku oproti roku 2008 o skoro jeho celou částku, v procentuálním 

vyjádření vzrostly o 94,55 %. V roce 2011 byly tržby z prodeje DM nejnižší 21 133 tis. Kč 

za sledované období, na druhou stranu byly nejvyšší tržby z prodeje materiálu. V roce 

2009 došlo k mírnému poklesu tržeb z prodeje materiálu oproti roku 2008 o 0,02 %. Jak již 

bylo zmíněno, společnost SD prodává materiál i dceřiným společnostem, proto v roce 2011 

vzrostly tržby z prodeje materiálu na nejvyšší hodnotu 415 187 tis. Kč, oproti předchozím 

sledovaným letům. Tento nárůst nastal z důvodu nárůstu cen pohonných hmot i nárůstu 

tržeb z prodeje materiálu.  

Tržby z prodeje DM a materiálu se nepodílí nijak výrazně na celkových provozních 

výnosech, v tomto sledovaném období byla jejich průměrná hodnota 3,77 %. Přesto v roce 

2010 jejich hodnota vzrostla na 4,44 %, kterou se tyto tržby podílely na celkových 

provozních výnosech. Při porovnání hodnot v roce 2010 s hodnotami v roce 2009 došlo 

k nárůstu o 30,59 %. V tabulce č. 8 jsou uvedeny výpočty horizontální analýzy. 

 

 

Tabulka 8 Horizontální analýza tržeb z prodeje DM a materiálu [%] 
  [%] 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
8,73 23,03 -10,33 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 94,55 71,22 -81,20 

Tržby z prodeje materiálu -0,05 13,45 10,96 

Celkové provozní výnosy 8,79 -5,64 3,22 

Zdroj dat [6,8 + vlastní zpracování] 

 

 Z horizontální analýzy lze vysledovat časový vývoj položky tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu. V ní se nacházejí kladné přírůstky, kromě 



Michaela Zahrádková: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření společnosti 

Severočeské doly a.s. 

 

2013                                                                                 23 

 

 

srovnávaného období  2011/2010, kde je úbytek záporný, což bylo následkem výrazného 

poklesu tržeb z prodeje DM v roce 2011 oproti roku 2010 až o 81,2 %. 

 

 

4.1.1.4 Ostatní provozní výnosy 
 

 

Mezi ostatní provozní výnosy společnosti patří především plnění od pojišťovny, zbylé 

podrobnější položky nejsou k dispozici. Do položky pojistné plnění jsou zahrnuty tržby, 

které společnost inkasovala od pojišťovny jako např. různé náhrady za škody na 

pojištěném majetku. Přehled celkových ostatních provozních výnosů a jejich vertikální 

analýza je uveden v tabulce č. 9. 

 

Tabulka 9 Přehled ostatních provozních výnosů v tis. Kč a vertikální analýza v % 
Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Ostatní provozní výnosy 29 857 0,28 198 514 1,71 48 385 0,44 12 544 0,11 

Celkové provozní výnosy 10 685 744 100,00 11 625 397 100,00 10 969 144 100,00 11 322 469 100,00 

Zdroj dat [5, 6, 8 + vlastní zpracování] 

  

V roce 2009 ostatní provozní výnosy výrazně vzrostly oproti roku 2008 o 564,88 %. 

Tento nárůst nastal v roce 2009 z důvodu, že společnost obdržela od pojišťoven nejvyšší 

částky za škody na pojištěném majetku. Naopak rok 2010 zaznamenal pokles ostatních 

provozních výnosů o 75,63 % oproti roku 2009. V roce 2011 opět došlo k poklesu 

ostatních provozních výnosů oproti předcházejícímu roku o 74,07 %. V období  

2008 – 2011 průměrná hodnota ostatních provozních výnosů činila 72 325 tis. Kč.  

Ve sledovaném období byla průměrná hodnota ostatních provozních výnosů 0,63 %, 

Z tabulky je znatelné, že mezi významné položky provozních výnosů položka ostatní 

provozní výnosy, nepatří. Z toho důvodu, že se jejich hodnota pohybuje v rozmezí od 

10 000 tis. - 50 000 tis. Kč, což je oproti hodnotě celkových provozních výnosů nepatrná 

částka. Jen v roce 2009 byl zaznamenán vrcholový procentuální podíl 1,71 % ostatních 

provozních výnosů na celkových provozních výnosech. V tabulce č. 10 je vypočtena 

horizontální analýza ostatních provozních výnosů. 
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Tabulka 10 Horizontální analýza ostatních provozních výnosů [%] 

 
[%] 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Ostatní provozní výnosy 564,88 -75,63 -74,07 

Celkové provozní výnosy 8,79 -5,64 3,22 

Zdroj dat [5, 6, 8 + vlastní zpracování] 

 

V meziročním srovnání za sledované období 2009/2008 je vidět, že na tom byl nejlépe 

rok 2009, kdy ostatní provozní výnosy byly nejvyšší o 564,88 % oproti roku 2008. Což 

mohlo být zapříčiněno tím, že společnost SD v tomto roce inkasovala od pojišťoven 

nejvyšší částky z pojistných událostí např. nehody nákladních automobilů, poškození 

těžební techniky a strojů apod. 

 

4.1.2 Finanční výnosy 
 

 

Finanční výnosy podniku nejsou méně významné oproti provozním výnosům. V roce 

2010 se finanční výnosy podílely 18,6 % na celkových výnosech.  Do finančních výnosů 

jsou zahrnuty tržby z cenných papírů a podílů, výnosy z dlouhodobého a krátkodobého 

finančního majetku, výnosové úroky a ostatní finanční výnosy (viz tabulka č. 11).  

 

 

Tabulka 11 Přehled celkových finančních výnosů v období 2008 - 2011 [tis. Kč] 
Období 2008 2009 2010 2011 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 473 910 1 853 931 1 326 541 887 536 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 328 038 358 833 470 440 437 066 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 8 030 3 416 2 823 5 793 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 1 566       

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 

-49 274       

Výnosové úroky 329 325 79 178 24 188 3 892 

Ostatní finanční výnosy 3 324 1 406 3 311 4 281 

Celkové finanční výnosy 1 422 957 2 655 597 2 297 743 1 775 634 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

Z celkových finančních výnosů společnosti SD se výrazně vyznačují tržby z prodeje 

cenných papírů a podílů, kdy v roce 2009 dosahovaly nejvyšší hodnoty, a to  

1 853 931 tis. Kč, jelikož společnost docílila v tomto roce nejvyšších tržeb z prodeje 

cenných papírů a podílů. Průměrná hodnota celkových finančních výnosů v období  

2008 – 2011 byla 2 037 982,75 tis. Kč. Z tabulky č. 11 lze také vidět, že nejvyšší hodnota 
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celkových finančních výnosů byla v roce 2009, a to 2 655 597 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 

2008 celkové finanční výnosy výrazně vzrostly o 86,63 %. 

 

 

4.1.2.1 Finanční výnosy – tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů 

 

 
Do finančních výnosů patří, jak je již výše uvedeno, tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů a v níže uvedené tabulce č. 12 lze vidět, že nejvyšších tržeb z prodeje cenných 

papírů a podílů společnost SD vykazovala v roce 2009. Společnost SD vlastní cenné papíry 

v podobě akcií dceřiných společností, směnek a především v podobě státních dluhopisů. 

Přehled tržeb z prodeje cenných papírů a podílů ve sledovaném období 2008 - 2011 je 

uveden v tabulce č. 12 spolu s vertikální analýzou. 

 

Tabulka 12 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů v tis. Kč a vertikální analýza  

v % 
Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Tržby z prodeje cenných 

papírů a podílů 473 910 33,30 1 853 931 69,81 1 326 541 57,73 887 536 49,98 

Celkové finanční výnosy 1 422 957 100,00 2 655 597 100,00 2 297 743 100,00 1 775 634 100,00 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

Za sledované období 2008 - 2011 byly v roce 2008 tržby nejnižší, činily pouze částku 

473 910 tis. Kč, poněvadž nedocházelo k takovému prodeji cenných papírů a podílů, jako 

k němu docházelo v ostatních letech. V roce 2009 tržby cenných papírů a podílů oproti 

roku 2008 vzrostly o 1 380 021 tis. Kč, v procentuálním vyjádření vzrostly 

o 291,2 %, což je velmi znatelný rozdíl. K nárůstu došlo díky výraznému zvýšení tržeb 

z prodeje cenných papírů a podílů.  

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů se v průměru podílely na celkových 

finančních výnosech 52,71 %. Nejvyšší hodnotou 1 853 931 tis. Kč, tj. 69,81 % se tržby 

podílely v roce 2009 na celkových finančních výnosech. V následujícím roce tržby klesly  

o 17,3 % oproti roku 2009, jelikož klesly tržby z akcií a směnek. V následující tabulce je 

znázorněn výpočet horizontální analýzy tržeb z cenných papírů a podílů. 
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Tabulka 13 Horizontální analýza tržeb z prodeje cenných papírů a podílů [%] 
  [%] 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 291,20 -28,45 -33,09 

Celkové finanční výnosy 86,63 -13,48 -33,14 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

Z tabulky č. 13 je výrazně znatelné, že porovnávané období 2009/2008 se vyznačovalo 

nejvyšší procentuální hodnotou, a to 291,2 %, jak bylo výše zmíněno. Stejně tomu tak je i 

u celkových finančních výnosů. Ty se vyznačují druhou nejvyšší procentuální hodnotou 

86,63 % v období 2009/2008, protože v roce 2009 byly vyšší celkové finanční výnosy 

oproti roku 2008, a to o 1 232 640 tis. Kč. Ostatní sledované období se pohybovalo 

v záporných hodnotách, jelikož tržby z prodeje cenných papírů a podílů měly vždy menší 

hodnotu v následujícím roce, než byla hodnota v předcházejícím roce, se kterou byla 

srovnávána. Nejmenší zápornou hodnotu mělo srovnávané období 2010/2009, kdy hodnota 

tržeb v roce 2010 poklesla oproti roku 2009 pouze jen o částku 527 390 tis. Kč, to je  

o 28,48 %. 

