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1 Úvod 
Finanční analýza představuje významnou část komplexu finančního řízení a 

hodnocení výkonnosti a finanční situace podniku, na základě toho rozlišujeme 

externí a interní finanční analýzu. Uživatelé posuzující důvěryhodnost podniku 

využívají výsledků externí finanční analýzy a interní finanční analýzu provádějí 

podnikové útvary. Finanční analýza umožňuje odhadovat jak působení 

ekonomických nebo jiných faktorů na firmu či podnik, tak i jejich vývoj v budoucnosti.  

 

Pro ekonomy je nedílnou součástí k posouzení finančního zdraví, přípravě 

opatření pro zlepšení ekonomické situace podniku, vytvoření lepších konkurence 

schopných strategií a celkové zkvalitnění rozhodování a přístupu managementu. 

Úspěšnost těchto snah je závislá na kvalitních zdrojích informací. Finanční analýza 

má dvě hlavní priority, zhodnotit současný stav podniku a předložit podklad pro 

budoucí finanční vývoj. 

 

Jak velká firma, tak malý podnik, by měli znát své okolí, zákazníky, konkurenty 

a hlavně příčiny svých úspěchů či neúspěchů proto, aby mohl lépe ovlivňovat a 

reagovat na překážky, které se mohou objevit. 

  

Cílem bakalářské práce je aplikovat a provést finanční analýzu firmy ČEZ, a. s. 

a to pomocí ukazatelů poměrové analýzy, okomentování finančního vývoje s 

následným doporučením do budoucnosti. 

 

Pro cíl bakalářské práce je nutné přiblížit čtenářům základní pojmy a zdroje pro 

finanční analýzu. Dále vymezení uživatelů a jejich odlišný náhled na výsledné 

hodnoty. 

 

Popis finanční analýzy bude proveden v druhé části, v třetí části je představena 

společnost ČEZ, a. s. s horizontálním rozborem majetkové struktury. Následující 

čtvrtá kapitola se věnuje aplikaci vybraných ukazatelů finanční analýzy s následným 

okomentováním a zhodnocením výsledných skutečností. 
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2 Metody finanční analýzy 

V této části bude popsána finanční analýza – výklad teoretických východisek 

pro stručnou charakteristiku postupu finanční analýzy. 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi 

sebou navzájem, rozšiřuje jejich vypovídací schopnost a umožňuje dospět k určitým 

závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. 

Výraznou součást soustavy podnikového řízení je oblast zvaná finanční 

analýza. Je úzce spojena s finančním účetnictvím a finančním řízením podniku a 

propojuje tyto dva nástroje podnikového řízení. Představuje soubor metod a aktivit, 

které jsou použitelné k posouzení finanční situace a perspektivy podniku. Finanční 

analýza je rovněž nepostradatelná jako báze informací pro finanční rozhodování a 

řízení, zvláště pak při finanční kontrole plnění přijatých rozhodnutí. Je proto úzce 

spojena s finančním účetnictvím a finančním řízení podniku, propojuje tyto dva 

nástroje podnikového řízení. Je nutné ale zdůraznit, že finanční analýza i když je 

nejdůležitější, je pouze jedním ze souhrnných kritérií hospodaření podniku a nelze 

její význam nadměrně přeceňovat. 

V každém případě účelem a cílem je zobrazovat uplynulý vývoj finanční situace 

a finančního hospodaření podniku, a tím přispět k volbě nejvhodnějších směrů jeho 

dalšího vývoje a rozvoje podniku a k usměrňování finančního hospodaření a finanční 

situace podniku. Nástrojem finanční analýzy je soustava ukazatelů s dostatečnou 

vypovídající schopností o finanční situaci a stavu finančního hospodaření. Přitom 

relevantní není absolutní výše ukazatele, ale tendence – směr vývoje jednotlivých 

ukazatelů k lepšímu nebo horšímu. Uspokojivá finanční situace podniku se často 

označuje pojmem ,,finanční zdraví” podniku. Za finančně zdravý podnik bývá 

považován takový podnik, který je v danou chvíli i perspektivně schopen naplňovat 

smysl své existence. Což prakticky znamená, že je schopen dosahovat trvale takové 

míry zhodnocení vloženého kapitálu, která je požadovaná investory vzhledem k výši 

rizika, s jakým je daný druh podnikání spojen. Odrazem této schopnosti je určitá 

majetková a finanční struktura a rovněž struktura hospodářského výsledku. 