 

 

4.1.2.2 Finanční výnosy – výnosy z dlouhodobého a 

krátkodobého finančního majetku 
 

 

„Společnost SD uplatňuje standard IAS 39, což je mezinárodní účetní standard. 

V souladu s tímto standardem je finanční majetek řazen do kategorií: finanční majetek 

držený do splatnosti, úvěry a jiné pohledávky a finanční majetek realizovatelný. Finanční 

majetek držený do splatnosti je majetek s fixními platbami a pevnou splatností, který je 

společnost schopna držet až do splatnosti (kromě poskytnutých úvěrů a jiných pohledávek 

vytvořených společností). Úvěry a jiné pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva 

s pevně stanovenými nebo určitelnými platbami, která nejsou kótovaná na aktivním trhu. 

Finanční majetek držený do splatnosti je zařazen mezi dlouhodobá aktiva kromě případů, 

kdy jeho splatnost vyprší během 12 měsíců od data účetní závěrky. Realizovatelný finanční 

majetek je zařazen mezi krátkodobá aktiva, pokud ho management společnosti hodlá 

prodat během 12 měsíců od data účetní závěrky“
6
. 

                                                 

 
6
 Výroční zpráva 2008, Skupina Severočeské doly a.s. 
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„Mezi dlouhodobý finanční majetek společnosti patří dlouhodobé dluhové cenné 

papíry držené do splatnosti, jsou to hypoteční listy splatné v roce 2017, společnost je 

schopna je do tohoto data držet. Realizovatelné dlouhodobé dluhové cenné papíry zahrnují 

především státní dluhopisy, komerční obligace a euroobligace. Krátkodobý finanční 

majetek společnosti je tvořen ceninami, penězi v hotovosti a na bankovních účtech včetně 

vázaných, cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku a 

půjčky poskytnuté společnosti ČEZ, a.s.“
7
 

V následující tabulce č. 14 je uveden přehled výnosů z dlouhodobého a krátkodobého 

finančního majetku za období 2008 - 2011. 

 

Tabulka 14 Přehled DFM a KFM v tis. Kč a jejich vertikální analýza v % 
Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku 

328 038 23,05 358 833 13,51 470 440 20,47 437 066 24,61 

Výnosy z krátkodobého 

finančního majetku 

8 030 0,56 3 416 0,13 2 823 0,12 5 793 0,33 

Celkové finanční 

výnosy 1 422 957 100,00 2 655 597 100,00 2 297 743 100,00 1 775 634 100,00 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Vidíme, že výnosy z dlouhodobého finančního majetku v roce 2010 vykazovaly 

nejvyšší hodnotu 470 440 tis. Kč, naopak rok 2008 vykazoval nejnižší hodnotu těchto 

výnosů, pouze 328 038 tis. Kč. V roce 2009 vzrostly výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku jen o nepatrných 9,39 % oproti roku 2008, jelikož skončila splatnost některých 

dluhových cenných papírů a byly vyplaceny. Oproti tomu byly výnosy z krátkodobého 

finančního majetku nejvyšší v roce 2008, kdy se vyznačovaly částkou 8 030 tis. Kč. 

V následujícím roce 2009 výnosy z krátkodobého finančního majetku výrazně poklesly, a 

to o 57,46 % oproti roku 2008. Tento výrazný pokles nastal z důvodů ekonomické krize. 

Společnost SD neposkytla půjčku společnosti ČEZ, a.s., ze které má výnosy, a také 

nedošlo k vyplacení dluhopisů. V následujících dvou tabulkách jsou vyjádřeny výnosy 

z dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku pomocí horizontální a vertikální 

analýzy. 

Nejnižší hodnotou se na celkových finančních výnosech podílely výnosy 

z krátkodobého finančního majetku, a to hodnotou 0,12 % v roce 2010. Položka výnosy 

                                                 

 
7
 Výroční zpráva 2010, Skupina Severočeské doly a.s. 
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z dlouhodobého finančního majetku se vyznačovala nejnižší hodnotou 13,51 % v roce 

2009. Naopak tomu bylo v roce 2011, kdy byla jeho nejvyšší hodnota 24,61 % ze 

sledovaného období 2008 - 2011. 

 

Tabulka 15 Horizontální analýza DFM a KFM [%] 
  % 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 9,39 31,10 -7,09 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku -57,46 -17,36 105,21 

Celkové finanční výnosy 86,63 -13,48 -33,14 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

V horizontální analýze dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku je zřetelný 

nejvyšší procentuální pokles ve sledovaném období 2009/2008, a to ve výnosové položce 

z krátkodobého finančního majetku, jelikož v roce 2009 došlo k výraznému poklesu, jak již 

bylo výše zmíněno. U výnosů z dlouhodobého finančního majetku také došlo k nejvyššímu 

procentuálnímu poklesu, a to ve sledovaném období 2011/2010, kdy podnik obdržel v roce 

2011 částku nižší o 7,09 % oproti roku 2010 z prodeje obligací.  

 

 

4.1.2.3 Finanční výnosy – výnosové úroky 
 

 

Výnosové úroky patří do finančních nástrojů společnosti. Tyto úroky má společnost 

SD na účtu v bance. Do výnosových úroků se zahrnují např. „úvěry, pohledávky, finanční 

majetek držený do splatnosti, realizovatelný finanční majetek a peněžní prostředky“
8
. 

 

Tabulka 16 Přehled výnosových úroků v  tis. Kč a jejich vertikální analýza v % 
Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Výnosové úroky 329 325 23,14 79 178 2,98 24 188 1,05 3 892 0,22 

Celkové finanční 

výnosy 1 422 957 100,00 2 655 597 100,00 2 297 743 100,00 1 775 634 100,00 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Z tabulky č. 16 vidíme, že výnosové úroky vykazovaly nejvyšší hodnotu v prvním 

sledovaném roce, a to v roce 2008, kdy výnosová částka z úroků činila 329 325 tis. Kč, 

                                                 

 
8
 Výroční zpráva 2011, Skupina Severočeské doly a.s. 
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poněvadž v tomto roce společnost SD získala úroky za poskytnuté úvěry, či jí skončila 

platnost drženého finančního majetku. Nejvyšší částku získanou např. z úroků u úvěru či 

pohledávek měla společnost SD uloženou na bankovním účtu. V dalších sledovaných 

letech docházelo k postupnému poklesu výnosových úroků z důvodu poklesu poskytování 

úvěrů. V roce 2011 výnosové úroky měly nejnižší hodnotu 3 892 tis. Kč a oproti roku 2010 

klesly o 83,91 %. Tento klesající trend je znázorněn v grafu č. 3. 

Rok 2011 se podílel na celkových finančních výnosech nejnižší hodnotou, a to 0,22 %. 

Naopak tomu bylo v roce 2008, kdy se tento rok podílel na celkových finančních výnosech 

nejvyšší hodnotou, a to 23,14 %. Průměrná hodnota výnosových úroků ze sledovaného 

období 2008 - 2011 je 6,85 %.  

 

Graf č. 3 Výnosové úroky v období 2008 - 2011  

 
Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

  

 

Z grafu č. 3 je znatelný pokles výnosových úroků. Skokový pokles nastal v roce 2009 

oproti roku 2008. V roce 2009 hodnota klesla o 250 147 tis. Kč oproti roku 2008. 

V procentuálním vyjádření došlo k poklesu o 75,96 %.  

 

Tabulka 17 Horizontální analýza výnosových úroků [%] 
  % 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Výnosové úroky -75,96 -69,45 -83,91 

Celkové finanční výnosy 86,63 -13,48 -22,72 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Z tabulky č. 17 lze vidět, že všechny hodnoty položky výnosových úroků jsou záporné, 

poněvadž jak již bylo výše zmíněno, od roku 2008 až do roku 2011 docházelo v každém 
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roce k poklesu hodnot. Tento pokles byl zapříčiněn poklesem úroků na bankovním účtu, 

které přinášely společnosti výnosy ze všech činností, které jsou vyjmenované 

v podkapitole 4.1.2.3. 

 

 

4.1.2.4 Ostatní finanční výnosy  
 

 

Mezi ostatní finanční výnosy společnosti patří výnosové poplatky ze směnek a 

manipulační poplatky, kurzové zisky, to jsou např. zisky z vyrovnávání devizového účtu v 

případě, kdy společnost pořídila majetek v cizí měně a ten byl oceňován v českých 

korunách v platném kurzu v době jeho pořízení. 

 

Tabulka 18 Přehled ostatních finančních výnosů v tis. Kč a vertikální analýza v % 

Zdroj dat [6, 7, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Vidíme, že ostatní finanční výnosy se vyznačovaly nejvyšší hodnotou 4 281 tis. Kč v 

posledním sledovaném roce, a to v roce 2011. V roce 2009 došlo k poklesu ostatních 

finančních výnosů oproti roku 2008 o 1 918 tis. Kč, tj. o 57,7 %. Tento pokles nastal 

z důvodů poklesu výnosových poplatků ze směnek. V roce 2011 došlo k mírnému nárůstu 

hodnoty oproti roku 2010, a to o 970 tis. Kč, procentuálně o 29,3 % díky nárůstu 

kurzových zisků. 