V této části vycházíme především z informací dostupných v publikacích  

Grünwald a Holečková (2004) nebo Dluhošová (2006). 
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2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu  

Zdroje, data představují výchozí součást po sobě jdoucích kroků finanční 

analýzy, jimiž jsou: data, metody analýzy, provedení analýzy, interpretace výsledků 

analýzy a syntéza a formulace závěrů a úsudků. 

Zdroje informací pro finanční analýzu se čerpají zejména z účetních výkazů 

finančního účetnictví, informací finančních analytiků a manažerů podniku, výroční 

zprávy. Kromě těchto vnitřních informací, zde řadíme i vnější finanční informace jako 

roční zprávy emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů, prospekty cenných 

papírů, burzovní zpravodajství atd. 

2.2.1 Účetní data podniku 

Účetnictví poskytuje informace pro finanční rozhodování prostřednictvím: 

1 účetních výkazů a příloh k účetní závěrce. Tyto výkazy podávají přehled o 

stavu a struktuře majetku, o zdrojích jeho krytí, o tvorbě a užití 

hospodářského výsledku a o pohybu peněžních toků. Účetní závěrku tvoří 

především tyto výkazy: 

1.1 rozvaha, čili přehled o majetku podniku a jeho zdrojích krytí, 

1.2 výkaz zisku a ztrát, tj. výkaz zohledňující náklady a výnosy podniku a 

výsledky hospodaření podniku, 

1.3 cash –  flow, tj. přehled o peněžních tocích podniku, 

1.4 přílohy. 

2 Vnitropodnikové účetnictví. Tyto výkazy si každý podnik vytváří sám podle 

svých vlastních potřeb, čili nepodléhají žádné jednotné metodické úpravě. 

Patří sem zejména všechny výkazy zobrazující čerpání podnikových 

nákladů v nejrůznějším potřebném členění (druhové, kapacitní, kalkulační), 

výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo v jednotlivých 

podnikových střediscích. Tyto výkazy jsou interní a většinou mají důvěrný 

až utajovaný charakter. 

3 Výročních zpráv, údajů o vývoji zakázek, zpráv o strategii podniku, 

plánovaných propočtů, průzkumů trhu, jiných již provedených analýz. 
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2.2.2 Ostatní data o podniku 

Data o podniku čerpáme z: 

• podnikové statistiky (poptávky, výroby, prodeje, zaměstnanosti, aj.), podkladů 

personálního a mzdového úseku, 

• vnitřních směrnic, předpovědí a zpráv vedoucích pracovníku podniku atd. 

2.2.3 Externí data 

Představují data z ekonomického prostředí podniku:  

• údaje státní statistiky, ministerstev a dalších státních organizací, 

• údaje z odborného tisku, burzovní zpravodajství, zprávy o vývoji měnových relací 

a úrokových měr, 

• komentáře manažerů, odhady analytiků různých institucí, nezávislá hodnocení a 

prognózy ekonomických poradců a jiné. 

Při používání informací z účetních výkazů je nezbytné znát přesně jejich obsah 

odpovídající používané účetní metodice pramenící zejména ze snahy podniků 

přizpůsobit velikost vykázaného hospodářského výsledku žádoucího stavu. 

V publikovaných údajích z účetní závěrky rovněž někdy chybí některé údaje důležité 

pro výpočet ukazatelů finanční analýzy.  

Ne všechny zdroje informací mají pro své uživatele stejnou úroveň 

významnosti. Významnou pozici mezi informačními zdroji mají výroční zprávy.          

Z účetních výkazů publikovaných ve výroční zprávě je větší významnost přisuzovaná 

výkazu zisku a ztrát než rozvaze. Z ekonomických ukazatelů má jednoznačnou 

prioritu zisk. 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Jak bylo už řečeno, finanční analýza poskytuje důležité informace pro řízení 

podniku či firmy. Neméně důležitou funkci hraje i při poskytování informací pro 

externí uživatele. Zájem o informace finanční analýzy vychází z pozice, kterou 

v podniku zaujímají. 

• Akcionáři a investoři – jejich hlavním zájmem bude zřejmě výnos, který je 

podnik schopný vyprodukovat v případě investování do jejich aktiv. Tento výnos jimi 

bývá často porovnáván s rizikem, které přináší investování prostředků právě do 

daného podniku. 
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• Obchodní partneři – se zaměřují především na to, zda bude podnik schopen 

hradit splatné závazky. Jde jim především o krátkodobou prosperitu, jeho solventnost 

a likviditu. U dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou 

stabilitu s cílem zajistit svůj odbyt u stabilního zákazníka. 

Zákazníci (odběratele) mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména 

v dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží nebo bankrotu 

dodavatele neměli potíže s vlastním zajištěním výroby. Potřebují mít i jistotu, že 

dodavatelský podnik bude schopen dostát svých dohodnutých dodávek 

• Zaměstnanci – zaměstnanci podniku mají zájem na prosperitě a finanční stabilitě 

svého podniku. Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni 

hospodářskými výsledky. Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a 

sociální. 

• Banky a věřitelé – věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu svého 

potencionálního dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, 

v jaké výši a za jakých podmínek. Banky při poskytování úvěrů svým klientům často 

zahrnují do úvěrových smluv klauzule, kterými je vázaná stabilita úvěrových 

podmínek na hodnoty vybraných ukazatelů. Držitelé dluhopisů se zajímají zejména o 

likviditu podniku, o jeho finanční stabilitu a o to, zda jim bude jejich cenný papír 

splacen včas a dohodnuté výši. 

• Stát a jeho orgány – se zajímají o finančně-účetní data z mnoha důvodů: např. 

pro statistiku, pro kontrolu podniku se státní účastí, pro kontrolu plnění daňových 

povinností, rozdělování finanční výpomoci, získání přehledů o finančním stavu se 

státní zakázkou. Vyžadují informace pro formulování hospodářské politiky státu         

( daňové, finanční, apod.). 

Uvedený výčet zájmových skupin není vyčerpávající. Bylo by možné uvést ještě 

další zájemce o finanční analýzu, jako například analytici, burzovní makléři, daňoví 

poradci, odborové svazy, univerzity, novináři a nakonec i nejširší veřejnost, která se 

zajímá o činnost podnikové sféry z různých důvodů. 

2.4 Techniky a metody finanční analýzy 

Metody a techniky používané ve finančních analýzách lze členit různě. Základní 

členění viz kapitola 2.4.1. 
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2.4.1 Základní techniky používané ve finanční analýze 

Na konkrétních potřebách lze finanční analýzu účetních výkazů provádět 

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

Finanční analýza zkoumá finanční situaci podniku. Finanční výkazy podávají obraz o 

finanční situaci podniku v řeči finančního účetnictví.  

Situaci podniku ovšem nelze zjistit pouhým výpočtem. Celkový obraz o finanční 

situaci se domýšlí úsudkem podle indicií, naznačených relevantními testovanými 

kvantitativními vztahy. Při úsudku se opírají analytici o zkušenost, jaké mívají určité 

konfigurace kvantitativních vztahů význam pro finanční situaci podniku.  

Přestože neexistuje nějaká oficiální metodika analýzy, vyvinuly se určité obecně 

přijímané analytické postupy a v podnikové praxi se setkáváme s nejrůznějšími 

přístupy a technikami analýzy, které si kladou za cíl podat stejně jako účetnictví věrný 

a poctivý obraz o majetkové a finanční situaci jak externím uživatelům, tak 

manažerům podniků.  

2.4.2 Kvantitativní metody testování 

Základní techniky finanční analýzy zahrnují metody založené na zpracování 

zjištěných údajů obsažených v účetních výkazech a údajů z nich odvozených – 

ukazatelů. Podle toho se dělí na dvě skupiny. Budeme-li používat a analyzovat přímo 

položky účetních výkazů, hovoříme o metodě absolutní. V případě, že budeme 

používat vztah dvou různých položek a jejich číselných hodnot, hovoříme o metodě 

relativní. 

Metoda absolutní spočívá v používání údajů přímo zjištěných v účetních 

výkazech. Tyto údaje sou považovány za absolutní. Absolutní ukazatelé vyjadřují 

určitý jev bez vztahu k jinému jevu. Jsou velmi citlivé na velikost podniku, což 

znemožňuje nebo komplikuje použití při porovnávání výsledků různých podniků, 

můžeme je však dobře využít při srovnávání v rámci jednoho podniku. V rámci 

absolutních ukazatelů můžeme ještě vymezit ukazatelé tokové a stavové.  

Metoda relativní spočívá v poměřování údajů zjištěných v účetních výkazech. 

Relativní ukazatele vypovídají o vztahu dvou různých jevů a jejich číselná hodnota 

vyjadřuje velikost jednoho jevu připadající na měrnou jednotku druhého. Z toho 

vyplývá, že citlivost na velikost podniku je zde výrazně nižší, až zanedbatelná. 