Z vertikální analýzy lze vidět, jak se ostatní finanční výnosy jen z malé části podílely 

na celkových finančních výnosech. Nejmenší hodnota 0,05 se podílela v roce 2009 na 

celkových finančních výnosech. Naopak nejvyšší hodnota 0,24 % se podílela v roce 2011.  

Ve sledovaném období 2008 - 2011 žádná hodnota nepřesáhla hodnotu alespoň 1,0 % a 

průměrná hodnota tohoto období je 0,17 %. 

  

Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Ostatní finanční výnosy 3 324 0,23 1 406 0,05 3 311 0,14 4 281 0,24 

Celkové finanční 

výnosy 1 422 957 100,00 2 655 597 100,00 2 297 743 100,00 1 775 634 100,00 
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Tabulka 19 Horizontální analýza ostatních finančních výnosů [%] 
  % 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Ostatní finanční výnosy -57,70 135,49 29,30 

Celkové finanční výnosy 86,63 -13,48 -22,72 

Zdroj dat [6, 7, 8 + vlastní zpracování] 

 

Z analýzy trendů je zřetelné, že k nejvyššímu nárůstu ostatních finančních výnosů 

došlo v období 2010/2009, kdy jejich výchozí hodnota činila 135,49 %, na tomto nárůstu 

se podílely nejvyšší hodnotou manipulační poplatky. K menšímu nárůstu ostatních 

finančních výnosů došlo v roce 2011, kdy tyto výnosy vzrostly o částku 970 tis. Kč  

tj. o 29,3 % oproti roku 2010.  

 

 

4.2 Analýza nákladů 
 

 

Analýza nákladů je zaměřena na společnost Severočeské doly a.s. ve sledovaném 

období 2008 – 2011, kde všechny údaje jsou získané z nekonsolidačního výkazu zisku a 

ztráty této společnosti vždy k 31. 12 určitého sledovaného roku. Stejně jako celkové 

výnosy, tak i celkové náklady se rozdělují na náklady z provozní, finanční a mimořádné 

činnosti.  

Z níže uvedené tabulky č. 20 je patrné, že z celkových nákladů společnosti patří mezi 

hlavní položky celkové provozní náklady, poněvadž v provozních nákladech jsou zahrnuty 

nejdůležitější položky nejvýše vykazovaných hodnot vyplývající z podnikání. V roce 2010 

vykazovala společnost SD z výkazu zisku a ztráty nejvyšší částku celkových nákladů, a to 

8 475 406 tis. Kč. Mírný pokles nastal u celkových nákladů v roce 2011 oproti roku 2010, 

kdy částka klesla o 385 077 tis. Kč (což je o 4,54 %), jelikož došlo k poklesu částky i u 

celkových provozních nákladů. Nejnižší částka 7 332 350 tis. Kč celkových nákladů byla 

v roce 2008, kdy docházelo oproti ostatnímu sledovanému období k úspornému opatření. 

Celkové finanční náklady se podílely v roce 2008 na celkových nákladech 3,33 %. Naopak 

tomu bylo v roce 2011, kdy se podílely celkové finanční náklady na celkových nákladech 

nejnižší hodnotou, a to 0,29 %. 
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Tabulka 20 Přehled celkových nákladů ve sledovaném období 2008 - 2011 [tis. Kč] 
Období 2008 2009 2010 2011 

Výkonová spotřeba 4 205 440 4 477 117 5 087 730 4 580 170 

Spotřeba materiálu a energie 1 751 543 2 040 979 2 144 510 2 151 253 

Služby 2 453 897 2 436 138 2 943 220 2 428 917 

Osobní náklady 1 619 186 1 644 699 1 741 371 1 730 780 

Mzdové náklady 1 156 718 1 185 593 1 244 582 1 239 177 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 9 360 9 418 9 639 9 492 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

416 504 413 276 446 631 442 406 

Sociální náklady 36 604 36 412 40 519 39 705 

Daně a poplatky 198 696 225 967 217 076 227 031 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

928 713 1 047 059 1 185 288 1 347 864 

Ostatní provozní náklady 136 386 161 839 208 840 180 874 

Celkové provozní náklady 7 088 421 7 556 681 8 440 305 8 066 719 

Náklady z finančního majetku 28 248 42 417 8 813 6 881 

Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 

9 889 0 0 0 

Nákladové úroky 193 120 42 923 11 971 22 792 

Ostatní finanční náklady 12 672 4 720 3 496 4 758 

Celkové finanční náklady 243 929 90 060 35 101 23 610 

Celkové náklady 7 332 350 7 646 741 8 475 406 8 090 329 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

4.2.1 Provozní náklady 
 

 

„Provozní náklady jsou vynaloženy na získání provozních výnosů“
9
 a také patří do 

kategorie variabilních nákladů externích. Do celkových provozních nákladů společnosti 

patří náklady vynaložené na prodané zboží, výkonová spotřeba, osobní náklady, daně a 

poplatky (bez DPH), odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ostatní 

provozní náklady. Tyto všechny náklady, které patří do celkových provozních nákladů, 

jsou vyjádřeny v tabulce č. 21.  

  

                                                 

 
9
 SYNEK, Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha 7: Grada 

Publishing, a.s., 2007, 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
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Tabulka 21 Přehled celkových provozních nákladů [tis. Kč] 
Období 2008 2009 2010 2011 

Výkonová spotřeba 4 205 440 4 477 117 5 087 730 4 580 170 

Spotřeba materiálu a energie 1 751 543 2 040 979 2 144 510 2 151 253 

Služby 2 453 897 2 436 138 2 943 220 2 428 917 

Osobní náklady 1 619 186 1 644 699 1 741 371 1 730 780 

Mzdové náklady 1 156 718 1 185 593 1 244 582 1 239 177 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 9 360 9 418 9 639 9 492 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

416 504 413 276 446 631 442 406 

Sociální náklady 36 604 36 412 40 519 39 705 

Daně a poplatky 198 696 225 967 217 076 227 031 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

928 713 1 047 059 1 185 288 1 347 864 

Ostatní provozní náklady 136 386 161 839 208 840 180 874 

Celkové provozní náklady 7 088 421 7 556 681 8 440 305 8 066 719 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Z výše uvedené tabulky č. 21 je viditelné, že výkonová spotřeba se výrazně podílela na 

celkových provozních nákladech a druhou nejvyšší položku jsou osobní náklady, ty se 

podílejí na celkových provozních nákladech hodnotou 20,63 % v roce 2010. Nejvyšší 

částkou ve sledovaném období 2008 - 2011 se vyznačoval rok 2010, kdy celkové provozní 

náklady činily 8 440 305 tis. Kč. Celkové provozní náklady vzrostly v roce 2010 oproti 

roku 2009 o pouhých 11,7 %. Růst byl zapříčiněn skutečností, že došlo také ke vzrůstu 

výkonové spotřeby a osobních nákladů v těchto porovnávaných letech. V roce 2011 

celkové provozní náklady klesly o 373 586 tis. Kč, což je v procentuálním vyjádření  

o 4,43 % oproti roku 2010. I v tomto případě s poklesem celkových provozních nákladů 

v roce 2011 došlo i k poklesu osobních nákladů a výkonové spotřeby. Průměrná hodnota 

celkových provozních nákladů je 7 788 031,5 tis. Kč. Podrobnější rozbor všech položek 

patřících do celkových provozních nákladů je zachycen v následujících kapitolách. 

 

4.2.1.1 Provozní náklady – výkonová spotřeba 
 

 

Dle výkazu zisku a ztráty se do výkonové spotřeby zahrnuje spotřeba materiálu, 

energie a služby. Jsou to náklady, které společnost vynakládá pro chod společnosti, a také 

slouží pro provoz strojní a stavební techniky. Z největší části společnost spotřebovává 

materiál ve formě např. pohonných hmot, náhradních dílů a olejů.  Do služeb, na které 

společnost vynakládá provozní náklady, patří např. opravy (strojní, stavební, elektro, 

ostatní), garanční a servisní prohlídky, opravy v důsledku škod, údržba softwaru, náklady 



Michaela Zahrádková: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření společnosti 

Severočeské doly a.s. 

 

2013                                                                                 34 

 

 

na reprezentaci, přepravu uhlí, měření a prohlídky, přepravu (silniční, vlakovou, ostatní), 

ostatní výkony Českých drah, poštovné, telekomunikační služby, spotřeba známek, 

ukládání odpadu, zemní práce, letecké snímkování atd. Přehled výkonové spotřeby a její 

vertikální analýzy je uveden v tabulce č. 22. 

 

Tabulka 22 Přehled výkonové spotřeby v tis. Kč a její vertikální analýza v % 
Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Výkonová spotřeba 4 205 440 59,33 4 477 117 59,25 5 087 730 60,28 4 580 170 56,78 

Spotřeba materiálu a 

energie 1 751 543 24,71 2 040 979 27,01 2 144 510 25,41 2 151 253 26,67 

Služby 2 453 897 34,62 2 436 138 32,24 2 943 220 34,87 2 428 917 30,11 

Celkové provozní 

náklady 7 088 421 100,00 7 556 681 100,00 8 440 305 100,00 8 066 719 100,00 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Výkonová spotřeba představuje nejvyšší částku 5 087 730 tis. Kč v roce 2010, kdy i 

v tomto roce se služby představují nejvyšší hodnotou 2 943 220 tis. Kč. Pro společnost je 

efektivní, když dochází k menší spotřebě, jelikož se její náklady snižují. K nejmenší 

spotřebě materiálu a energie došlo v roce 2008, kdy částka byla 1 751 543 tis. Kč. V roce 

2009 došlo k jejímu nárůstu oproti roku 2008 o 16,52 %, společnost začala více 

spotřebovávat materiál a energii vzhledem k nárůstu výroby. K růstu spotřeby materiálu a 

energie docházelo postupně v každém sledovaném roce, proto lze říci, že tato spotřeba 

vykazovala rostoucí trend v období 2008 - 2011. V roce 2011 spotřeba materiálu a energie 

vzrostla oproti roku 2010 o nepatrných 0,31 %. I u nákladové položky - služby 

nedocházelo k nějak výraznému poklesu či růstu. V roce 2011 došlo k poklesu nákladové 

položky - služby oproti roku 2010 o částku 514 303 tis. Kč, tj. o 17,47 %. Pokles služeb 

nastal z důvodu snížení nákladů na opravy a přepravu uhlí.  

V roce 2010 se na celkových provozních nákladech podílela výkonová spotřeba 

hodnotou 60,28 %, jelikož došlo i k nejvyšší spotřebě služeb, kde hodnota činila 34,87 %. 

Nákladová položka – spotřeba materiálu a energie se podílela na celkových provozních 

nákladech v roce 2010 hodnotou 27,01 %. V roce 2009 služby klesly oproti roku 2008  

o 6,87 %. Průměrná hodnota výkonové spotřeby činí 58,91 %. Procentuální rozbor pomocí 

horizontální analýzy je uveden v tabulce č. 23.  
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Tabulka 23 Horizontální analýza výkonové spotřeby [%] 
  % 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Výkonová spotřeba 6,46 13,64 -9,98 

Spotřeba materiálu a energie 16,52 5,07 0,31 

Služby -0,72 20,81 -17,47 

Celkové provozní náklady 6,61 11,69 -4,43 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Průměrná hodnota celkových provozních nákladů ve sledovaném období 2008 - 2011 

je 4,62 % a výkonová spotřeba má průměrnou hodnotu 3,37 %. U spotřeby materiálu a 

energie v meziročním srovnání na tom bylo procentuálně nejhůře období 2011/2010, kdy 

došlo jen k mírnému zvýšení spotřeby materiálu a energie mezi lety, a to o 0,31 %. Z výše 

uvedené tabulky lze také vidět, že ve sledovaném období 2010/2009 si dobře vedla i 

nákladová položka - služby, kde hodnota činila 20,81 %. Naopak v období 2011/2010 

klesly společnosti náklady na služby o 17,47 %. I u celkových provozních výnosů došlo 

k poklesu hodnoty v období 2011/2010 o 4,43 % díky poklesu všech položek výkonové 

spotřeby.  

 

 

4.2.1.2 Provozní náklady – osobní náklady 
 

Osobní náklady jsou druhé nejvýznamnější náklady hned po provozních nákladech, 

které se podílí na celkových provozních nákladech. Většina společností se snaží snižovat 

stav svých zaměstnanců a nahrazovat jejich pracovní činnost automatizací strojů. Přesto u 

společnosti Severočeské doly a.s. nelze zavést plnou automatizaci, jelikož mj. dobývání 

dolů bude vždy patřit mezi lidskou práci. Tato pracovní činnost patří mezi jedno z 

nejrizikovějších zaměstnaní, kde je potřeba mít dostatečný počet zaměstnanců, jak na 

pozici dělnické, tak i technicky inženýrské.  

Mezi osobní náklady společnosti SD patří mzdové náklady, odměny členům orgánů 

společnosti a družstva, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (hrazené 

zaměstnavatelem) a sociální náklady. Sociální náklady jsou výdaje, které zaměstnavatel 

hradí za zaměstnance. Patří sem např. náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní 

neschopnosti placené zaměstnavatelem, příspěvky na stravování a občerstvení, příspěvky 
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na bydlení, proplacení povinné lékařské prohlídky atd. Přehled osobních nákladů je 

znázorněna v tabulce č. 24 spolu s jejich vertikální analýzou za období 2008 - 2011. 

 

 

Tabulka 24 Přehled osobních nákladů v tis. Kč a jejich vertikální analýza v % 
Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Osobní náklady 1 619 186 22,84 1 644 699 21,76 1 741 371 20,63 1 730 780 21,46 

Mzdové náklady 1 156 718 16,32 1 185 593 15,69 1 244 582 14,75 1 239 177 15,36 

Odměny členům orgánů 

společnosti a družstva 9 360 0,13 9 418 0,12 9 639 0,11 9 492 0,12 

Náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění 416 504 5,88 413 276 5,47 446 631 5,29 442 406 5,48 

Sociální náklady 36 604 0,52 36 412 0,48 40 519 0,48 39 705 0,49 

Celkové provozní náklady 7 088 421 100,00 7 556 681 100,00 8 440 305 100,00 8 066 719 100,00 

 Zdroj dat [5, 6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Z tabulky č. 24 je patrné, že na osobních nákladech se nejvíce podílela položka 

mzdové náklady, které představují hrubou mzdu zaměstnanců. Přesněji, největší hodnotou 

se podílela v roce 2010, kdy částka mzdových nákladů v tomto roce činila  

1 244 582 tis. Kč. V roce 2011 jejich částka klesla oproti roku 2010 o 5 504 tis. Kč, což je 

o 0,43 %. Rok 2010 se vyznačoval nejvyšší hodnotou díky tomu, že všem zaměstnancům 

byla vyplacena dodatková mzda, jejíž podíl dosáhl v průměrném výdělku 4,5 %, průměrný 

výdělek za rok 2010 činil 28 713 Kč a meziročně se tak zvýšil o 2,2 %
10

. 

Průměrná hodnota osobních nákladů je 21,67 % na celkových provozních nákladech, 

mzdové náklady jsou nejvýznamnější položkou v rámci osobních nákladů. Nejvyšší 

hodnotou, a to 16,32 %, se podílely mzdové náklady v roce 2008 na celkových provozních 

nákladech vzhledem k nárůstu mezd. Z tabulky č. 24 je patrné, že v roce 2009 došlo 

k poklesu mzdových nákladů o 2,5 % oproti roku 2008. 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva se podílely nejméně na celkových 

provozních nákladech, přesto i zde se nejvyšší hodnotou vyznačoval rok 2010 jako ve 

všech nákladových položkách. V roce 2009 došlo ke zvýšení odměn členům orgánů 

společnosti a družstva o 0,62 % oproti roku 2008. 

                                                 

 
10

 Výroční zpráva 2010, Skupina Severočeské doly a.s. 



Michaela Zahrádková: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření společnosti 

Severočeské doly a.s. 

 

2013                                                                                 37 

 

 

Položka odměny členům orgánů společnosti a družstva se podílela nejmenší hodnotou, 

tj. 0,11 % na celkových provozních nákladech v roce 2010 a v roce 2011 se podílela 

hodnotou 0,12 %, což je oproti roku 2010 jen 0,01 % více. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění jsou druhou nejvyšší položkou 

v osobních nákladech. Ve sledovaném období 2008 - 2011 se hodnoty těchto nákladů nijak 

výrazně neměnily a držely se v rozmezí mezi 400 000 tis. - 450 000 tis. Kč. V roce 2011 

klesla jejich hodnota o 4 225 tis. Kč, tj. 0,95 % oproti roku 2010, v tomto důsledku klesly i 

mzdové náklady. Tento pokles nastal, přestože došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců v roce 

2011 o 65 zaměstnanců (viz graf č. 1) oproti roku 2010. Důvodem je restrukturalizace 

počtu zaměstnanců v jednotlivých platových třídách. Důsledkem bylo snížení počtu 

zaměstnanců s vysokým platovým ohodnocením a navýšením počtu zaměstnanců ve 

sférách s nižším platovým zařazením.  

Procentuální podíl nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění na celkových 

provozních nákladech činil v průměru 5,53 %. Lze vidět, že v roce 2008 představovaly 

náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5,88 % z celkových provozních 

nákladů a v roce 2010 představovaly 5,29 %, což bylo nejméně z celkových provozních 

nákladů. 

V roce 2009 činily sociální náklady 36 412 tis. Kč a v roce 2008 činily 36 604 tis. Kč, 

při porovnání došlo v roce 2009 k nepatrnému poklesu o 192 tis. Kč, tj. o 0,52 % oproti 

roku 2008 díky snížení příspěvků na stravování a občerstvení, také díky snížení nákladů na 

povinné lékařské prohlídky. 

Sociální náklady se nijak výrazně nepodílely na celkových provozních nákladech, 

jejich hodnota nepřesáhla ani 1,0 %. Přesto se podílely procentuálně nejvyšší hodnotou 

0,52 % v roce 2008. Ze sociálního fondu byly v roce 2010 poskytnuty zaměstnancům 

zaměstnanecké benefity ve formě nepeněžních poukázek v hodnotě 2 000 Kč/osobu, které 

se daly využít na stravování, na podporu zdraví zaměstnanců, na rekreační a kulturní 

aktivity atd. Celkově bylo vyčerpáno 25,4 mil. Kč ze sociálního fondu v roce 2010
11

. 

Procentuální vyjádření všech položek patřících do osobních nákladů je zachyceno 

v tabulce č. 25. 