Mohou zde porovnatelnost komplikovat jiné skutečnosti, např. různý obor podnikání.  
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Intenzivní ukazatelé charakterizují míru, v jakém jsou extenzivní ukazatele 

podnikem využívány a jak silně či rychle se mění. Významnou úlohu zde hrají 

poměrové ukazatele, jsou základním metodickým nástrojem, jádrem metodiky 

finanční analýzy.  Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny     

finančně – účetní informace, podílem dvou extenzivních, stavových nebo tokových 

ukazatelů.  

Základní kvantitativní metody finanční analýzy poskytují návod k hodnocení 

finanční situace, jejího vývoje a příčin jejího vývoje na základě obrazu, 

zakódovaného v účetních výkazu.  

Rozdíly shodných položek výkazů ze dvou po sobě jdoucích účetních období se 

uplatňují v horizontální analýze a v analýze peněžních toků. Poměr dvou různých 

položek z téhož účetního období se používá ve vertikální analýze a v poměrových 

ukazatelích.  

Doplňkové kvantitativní metody spočívají v časovém a mezipodnikovém 

srovnávání primárních i odvozených údajů z účetních výkazů.  

Horizontální analýza  

Optika analýzy je ostřejší, je–li vývoj položek vyjádřen rozdíly údajů, které 

přísluší dvěma sousedícím rokům, nebo indexem meziročních změn.  

Je-li k dispozici kvalitní výroční zpráva, lze významné pohyby komentovat podle 

jejich finančních i nefinančních příčin.  

Vertikální analýza  

Zjišťuje procentní strukturu položek uvedených ve výkazech. Základem (100%) 

bývá rozvahový součet, výkony nebo tržby.  

Vertikální analýza vede směrem k poměrovým ukazatelům: je předzvěstí 

tradiční analýzy likvidity, např. když se porovnává podíl likvidního majetku s podílem 

krátkodobých závazků.  

Relativizovaný rozměr veličin (v %) činí vertikální analýzu velmi vhodným 

nástrojem pro meziroční a mezipodnikové srovnávání.  

 

Poměrové ukazatele podle údajů z rozvahy a výsledovky 

Největší práci ve finanční analýze vykonávají poměrové ukazatele. 

Do jmenovatele patří faktory vyvolávající rizika, tedy: 

• zdroje financování, zejména: pasiva, vlastní kapitál, cizí zdroje, dluhy, 

úročené dluhy, dlouhodobý kapitál, krátkodobé závazky, 



 13 

• majetek, který váže kapitál, zejména: aktiva, dlouhodobý majetek, zásoby, 

krátkodobé pohledávky, pracovní kapitál. 

V čitateli se objevují faktory, které rizika omezují, tedy: 

• výnosy z majetku: výkony, tržby, 

• zisk: zisk před odpisy, úroky a zdaněním, zisk pře úroky a zdaněním, zisk 

před zdaněním, zisk po zdanění, likvidní majetek, zejména oběžný: zásoby, 

krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek. 

Jak je vidět, některé položky se mohou vyskytnout ve jmenovateli i v čitateli, 

ovšem v jiné roli.  

Zvláštní postavení zaujímají univerzální poměrové ukazatele, které v čitateli i ve 

jmenovateli mají veličinu nehmotné povahy: 

• všechny položky pasiv, 

• dlouhodobý finanční majetek, 

• nehmotná oběžná aktiva (dlouhodobé a krátkodobé pohledávky), 

• výnosy a náklady, všechny typy zisku, 

• peněžní toky. 

Univerzální ukazatele mají stejnou vypovídací schopnost o finančním zdraví u 

všech podniků, bez ohledu na odvětví, protože v čitateli i ve jmenovateli mají čisté 

finanční veličiny, které mají všude stejný význam pro finanční situaci.  

Časové a mezipodnikové srovnávání  

V rámci horizontální analýzy rozvahy se stanoví indexy změn agregovaných 

položek. Rozdílná tempa vývoje jednotlivých složek majetku a kapitálu si žádají 

vysvětlení, protože mohou mít vliv na vývoj finanční situace.  

V rámci horizontální analýzy výsledovky se stanoví indexy změn hlavních 

položek výnosů a nákladů. Rozdílná tempa vývoje výnosů a náladových druhů si 

žádají vysvětlení, protože mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na výkonnost.  

Zlepšování poměrových ukazatelů všeho druhu svádí mnohdy k pozitivnímu 

finančnímu hodnocení podniku, aniž je poznán stav finanční situace.  

Doporučené hodnoty pro jednotlivé poměrové ukazatele vymezují na žebříčku 

interval, ve kterém se zpravidla pohybují prosperující podniky.  

Srovnávání poměrových ukazatelů  

U všech ukazatelů – univerzálních i příčinných – lze vyslovit, zda jeho zvýšení 

je pro vývoj finanční situace přínosné či nikoli. Proto je účelné srovnávat: 
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• změny poměrových ukazatelů podniku na časové ose, 

• poměrové ukazatele různých podniků navzájem, 

• poměřování poměrového ukazatele podniku s poměrovými ukazateli 

vedoucího podniku v odvětví 

Srovnávání nevede sice k poznání stavu finančního zdraví v určitém okamžiku, 

ale přesto je nejrozšířenější metodou v praxi. Některé postupy se přitom neobejdou 

bez informací, zpracovaných profesionálními agenturami z rozsáhlých statistických 

souborů dat. 

2.5 Základní cíle finanční analýzy 

Informační potřeby uživatelů účetních výkazů se liší, ale lze často odvodit 

obecné pravidlo, že všichni tito uživatelé jsou zainteresováni na zjištění těchto 

základních charakteristik hospodářské a finanční situace podniku, jehož účetní 

výkazy jsou předmětem rozboru: 

• jaká je výnosnost (rentabilita) podniku, tj. jeho schopnost zajistit přiměřený 

zisk z použitého kapitálu, 

• jaká je platební schopnost (krátkodobá likvidita) podniku, tj. jeho schopnost 

uspokojit své finanční závazky v době jejich splatnosti, 

• jaká je hospodářská a finanční stabilita (dlouhodobá solventnost) podniku, 

tj. schopnost dlouhodobě zabezpečit své finanční závazky a dlouhodobě 

dosahovat přiměřené výnosnosti. 

Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů bylo navrženo velké 

množství, řádově desítky ukazatelů, z nichž některé se navzájem liší pouze drobnými 

modifikacemi. Praktickým používáním se však vyčlenila určitá skupina ukazatelů 

všeobecně akceptovaných, které umožňují vytvořit si základní představu o 

hospodářské a finanční situaci daného podniku. 

Ukazatelé se obvykle rozdělují do dvou hlavních kategorií: 

1. provozní ukazatele vyjadřují výkonnost podniku, celkovou úroveň 

hospodaření majetku, 

2. finanční ukazatele se zaměřují na posouzení finanční pozice, tj. finanční 

struktury, zadluženosti a dluhové služby a likvidity, tedy schopnosti splácení 

závazků. 
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V rámci těchto dvou kategorií se sdružují do skupin, přičemž každá skupina se 

váže k některému aspektu hospodaření a finanční situace podniku. Uvádí se 

zpravidla na tyto základní skupiny: 

1. výnosnost ( rentabilita), 

2. likvidita, 

3. aktivita, 

4. kapitálová struktura (zadluženost) 

5. solventnost, 

6. ukazatelé kapitálového trhu. 

2.6 Základní ukazatele finanční analýzy 

Nejčastěji se ve finanční analýze využívá ukazatelů poměrových, které 

charakterizují vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů pomocí jejich poměru. 

Za dlouhou  dobu používání poměrových ukazatelů bylo navrženo velké množství 

ukazatelů, z nichž některé se liší pouze drobnými odlišnostmi. Poměrové ukazatele 

se zpravidla třídí do jednotlivých skupin – obvykle podle oblasti finanční analýzy. 

Klasifikace poměrových ukazatelů není v literatuře jednotná a rovněž zařazení 

jednotlivých ukazatelů se často liší. 

Většina autorů se ale shodne na následující klasifikaci: 

a) ukazatele rentability – používají se pro hodnocení a komplexní posouzení 

celkové efektivnosti výdělkové schopnosti podniku. Pomocí nich se 

vyjadřuje intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého 

do podniku, 

b) ukazatelé aktivity – měří schopnost podniku využívat vložených prostředků, 

měří celkovou rychlost obratu jejich jednotlivých složek a hodnotí vázanost 

kapitálu v určitých formách aktiv, 

c) ukazatelé zadluženosti – měří rozsah v jakém je firma financována cizími 

zdroji a její schopnost pokrýt své dlužné závazky, 

d) ukazatelé likvidity – zohledňují solventnost a likviditu podniku. Jejich cílem 

je vyjádřit se k potencionální schopnosti podniku hradit promptně své 

závazky, 

e) ukazatelé kapitálového trhu – zabývají se hodnocením činnosti z hlediska 

zájmů současných či budoucích akcionářů. Obvykle se s nimi pracuje u 

společností, které jsou kótovány na burze cenných papírů. 
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2.6.1 Ukazatele rentability (profitability ratios) 

Tvoří první skupinu finančních poměrových. Ukazatele rentability v rámci 

finanční analýzy slouží ke komplexnímu posouzení celkové hospodářské schopnosti 

podniku a jsou všeobecně uznávanými vrcholovými charakteristikami podnikání. 