 

                                                 

 
11

 Výroční zpráva 2010, Skupina Severočeské doly a.s. 
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Tabulka 25 Horizontální analýza osobních nákladů [%] 
  % 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Osobní náklady 1,58 5,88 -0,61 

Mzdové náklady 2,50 4,98 -0,43 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,62 2,35 -1,53 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -0,78 8,07 -0,95 

Sociální náklady -0,52 11,28 -2,01 

Celkové provozní náklady 6,61 11,69 -4,43 

Zdroj dat [5, 6, 8 + vlastní zpracování] 

 

Vzhledem ke vzájemně porovnávaným letům je z výše uvedené tabulky znatelné, že 

procentuálně vede sledované období 2010/2009, to znamená, že k největšímu nárůstu 

docházelo mezi rokem 2009 a 2010, kromě položky odměn členům orgánů společnosti a 

družstva. V období 2010/2009 vzrostly např. sociální náklady o 11,28 %, kdy se jednalo  

o částku 4 107 tis. Kč. Naopak k poklesu docházelo vždy v období 2011/2010 ve všech 

položkách patřících do osobních nákladů, např. nejmenší pokles v tomto období byl u 

položky mzdových nákladů, kdy došlo k poklesu jen o 5 406 tis. Kč, tj. 0,43 %. V období 

2009/2008 došlo k nejmenšímu poklesu hodnoty u položky sociálních nákladů, tj. 0,78 % a 

u položky - náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, tj. 0,52 %.  

 

 

4.2.1.3 Provozní náklady – daně a poplatky, odpisy 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, ostatní 

provozní náklady 
 

 

 Do provozních nákladů jsou také zahrnuty daně a poplatky, které společnost hradí i 

během roku. Přesněji sem patří daň silniční, která se platí ze služebních vozidel, dále sem 

patří např. ostatní daně a poplatky (daň z nemovitosti a správní poplatky atd.). 

Odpisy DHM společnost SD vypočítává rovnoměrnou metodou dle předpokládané 

doby životnosti, jako např. u budov, hal a staveb je doba životnosti nejvyšší, v rozmezí od 

15 - 45 let; u strojů, přístrojů a zařízení je 1 - 30 let; u inventáře a dopravních prostředků je 

doba životnosti 3 - 14,5 let. Mezi DNM patří především software, ocenitelná práva a 

nedokončený DNM. Dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje také rovnoměrně po 

dobu předpokládané životnosti, a ta činí 3,5 roku [8]. 



Michaela Zahrádková: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření společnosti 

Severočeské doly a.s. 

 

2013                                                                                 39 

 

 

Do ostatních provozních nákladů mohou patřit např. náklady na konzumaci při 

kontrolní činnosti, paušály vyplácené zaměstnancům na úhradu nákladů za praní, čištění a 

opravy pracovních oděvů, výplata věrnostních přídavků, studijních příspěvků atd. 

 

Tabulka 26 Daně a poplatky, odpisy DNM a DHM, ostatní provozní náklady v tis. Kč 

a jejich vertikální analýza v % 

Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Daně a poplatky 198 696 2,80 225 967 2,99 217 076 2,57 227 031 2,81 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 928 713 13,10 1 047 059 13,96 1 185 288 14,04 1 347 864 16,71 

Ostatní provozní náklady 136 386 1,92 161 839 2,14 208 840 2,47 180 874 2,24 

Celkové provozní náklady 7 088421 100,00 7556681 100,00 8 440 305 100,00 8 066 719 100,00 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Lze vidět, že nejnižší náklady na daně a poplatky společnost vynaložila v roce 2008, 

kdy činily 198 696 tis. Kč. V roce 2009 vzrostly oproti roku 2008 o 27 271 tis. Kč,  

tj. o 13,59 %, z důvodů nárůstu nákladů na daně a poplatky. Od roku 2008 docházelo 

k postupnému nárůstu nákladů na odpisy DNH a DHM, jelikož společnost rozvíjela své 

podnikání a s každým rokem si pořizovala jak DNM, tak DHM. Za sledované období  

2008 - 2011 náklady na odpisy DNM a DHM vzrostly při porovnání roku 2011 s rokem 

2008 o 419 151 tis. Kč, v procentuálním vyjádření o 45,13 %. Nejvyšší ostatní provozní 

náklady byly v roce 2010, kdy jejich hodnota činila 208 840 tis. Kč. V roce 2011 klesly  

o 27 966 tis. Kč, tj. o 13,39 % oproti roku 2010. Tento pokles byl zapříčiněn poklesem 

výplat věrnostních přídavků a klesly i studijní příspěvky.  

Největší podíl na celkových provozních nákladech mají odpisy DNM a DHM, kdy 

v roce 2011 byly tyto odpisy nejvyšší, a to 16,71 %.  Naopak nejmenší podíl mají ostatní 

provozní náklady na celkových provozních nákladech, kdy v roce 2008 byla hodnota 

nejnižší, a to 1,92 %, poněvadž v tomto roce společnost vykazovala také nejnižší náklady, 

a to 136 386 tis. Kč. V roce 2010 se podílely ostatní provozní náklady na celkových 

provozních nákladech s hodnotou 2,47 %, což je o 0,33 % více než v roce 2009. 

Horizontální analýza výše vyjmenovaných nákladů je vypočítána v tabulce č. 27. 
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Tabulka 27 Horizontální analýza daní a poplatků, odpisů DNM a DHM, ostatních 

provozních nákladů [%] 
  % 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Daně a poplatky 13,72 -3,93 4,59 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12,74 13,20 13,72 

Ostatní provozní náklady 18,66 29,04 -13,39 

Celkové provozní náklady 6,61 11,69 -4,43 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Z tabulky č. 27 je patrné, že v meziročním srovnání došlo k nejvyššímu růstu hodnoty 

13,72 % u položky daně a poplatky v období 2009/2008 díky tomu, že společnost začala 

více používat služební vozy a s nimi spojená silniční daň. Společnost se snaží své náklady 

snižovat a docílit vyšší efektivnosti podnikání. Náklady na daně a poplatky se jí povedlo 

snížit v období 2010/2009, ke snížení došlo o 3,81 %. Jak jsem již výše zmínila, náklady 

na odpisy DNM a DHM se od roku 2008 zvyšovaly, tento růst jde vidět i v horizontální 

analýze. V období 2009/2008  náklady na odpisy DNM a DHM činily 12,74 % a v období 

2011/2010 vzrostly na 13,72 % díky stále se rozvíjející činnosti společnosti, která byla 

spojená s pořízením strojů a přístrojů. Průměrná hodnota ostatních provozních nákladů je 

11,44 %. K nejvyššímu růstu ostatních provozních nákladů došlo v období 2010/2009, kdy 

náklady v roce 2010 vzrostly o 29,04 % oproti roku 2009. 

 

 

4.2.2 Finanční náklady 
 

 

Do finančních nákladů jsou zahrnuty náklady, které souvisejí s finančními operacemi. 

Mezi tyto finanční náklady společnosti patří náklady z finančního majetku (např. úbytek 

hodnoty dlužných cenných papírů k obchodování), z přecenění cenných papírů a derivátů, 

nákladové úroky, které představují platební povinnost úroků vůči bankám, dodavatelům, 

v případě půjček přijatých ve skupině SD. Také do finančních nákladů patří ostatní 

finanční náklady, v nichž jsou zahrnuty např. poplatky v bance za vedení účtu, kurzové 

ztráty, výlohy na obligace, krátkodobý finanční majetek a finanční náklady z předchozího 

účetního období. Vertikální analýza a přehled těchto nákladů je uveden v následující 

tabulce. 
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Tabulka 28 Přehled finančních nákladů v tis. Kč a vertikální analýza v % 
Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Náklady z finančního 

majetku 28 248 11,58 42 417 47,10 8 813 25,11 6 881 29,14 

Nákladové úroky 193 120 79,17 42 923 47,66 22 792 64,93 11 971 50,70 

Ostatní finanční náklady 12 672 5,19 4 720 5,24 3 496 9,96 4 758 20,15 

Celkové finanční náklady 243 929 100,00 90 060 100,00 35 101 100,00 23 610 100,00 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Z tabulky lze vidět, že celkové finanční náklady společnosti byly nejvyšší v roce 2008. 

V roce 2009 celkové finanční náklady klesly o 63,08 % oproti roku 2008, díky znatelnému 

poklesu nákladových úroků o 150 197 tis. Kč. V roce 2010 celkové finanční náklady 

výrazně klesly oproti předcházejícímu roku o částku 54 959 tis. Kč, což je  

o 61,02 %. Tento pokles byl zapříčiněn výrazným poklesem nákladů z finančního majetku, 

ten v roce 2010 klesl na hodnotu 8 813 tis. Kč, také poklesl oproti roku 2009  

o 79,22 %. Společnosti vzniklo nejméně nákladů na ostatní finanční náklady v roce 2010, 

kdy jejich částka činila 3 496 tis. Kč. Při porovnání s rokem 2009 byla tato částka menší  

o 1 224 tis. Kč, tj. 25,93 %. Tento pokles byl zapříčiněn poklesem kurzových ztrát. 

Společnost SD vykazovala v roce 2008 nejvyšší nákladové úroky 193 120 tis. Kč. V roce 

2009 došlo k jejich poklesu oproti roku 2008 o 77,77 %. Pokles nastal, jelikož se snížila 

společnosti platební povinnost úroků vůči bankám. Procentuální podíl finančních nákladů 

je vyjádřen v následujících tabulkách za sledované období 2008 - 2011. 

Na celkových finančních nákladech se podílely náklady z finančního majetku 

průměrnou hodnotou, která činila 28,23 %. Z tabulky č. 28 je vidět, jak se nákladové úroky 

zřetelně podílí na celkových finančních nákladech, a to nejvyšší hodnotou 79,17 % v roce 

2008 díky skutečnosti, že z částky 243 929 tis. Kč celkových finančních nákladů tvořily 

193 120 tis. Kč nákladové úroky. V roce 2011 představovaly ostatní finanční náklady 

nejvyšší podílovou hodnotu 20,15 % z celkových finančních nákladů. Průměrná hodnota 

podílu ostatních finančních nákladů je 10,14 % na celkových finančních nákladech. 