Vyjadřují totiž efektivnost využívání reprodukce a zhodnocování kapitálu vloženého 

do podniku. Ukazatelé rentability mají mít rostoucí tendenci. Jejich velikost a růst 

závisí na odvětví, cenách a dalších faktorech. V této skupině jsou často uváděny i 

bezprostřední analytické ukazatele míry zisku, tj. určitá forma rentability odbytu 

v podobě ziskové marže, respektive ziskového rozpětí a poměr zisku k nákladům, 

který vyjadřuje rentabilitu nákladů.  

Do tohoto bloku patří zejména ukazatel rentability vloženého kapitálu – ROI a 

počítá se jako poměr zisku k vloženému kapitálu. Vložený kapitál lze definovat 

dvěma základními způsoby, a proto rozlišujeme rentabilitu úhrnných vložených 

prostředku (ROA) a rentabilitu vlastního kapitálu (ROE). Liší se v použitém druhu 

kapitálu ve jmenovateli. Problémem je, že v literatuře se rentability vloženého 

kapitálu vyskytují v mnoha modifikacích a rovněž jejich pojmenování není 

jednoznačné. Ve vzorcích se vyskytuje čistý zisk před zdaněním a úroky (EBIT) a 

čistý zisk (EAT). 

  

Rentabilita úhrnných vložených prostředků – ROA (return on assets) 

ROA vypočteme dle vztahu: 

   

100⋅=

aktivacelková

EBIT
ROA .               (%)                                         (2.1) 

 

Ukazuje ziskovost (efektivní tvorby zisku) aktiv bez ohledu na to, z jakých zdrojů 

(vlastních nebo cizích) jsou financována a je základním měřítkem rentability. Pokud 

je používán ve tvaru EBIT (zisk před zdaněním a nákladovými úroky), pak se hovoří 

o produkční síle (earning power). Jedná se v tomto smyslu o nejkomplexnější 

ukazatel, který měří jaký efekt připadá na jednotku majetku zapojeného do 

podnikatelského činnosti.  
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Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (return on equity) 

ROE vypočteme dle vztahu: 

 

  100⋅=

VK

EAT
ROE .                                (%)                                         (2.2)         

 

Hodnotí efektivnost prostředků vložených akcionáři. Ukazuje velikost zisků, 

připadajících na jednu korunu investovaného kapitálu, neboli je procentním 

vyjádřením výnosu, který získávají vlastníci z investice. Představuje klíčový faktor, 

podle kterého mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou 

intenzitou odpovídající riziku investice. Zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být tak 

velké, aby pokrývalo obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii. Požadavek je, aby 

byl ukazatel dlouhodobě větší než je výnosnost cenných papírů garantovaných 

státem, jinak by investoři investovali svůj kapitál vhodnějším, výnosnějším způsobem. 

Výnosnost vlastního kapitálu by měla být vyšší, než výnosnost úhrnného vloženého 

kapitálu. Pokud tato podmínka není splněna, není pro vlastníky výhodné využití 

cizích zdrojů pro financování jejich podniku. 

 

Rentabilita tržeb – ROS (return on sales) 

Ukazatel ROS vypočteme dle vztahu: 

 

            100⋅=

tržby

EAT
ROS  .                               (%)                                          (2.3) 

 

Ukazatel vypovídá o ziskovosti podniku ve vztahu k tržbám, představuje obecný 

ukazatel celkové ziskovosti. Rentabilita tržeb (zisková marže, ziskové rozpětí – profit 

margin) je velmi významná v kontextu finančních předpovědí, a to v souvislosti s tím, 

že management a finanční analytici obvykle zakládají své prognózy budoucí 

ziskovosti na prognózovaných tržbách, vynásobených odhadovanými budoucími 

maržemi. Nízké ziskové marže jsou obecně známkou špatné úrovně řízení. Mírně 

nadprůměrné marže signalizují dobrou úroveň managementu a neobvykle vysoké 

však mohou znamenat, že se podnik bude v budoucnu potýkat s konkurencí, pokud 

vstupu na příslušný trh nebrání určité bariéry. 
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Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu – ROCE (return on capital 

enployed) 

Rentabilitu dlouhodobého investovaného kapitálu lze získat ze vtahu: 

  

           100
.
⋅

+

=

dldCKVK

EBIT
ROCE  .              (%)                                         (2.4) 

 

Podíl EBITu k vlastnímu kapitálu a cizímu dlouhodobému kapitálu představuje 

široce používané měřítko výnosnosti podniku, velmi často pro mezinárodní srovnání. 

Poskytuje informace o výnosnosti dlouhodobých zdrojů. 

 

Rentabilita nákladů 

Hodnoty ROC lze získat ze vzorce: 

 

          100⋅=

nákladycelkové

EAT
ROC .             (%)                                           (2.5) 

 

 V praxi využíván často, i přesto že je považován za doplňkový ukazatel. U 

tohoto ukazatele je vhodné sledovat jeho vývoj v čase.  

2.6.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita je nedílnou složkou hodnocení výkonnosti podniku. Podnik 

v podmínkách tržní ekonomiky nemůže být jen rentabilní, ale současně musí 

disponovat dostatečnou hotovostí a ostatními likvidními aktivy, aby byl schopen 

v daný čas a v daném rozsahu dostát svým závazkům. 

Pojem likvidita společnosti úzce souvisí s pojmem solventnost společnosti. 

Likvidita i solventnost jsou v literatuře definovány různě. Obecně ale platí, že likvidita 

vyjadřuje momentální schopnost uhradit splatné závazky. Likvidita zdroje je tím větší, 

čím kratší je doba jeho přeměny na peněžní formu a čím menší jsou při této přeměně 

transakční náklady společnosti. Míru obtížnosti transformovat majetek do hotovostní 

formy označujeme jako likvidnost. Solventnost potom vyjadřuje schopnost hradit své 

závazky. Aby společnost byla solventní, musí disponovat dostatečným objemem 

likvidních zdrojů, jinými slovy podmínkou solventnosti je likvidita, okamžitá platební 

schopnost. Plně likvidní je podnik tehdy, jestliže má dostatečnou výši peněžních 
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prostředků. Jestliže tomu tak není, je solventní jen z části nebo je dokonce 

nesolventní. 

Ukazatele likvidity v podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel) k tomu, 

co je třeba zaplatit (jmenovatel). Při konstrukci ukazatelů se v čitateli vychází z aktiv, 

která jsou uspořádána právě z pohledu likvidity. Za nejlikvidnější se považují vklady, 

cenné papíry a peníze. Za středně likvidní se považují pohledávky za odběrateli (po 

odečtení nedobytných). Za málo likvidní se považují zásoby zboží a výrobků. 

Nejméně likvidní je hmotný investiční majetek. 

 

Likvidita celková (current ratio) 

Celkovou likviditu získáme ze vztahu: 

 

          
závazkykrátkodobé

OA
likviditacelková =   .                                               (2.6) 

 

Celková (také běžná nebo 3. stupně) likvidita udává, kolika Kč z oběžných aktiv 

je kryta 1 Kč krátkodobých závazků → kolikrát je podnik schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby v daném okamžiku přeměnil všechna svá nepeněžní oběžná aktiva na 

peníze. Tento ukazatel má význam především pro krátkodobé věřitele podniku a 

poskytuje jim informaci, do jaké míry jsou jejich krátkodobé investice chráněny 

hodnotou majetku. 

Příliš nízká hodnota ukazatele signalizuje finanční slabost a možnou 

neschopnost dostát bez problémů svým krátkodobým závazkům. Příliš vysoká 

hodnota ukazatele může naznačovat nadměrné a neefektivně řízené zásoby, 

pohledávky a peněžní prostředky a pravděpodobně i neschopnost dostatečně 

využívat dostupné obchodní úvěry. 