 

Tabulka 29 Horizontální analýza finančních nákladů [%] 
  % 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Náklady z finančního majetku 50,16 -79,22 -21,92 

Nákladové úroky -77,77 -46,90 -47,48 

Ostatní finanční náklady -62,75 -25,93 36,10 

Celkové finanční náklady -63,08 -61,02 -32,74 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 
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Z analýzy trendů, která srovnává jednotlivá léta mezi sebou, je vidět znatelný pokles 

nákladových úroků v období 2009/2008, tj. o 77,77 %, poněvadž společnosti SD klesly 

úroky z úvěrů vůči bance a dodavatelům. Tento znatelný pokles se projevil i v celkových 

finančních nákladech, jejich pokles byl o 63,08 %. V roce 2011 byly náklady z finančního 

majetku nejnižší, klesly oproti roku 2010 o 1 932 tis. Kč, tj. o 21,92 % z důvodu poklesu 

hodnoty dlužných cenných papírů. Tato analýza vykazuje u položky náklady z finančního 

majetku v období 2011/2010 hodnotu -21,92 %, což je nejmenší vykazovaná záporná 

hodnota z tabulky č. 29. 

 

 

 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů  
 

 

Do kapitoly 4.3 jsou vybrány jen určité poměrové ukazatele vztahující se k výnosům a 

nákladům. Přesněji se jedná o rentabilitu tržeb a nákladů, relativní změnu provozních a 

finančních nákladů a nákladovost. 

 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 

Stručný popis a vzorec pro výpočet je uveden v kapitole 3.3. Její výpočet je uveden 

v tabulce č. 42, kde jsem prováděla podíl čistého zisku s tržbami. 

 

Tabulka 30 Rentabilita tržeb za sledované období 2008 - 2011 
Období 2008 2009 2010 2011 

Čistý zisk [tis. Kč] 3 994 948 5 847 078 4 302 299 4 426 839 

Tržby [tis. Kč] 12 108 701 14 280 994 13 266 887 13 098 103 

ROS  0,330 0,409 0,324 0,338 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

  

V každém sledovaném roce tržby převyšovaly čistý zisk, tedy tržby rostly rychleji než 

zisk, proto se hodnoty ROS držely pod hodnotou menší než 1,0. Nejvyšší poměr zisku na 

celkových tržbách byl v roce 2009, a to s hodnotou 0,409. V následujícím roce pak došlo k 

poklesu rentability tržeb oproti roku 2009 o 20,78 %. Pokles nastal, jelikož klesla i hodnota 
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čistého zisku o 26,42 %. V roce 2011 došlo k nárůstu čistého zisku o 2,89 % oproti roku 

2010. 

 

Rentabilita nákladů (ROC) 

 

Ukazatel rentability nákladů ukazuje, že v níže uvedené tabulce převyšují náklady 

čistý zisk v každém roce. Nejvyššího čistého zisku společnost dosahovala v roce 2009, kdy 

na něj musela vynaložit 7 646 741 tis. Kč celkových nákladů, proto i rentabilita nákladů 

měla nejvyšší hodnotou 0,765. V roce 2011 vzrostla rentabilita nákladů oproti roku 2010  

o 7,68 %. 

 

Tabulka 31 Rentabilita nákladů za sledované období 2008 - 2011 
Období 2008 2009 2010 2011 

Čistý zisk [tis. Kč] 3 994 948 5 847 078 4 302 299 4 426 839 

Náklady [tis. Kč] 7 332 350 7 646 741 8 475 406 8 090 329 

ROC 0,545 0,765 0,508 0,547 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

 

Nákladovost 

 

Pro výpočet relativní změny provozních a finančních nákladů se musí zprvu vypočítat 

jejich nákladovost, ta je vyjádřená v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 32 Nákladovost provozních nákladů za období 2008 - 2011 
Období 2008 2009 2010 2011 

Náklady provozní [tis. Kč] 7 088 421 7 556 681 8 440 305 8 066 719 

Výnosy celkem [tis. Kč] 12 108 701 14 280 994 13 266 887 13 098 103 

Nákladovost [hal./1 Kč] 58,54 52,91 63,62 61,59 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Podle tabulky č. 32 můžeme říci, že v roce 2010 připadalo na 1 Kč celkových výnosů 

63,6 haléřů provozních nákladů. V roce 2011 nákladovost provozních nákladů klesla oproti 

roku 2010 o 3,2 % z důvodů poklesu rozdílu mezi celkovými výnosy a provozními 

náklady.  
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Tabulka 33 Nákladovost finančních nákladů za období 2008 - 2011 
Období 2008 2009 2010 2011 

Náklady finanční [tis. Kč] 243 929 90 060 35 101 23 610 

Výnosy celkem [tis. Kč] 12 108 701 14 280 994 13 266 887 13 098 103 

Nákladovost [hal./1 Kč] 2,0 0,6 0,3 0,2 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

  

 

V tabulce č. 33 uvádím nákladovost finančních nákladů za období 2008 - 2011, lze z ní 

vypozorovat, že nákladovost finančních nákladů od roku 2008 do roku 2011 postupně 

klesala, což je pozitivní. V roce 2008 připadalo na 1 Kč celkových výnosů 2,0 haléřů 

finančních nákladů a v roce 2011 připadalo na 1 Kč celkových výnosů pouze 0,2 haléřů 

finančních nákladů. Dále je uveden výpočet relativní změny nákladů. 

 

 

Relativní změna nákladů 

 

Relativní změna nákladů je ukazatel, který vzájemně s nákladovostí vypovídá o tom, 

jak společnost hospodaří. Jeho přesnější popis a vzorec viz kapitola 3.3. Ukazatel relativní 

změny nákladů je rozdělen na provozní a finanční náklady, stejně jako nákladovost. 

 

 

Tabulka 34 Relativní změna provozních nákladů za období 2008 - 2011 
Porovnávané období n1 [hal./1 Kč] n0  [hal./1 Kč] Q1  [tis. Kč] Nrel  [tis. Kč] 

2009 - 2008 0,529 0,585 14 280 994 -799 735,66 

2010 - 2009 0,636 0,529 13 266 887 1 419 556,91 

2011 - 2010 0,616 0,636 13 098 103 -261 962,06 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Při pohledu na tabulku č. 34 je patrné, že v porovnávaných obdobích došlo kromě 

období 2010 - 2009 vždy k relativní úspoře provozních nákladů ve srovnání s objemem 

celkových výnosů. V prvním porovnávaném období 2009 - 2008 došlo k relativní úspoře  

o 799 735,66 tis. Kč i přesto, že provozní náklady vzrostly v roce 2009 oproti roku 2008  

o 468 260 tis. Kč, ale i celkové výnosy vzrostly o 2 172 293 tis. Kč, tj. o 17,94 %. K další 

úspoře provozních nákladů došlo v porovnávaném období 2011 - 2010, a to ve výši 

261 962,06 tis. Kč. V následující tabulce je uvedena relativní změna finančních nákladů. 
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Tabulka 35 Relativní změna finančních nákladů za období 2008 - 2011 
Porovnávané období n1 [hal./1 Kč] n0  [hal./1 Kč] Q1  [tis. Kč] Nrel  [tis. Kč] 

2009 - 2008 0,006 0,020 14 280 994 -199 933,92 

2010 - 2009 0,003 0,006 13 266 887 -39 800,66 

2011 - 2010 0,002 0,003 13 098 103 -13 098,10 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Ze srovnání s objemem celkových výnosů docházelo ve všech sledovaných obdobích 

k relativní úspoře finančních nákladů. Nejvyšší úspora nastala v období 2009 - 2008 ve 

výši 199 933,92 tis. Kč, nicméně v dalších porovnávaných období klesala spolu 

s celkovými výnosy. Úspora klesla v období 2011 - 2010 na 13 098,10 tis. Kč, jelikož 

došlo v roce 2011 k poklesu finančních nákladů oproti roku 2010 o 11 491 tis. Kč, což 

představuje pokles o 32,74 %. Každá úspora je pro podnik pozitivní. 

 

 

4.4 Analýza výsledku hospodaření 
 

 

V hospodaření každého podniku jsou zahrnuty jak výnosy, náklady, tak i výsledek 

hospodaření, který je mimo jiné zachycen ve výkazu zisku a ztráty. Vypočítá se rozdílem 

celkových výnosů a celkových nákladů. Při součtu provozního, finančního a mimořádného 

VH se zjistí VH před zdaněním. Poněvadž společnost nevykazovala v nekonsolidovaném 

výkazu zisku a ztráty mimořádný VH, zaměřím se jen na provozní a finanční VH. 

Teoretický popis výsledku hospodaření je uveden v kapitole 3.4. V diplomové práci se 

zabývám jak VH před zdaněním, tak i VH po zdanění. V tabulce č. 36 je uveden vývoj 

provozního výsledku hospodaření v období 2008 - 2011. 

 

Tabulka 36 Vývoj provozního VH v období 2008 - 2011  [tis. Kč] 
Období 2008 2009 2010 2011 

Celkové provozní výnosy 10 685 744 11 625 397 10 969 144 11 322 469 

Celkové provozní náklady 7 088 421 7 556 681 8 440 305 8 066 719 

Provozní VH 3 597 323 4 068 716 2 528 839 3 255 750 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

Vidíme, že provozní výsledek hospodaření měl nejnižší hodnotu v roce 2010, kdy jeho 

částka činila 2 528 839 tis. Kč, kde ve srovnání s rokem 2009 klesl o 37,85 %. V roce 2009 

byl provozní VH nejvyšší, činil 4 068 716 tis. Kč a oproti roku 2008 vzrostl  

o 471 393 tis. Kč, tj. o 13,1 %. Tento růst nastal vzhledem k tomu, že společnost v roce 
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2009 vykazovala nejvyšší celkové provozní výnosy, přesněji se na tomto růstu podílela 

v nich obsažená výnosová položka výkony. Po provozním VH je uveden v tabulce  

č. 37 vývoj finančního VH. 

 

 

Tabulka 37 Vývoj finančního VH v období 2008 - 2011 [tis. Kč] 
Období 2008 2009 2010 2011 

Celkové finanční výnosy 1 422 957 2 655 597 2 297 743 1 775 634 

Celkové finanční náklady 243 929 90 060 35 101 23 610 

Finanční VH 1 179 028 2 565 537 2 262 642 1 752 024 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Z tabulky je patrné, že nejvyšší hodnotou finančního VH se vyznačoval rok 2009 jako 

u provozního VH, a to 2 565 537 tis. Kč. V roce 2010 došlo k poklesu finančního VH 

oproti roku 2009 o 302 895 tis. Kč, tj. o 11,81 %. K poklesu finančního VH také došlo 

v roce 2011 v porovnání s předcházejícím rokem, a to o 510 618 tis. Kč, v procentech to je  

o 22,57 %. Tento pokles nastal díky výraznému poklesu tržeb z prodeje cenných papírů a 

podílů a výnosových úroků, tyto výnosové položky se odrážely i v celkových finančních 

výnosech. V následující tabulce je znázorněn vývoj celkového výsledku hospodaření před 

zdaněním a jeho vertikální analýza. 

 

Tabulka 38 Vývoj VH před zdaněním v tis. Kč a jeho vertikální analýza v % 
Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Celkové výnosy 

(prov.+fin.) 12 108 701 253,51 14 280 994 215,26 13 266 887 276,88 13 098 103 261,56 

Celkové náklady 

(prov.+fin.) 7 332 350 153,51 7 646 741 115,26 8 475 406 176,88 8 090 329 161,56 

Celkový VH před 

zdaněním 4 776 351 100,00 6 634 253 100,00 4 791 481 100,00 5 007 774 100,00 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Lze vidět, že se VH před zdaněním vyvíjel ve všech sledovaných letech kladně, což 

poukazuje na efektivní hospodaření společnosti SD, tudíž lze říci, že společnost v každém 

roce dospěla k zisku před zdaněním. Přesto nejvyšší hodnotou se vyznačoval rok 2009, a to 

6 634 253 tis. Kč. V roce 2009 byl VH před zdaněním vyšší oproti roku 2008  

o 1 857 902 tis. Kč, což bylo o 38,90 %, protože i celkové výnosy byly vyšší o 17,94 % a i 

celkové náklady byly vyšší o 4,29 %. K negativnímu vývoji VH před zdaněním došlo 

v roce 2010, tento rok zaznamenal výrazný pokles oproti předcházejícímu roku  
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o 1 842 772 tis. Kč, tj. o 27,78 % vzhledem k poklesu celkových výnosů  

o 1 014 107 tis. Kč a nárůstu celkových nákladů o 828 665 tis. Kč, procentuálně  

o 10,84 %. Celkové náklady vzrostly, díky vzrůstu položky v nich obsažené, a to 

celkových provozních nákladů, přesněji se to týkalo vzrůstu výkonové spotřeby. Průměrná 

hodnota VH před zdaněním je 5 302 464,75 tis. Kč.  

Vzhledem k tomu, že VH před zdaněním je ve sledovaném období 2008 - 2011 kladný 

a vypočítá se rozdílem celkových výnosů a celkových nákladů, je jasné, že jejich 

procentuální hodnota přesahuje 100 % podílu na celkovém VH před zdaněním. Celkové 

výnosy přesahovaly hodnotu nad 200 %, kdy se jejich nejvyšší hodnota podílela na VH 

před zdaněním v roce 2010, a to s 276,26 %. Celkové náklady se podílely na VH před 

zdaněním hodnotou vyšší než 100 % a v roce 2009 byla jejich hodnota nejnižší, kdy činila 

115,26 %. Průměrná hodnota celkových výnosů je 251,79 % a celkových nákladů je  

151,8 %, při jejich rozdílu dostaneme 100 % VH před zdaněním. 

 

Tabulka 39 Horizontální analýza VH před zdaněním [%] 
  % 

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Celkové výnosy (prov.+fin.) 17,94 -7,10 -1,27 

Celkové náklady (prov.+fin.) 4,29 10,84 -4,54 

Celkový VH před zdaněním 38,90 -27,78 4,51 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním v tomto meziročním srovnání nejvíce vzrostl 

v období 2009/2008, jak jsem již výše zmínila, tento růst o 38,90 % nastal díky nárůstu 

celkových výnosů v roce 2009 o 17,94 % oproti roku 2008, přestože vzrostly i celkové 

náklady o 4,29 %. K záporným hodnotám celkových výnosů i nákladů docházelo 

v porovnávaném období  2011/2010, protože došlo v roce 2011 k poklesu celkových 

nákladů oproti roku 2010, nicméně společnost vykazovala VH před zdaněním v kladných 

hodnotách, a to 4,51 % v roce 2011. Při pohledu na tabulku č. 39 vidíme, že od 

začínajícího sledovaného roku 2008 docházelo k nárůstu celkových nákladů až do roku 

2010. V roce 2011 došlo pak ke snížení celkových nákladů oproti roku 2010  

o 385 077 tis. Kč, tj. o 4,54 %.  

V následující tabulce č. 40 je znázorněn přehled hodnot, které společnost vykazovala u 

daní z příjmů za běžnou činnost v období 2008 - 2011.  
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Tabulka 40 Daň z příjmů za běžnou činnost v období 2008 - 2011 
Období 2008 2009 2010 2011 

Daň z příjmů za běžnou činnost [tis. Kč] 781 403 787 175 489 182 580 935 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

V roce 2010 společnost platila nejmenší daň z příjmů za běžnou činnost, a to  

489 182 tis. Kč, kdy sazba daně právnických osob činila v tomto roce již 19 %
12

.  V roce 

2011 vzrostla daň z příjmů z běžné činnosti oproti roku 2010 o 18,76 %. Průměrná hodnota 

daně z příjmů z běžné činnosti je 659 673,75 tis. Kč. 

Na základě hodnot obsažených v tabulce č. 40 byl vypočítán VH po zdanění ve 

sledovaném období 2008 - 2011. 

 

 

Tabulka 41 Vývoj VH po zdanění v  tis. Kč a jeho vertikální analýza v % 
Období 2008 2009 2010 2011 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Celkové výnosy (prov.+fin.) 12 108 701 303,1 14 280 994 244,24 13 266 887 308,37 13 098 103 295,88 

Celkové náklady (prov.+fin.) + 

daň z příjmů za běžnou činnost 8 113 753 203,1 8 433 916 144,24 8 964 588 208,37 8 671 264 195,88 

Celkový VH po zdanění 3 994 948 100,00 5 847 078 100,00 4 302 299 100,00 4 426 839 100,00 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Z tabulky č. 41 lze vidět, přesto že společnost vykazovala nejvyšší daň za běžnou 

činnost v roce 2009 (viz tabulka č. 40), a to 787 175 tis. Kč, tak se vůbec nepromítla ve 

VH po zdanění. Stejně jako u VH před zdaněním, tak i u VH po zdanění v roce 2009 

dosahovala společnost nejvyššího čistého zisku, a to 5 847 078 tis. Kč. VH po zdanění 

v roce 2009 vzrostl oproti roku 2008 o 1 852 130 tis. Kč, což je procentuálně o 46,36 %. 

Tento růst nastal z důvodu nárůstu čistého zisku o 17,94 %. Naopak v roce 2010 došlo 

k negativnímu poklesu VH po zdanění oproti roku 2009 o 26,42 % díky poklesu tržeb za 

prodej zboží, celkových provozních výnosů a celkových finančních výnosů, jejich poklesy 

se projevily v celkových výnosech. Průměrná hodnota celkového VH po zdanění činí 

4 642 791 tis. Kč.  

Po zdanění VH nenastal případ, že by se VH společnosti ve sledovaném období  

2008 - 2011 nacházel v záporných hodnotách, což by pak působilo jako negativní 

hospodaření společnosti. V tabulce č. 41 vidíme, že v roce 2010 se celkové výnosy podílí 

na celkovém VH po zdanění nejvyšší hodnotou, a to 308,37 %. Celkové náklady plus výše 

                                                 

 
12

 http://www.az-data.cz/clanky/dan-prijmu-pravnickych-osob 
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uvedená daň se podílí na celkovém VH po zdanění nejnižší hodnotou 144,24 % v roce 

2009.  

 

Graf č. 4 Přehled Výsledku hospodaření po zdanění v období 2008 - 2011 

 
Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

V tabulce č. 42 je vypočítána horizontální analýza VH po zdanění. 

 

Tabulka 42 Horizontální analýza VH po zdanění [%] 
Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Celkové výnosy (prov.+fin.) 17,94 -7,10 -1,27 

Celkové náklady (prov.+fin.) + daň z příjmů za 

běžnou činnost 

3,95 6,29 -3,27 

Celkový VH po zdanění 46,36 -26,42 2,89 

Zdroj dat [6, 8 + vlastní zpracování] 

 

 

Pomocí této tabulky lze vidět procentuální vyjádření navzájem porovnávaných let, kdy 

například došlo mezi obdobími 2011 a 2010 k poklesu hodnoty o 3,27 % v položce 

celkových nákladů a dani z příjmů za běžnou činnost. Nejvyšší pokles byl mezi obdobími 

2010 a 2009 u celkového VH po zdanění, a to 26,42 %, protože v porovnání roku 2010 

s rokem 2009 klesly celkové výnosy a vzrostly celkové náklady s daní z běžné činnosti. 

Průměrná hodnota VH po zdanění u těchto porovnávaných období je 7,61 %.  
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5 Návrhy a opatření  
 

 

V kapitole jsou uvedeny návrhy, ke kterým jsem dospěla díky vypočteným analýzám a 

poměrovým ukazatelům v předchozí části diplomové práce ve sledovaném období  

2008 - 2011. Údaje pro výpočet horizontální, vertikální analýzy a poměrových ukazatelů 

jsou získané z rozboru nekonsolidačního výkazu zisku a ztráty, ten je obsažen ve výročních 

zprávách společnosti SD. 

Na základě výsledků zkoumání předchozích skutečností lze usoudit, že společnost SD 

má na trhu svou pevnou pozici, jelikož za sledované období 2008 - 2011, vykazovala v 

každém roce zisk před zdaněním. 

 

 

5.1 Provozní náklady – Výkonová spotřeba 
 

Na základě analýzy skladby výkonové spotřeby pro rok 2010, který měl v součtu ze 

všech sledovaných let nejvyšší náklady, a to 5 087 730 tis. Kč, vzhledem k předchozímu 

roku došlo k růstu výkonové spotřeby o 610 613 tis. Kč, tj. o 13,64 %. Nyní navrhuji 

opatření, která by tomuto nárůstu mohla předejít. Některé z těchto opatření jsou 

univerzálně použitelná i do budoucna. Na nárůstu nákladů měly podle tabulky č. 30 podíl 

zejména služby. Důkladným prozkoumáním Hornických listů společnosti pro rok 2010, 

jsem zjistila, že za nárůst nákladů na služby měly zásadní vliv zejména dvě následující 

události, a to likvidace dálkového dopravníku na Radovesickou výsypku a devastační 

požár nejstaršího rypadla v roce 2009.  

První výše zmíněná událost byla dlouhodobě plánovaná a nebylo ji tedy možné 

odložit. Nicméně u takového typu plánovaných nákladů, kdy je dána celková cena za dílo, 

je možné zvážit rozložení celkové sumy nákladů na delší období tak, aby na jednotlivá 

fiskální období a jejich částí dopadl menší podíl celkových nákladů. Takovýto krok je 

potřeba vyhodnotit i z ostatních hledisek, a to zejména z pohledu vzniku dodatečných 

nákladů. Například pokud by bylo potřeba zakonzervovat už provedené práce a tyto 

sanační náklady by zvýšily náklady na projekt tak, že by tím zanikla výhoda časového 

rozložení, pak by tento krok nebylo možné podpořit. Dalším doporučením je zvážení 

optimalizace využití zbytkových materiálů při likvidaci dálkového dopravníku. Je 
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například možné opětovně využít funkční demontovaný díl v jiných provozech společnosti, 

tímto způsobem by klesaly i náklady na materiál [10]. 

Devastační požár nejstaršího rypadla na Dolech Bílina nastal sice v roce 2009, ale 

náklady z něj plynoucí zasáhly až rok 2010. V tomto roce je totiž nutné řešit náklady 

odstranění škod a likvidaci vraku, ale také je nutné řešit pořízení nového rypadla jako 

náhrady za již nefunkční. Ani jeden z těchto nákladů není možné anulovat, jde jen 

doporučit změny, které by do budoucna působily preventivně. Tím mám na mysli, že by 

bylo vhodné zvážit, zda by nebylo efektivnější investovat více do údržby a kontroly 

bezpečnosti i za cenu mírného nárůstu nákladů. Takovýto nárůst nákladů by přesto měl do 

budoucna paradoxně ten účinek, že by se naopak snížily náklady nutné na likvidaci škod 

takového rozsahu. Jako další opatření navrhuji sledovat životnost techniky obecně a zvážit 

včasné vyřazení i za cenu vynaložených nákladů na pořízení nové náhrady. Tento postup 

má nespornou výhodu v tom, že jej lze plánovat dopředu. Další výhodou tohoto postupu je 

také to, že včasnou demontáží starého zařízení je možné opět získat funkční součásti 

například pro opravu jiných strojů nebo pro další použití. Úspory je také možné získat 

v pořízení nové náhrady v tom, že pro její dodávku není nutné urychlit termín dokončení a 

tím tedy nemusí vzniknout případné expresní náklady nad rámec. 

 

 

5.2 Výkony – změna stavu zásob vlastní činností 
 

 

Na první pohled zaujme nekonzistence ve vývoji stavu zásob vlastní činností ve 

sledovaném období 2008 - 2011. Tato položka patřící do výnosů vykazovala v letech 2010 

a 2011 dokonce zápornou hodnotu, a to -67 172 tis. Kč a -17 597 tis. Kč.  Tomuto stavu je 

určitě nutné do budoucna předejít. Tento stav byl zapříčiněn nízkou poptávkou, přičemž se 

společnosti nakupily natěžené zásoby ve skladech, které se jí nepovedlo prodat. Do 

budoucna je tedy možné doporučit změny metodik, které by zamezily v následujících 

letech takovýmto výkyvům skladových zásob. Hlavně je tím myšleno, aby hodnoty 

neklesaly v následujících letech do záporných hodnot, prodej se držel na rovnoměrné 

hladině a stav skladových zásob byl stabilní. Předešlo by se k naplnění kapacit skladů a 

z toho plynoucí nutnosti budovat dodatečné skladovací kapacity, což by se negativně 

promítlo do dalších nákladů, které by vzrostly. Doporučila bych například zlepšení 
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algoritmů pro odhad budoucí poptávky a tím lépe plánovat rozvržení těžby. Další možností 

je zvýšit flexibilitu a rychlost reakce pro změnu objemu těžby podle aktuálních potřeb.    

 

 

5.3 Finanční náklady – nákladové úroky 
 

Analýzou vývoje nákladových úroků během sledovaných let jsem zjistila klesající 

trend nákladových úroků. Kdy v roce 2008 tyto úroky stouply na částku 193 120 tis. Kč, 

pak v následujících letech klesaly v rozmezí od 10 000 tis. Kč do 20 000 tis. Kč. Tento 

klesající trend je vhodné zachovat i do budoucna a případně podpořit i rychlost jeho 

poklesu. Za tímto účelem je možné doporučit několik opatření, a to snížení stávající 

úrokové sazby nebo snížení celkových vyplacených úroků předčasným splacením úvěru.  

První opatření by bylo možné dosáhnout komunikací s bankovním institutem, případně 

zvážením přenosu úvěru k jinému bankovnímu institutu za účelem získání výhodnějších 

podmínek.  Vhodné by bylo také zvážit, zda má společnost volné prostředky pro předčasné 

splacení alespoň části svých úvěrů. Tím by se docílilo poklesu celkové dlužné částky a 

také by poklesl zbývající objem úroků k zaplacení.  
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6 Závěr 
 

 

V diplomové práci jsem se zabývala výpočty horizontální, vertikální analýzy a 

vybraných poměrových ukazatelů. Zaměřila jsem se na výnosy, náklady a výsledek 

hospodaření společnosti Severočeské doly a.s. za sledované období 2008 - 2011.  Pro 

výpočet analýz jsem vycházela z výkazů zisku a ztráty, které jsou obsažené ve výročních 

zprávách společnosti. Hospodaření každé společnosti se projeví až ve zjištěném VH. 

Zjistila jsem, že společnost v každém sledovaném roce dosahovala ziskovosti a tím se 

potvrdila skutečnost, že Severočeské doly a.s. patří mezí úspěšné společnosti. Přesto by 

nikdy neměla podcenit analýzu nákladů, tedy ne jen ona, ale všechny společnosti. Ty se 

spolu s výnosy odráží ve VH. Nejziskovější VH před zdaněním měla společnost v roce 

2009, naopak nejmenší VH byl v roce 2008, poněvadž v roce 2008 měly nejmenší hodnotu 

i provozní a finanční výnosy.  

V kapitole č. 2 jsem vypracovala charakteristiku výše zmíněné společnosti pro 

seznámení s ní. Pro další zpracování práce je výhodné znát její předmět podnikání. 

Teoretická část je zařazena do kapitoly č. 3, v ní jsem charakterizovala výnosy, 

náklady a výsledek hospodaření. Mimo jiné jsem se nezapomněla zmínit stručně i  

o horizontální a vertikální analýze, které byly stěžejními částmi mé diplomové práce. 

V následující kapitole, což je kapitola č. 4 jsem se věnovala praktické části. Zprvu 

jsem si rozdělila všechny výnosy na provozní a finanční. Mimořádné výnosy nebyly ve 

výkazu zisku a ztráty hodnotově vyjádřeny.  Dále jsem po rozdělení všech výnosů na nich 

aplikovala horizontální a vertikální analýzu. Pro uskutečnění analýzy nákladů a VH jsem 

prováděla stejný postup, jako u analýzy výnosů. Abych došla k celkovému VH před 

zdaněním, musela jsem si nejdřív vypočítat provozní a finanční VH. 

V kapitole č. 5 byla má pozornost věnována třem vybraným položkám, které jsem 

vybrala z kapitoly č. 4, jednalo se o výnosové i nákladové položky. Snažila jsem se na ně 

vypracovat návrhy a opatření, které by bylo možné v reálném životě opravdu použít. Mezi 

tyto vybrané položky patří výkonová spotřeba, v ní jsou zahrnuty služby, spotřeba 

materiálu a energie. Dalšími jsou změna stavu zásob vlastní činnosti a nákladové úroky. 

Jelikož společnost hospodaří velmi dobře, tak se dle mého názoru najdou možnosti, jak 

některé situace vylepšit, či negativním raději předejít. Proto je důležité, aby management 

společnosti prováděl analýzu, hlavně u nákladů, jak jsem se již výše zmínila.  
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