Hodnota tohoto ukazatele se očekává v rozmezí 1,5 až 2,5. U výrobních 

podniků je typická spíše vyšší úroveň ukazatele, protože mívají poměrně vysoké 

stavy zásob v nejrůznějších fázích rozpracovanosti a rovněž prodávají na úvěr. Na 

druhou stranu maloobchodníci mívají spíše nižší úroveň ukazatele, protože obvykle 

obracejí poměrně rychle své zásoby a snaží se mít malé nebo vůbec žádné 

pohledávky. 
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Likvidita pohotová (quick ratio) 

Tento ukazatel vypočteme podle vzorečku: 

 

  
závazkykrátkodobé

zásobyOA
likviditapohotová

−
=   .                                                     (2.7) 

 

Likvidita pohotová (někdy označována za likviditu 2. stupně) testuje, zda podnik 

může dostát svým krátkodobým finančním závazkům z vlastních zdrojů ve velmi 

krátké lhůtě. Zásoby jsou z výpočtu vyloučeny proto, že ve většině podniků nejsou 

příliš likvidní. Může tedy trvat poměrně dlouho, než jsou převedeny do formy 

peněžních prostředků, protože nejprve je nutno prodat a inkasovat platbu od 

zákazníka. Spíše než sledování samotné hodnoty je užitečné sledovat její vývoj 

v čase. Podstatně nižší hodnota pohotové likvidity poukazuje na nadměrnou váhu 

zásob ve struktuře aktiv podniku.  

Za výsledné optimální hodnoty se doporučuje rozmezí od 1,0 do 1,5. 

  

Likvidita okamžitá (cash-position ratio) 

Okamžitou likviditu získáme na základě vztahu: 

 

  
závazkykrátkodobé

PPpohotové
likviditaokamžitá =   .                                                      (2.8) 

 

Měřítko schopnosti zaplatit okamžitě své krátkodobé závazky. Bývá označován 

také jako likvidita 1. stupně. Do čitatele se dosazují peníze i jejich ekvivalenty (volně 

obchodovatelné cenné papíry a šeky). Americké literatury doporučují za optimální 

výsledné hodnoty v rozmezí od 0,9 do 1,1. V podmínkách ČR  byla spodní hranice 

upravena na 0,6. 

 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu 

ČPK vypočteme dle vztahu 

 

                         závazkykrátkodobéOAČPK −=  .                                   (2.9) 
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ČPK představuje část oběžného majetku, která se během roku přemění 

v pohotové peněžní prostředky. Po splacení krátkodobých závazků může být použita 

k jiným podnikovým účelům. 

2.6.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity informují, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části, 

neboli jak vrcholný management podniku využívá investované finanční prostředky. 

Pracuje se zde s ukazateli dvojího typu, a to s ukazateli počtu obrátek nebo dobou 

obratu. Jinými slovy řečeno, jde o hodnocení vázanosti kapitálu v aktivech. Počet 

obrátek vyjadřuje, kolikrát se obrátí určitý druh majetku za stanovený časový interval 

(nejčastěji rok). Naproti tomu doba obratu vyjadřuje čas, po který je majetek v určité 

formě vázán.  

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv lze získat ze vzorce: 

 

  
aktivacelková

tržby
aktivcelkovýchobrátka = .                                                      (2.10) 

 

Obrat aktiv patří vedle rentability tržeb k jednomu z klíčových ukazatelů 

efektivnosti. Informuje o výkonnosti celkových aktiv a vyjadřuje počet obrátek 

zpravidla za rok. Obrat aktiv měří vytvořené tržby ke koruně vložených aktiv. Zjišťuje 

tedy, kolik společnost vyprodukuje tržeb z každé koruny celkového majetku.  

Dosahováním vysokých tržeb s malými aktivy svědčí o kapitálovém intenzivním 

podniku a naopak. Je měřítkem celkového využití majetku. Tento ukazatel je v hojné 

míře využíván pro mezipodnikové srovnávání. 

 

Doba obratu aktiv 

Tento ukazatel vypočteme na základě vzorce: 

 

  360⋅=

tržby

aktivacelková
aktivobratudoba .                                                      (2.11) 
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Představuje obrácenou hodnotu obratu celkových aktiv. Výsledek ukazatele je 

udáván ve dnech a vyjadřuje, za jakou dobu dojde k obratu celkových aktiv k tržbám. 

Za efektivní hodnotu se považuje co nejkratší doba obratu. 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vypočteme dle vztahu: 

 

  360⋅=

tržby

zásoby
zásobobratudoba .                                                                  (2.12) 

Ukazuje, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob a je udána ve 

dnech. Názory na tento ukazatel nejsou jednotné. Někdy bývají do vzorce 

dosazovány průměrné hodnoty a v některých případech se pracuje místo tržeb 

s náklady. Klesající vývoj v čase, tohoto ukazatele, je pro podnik pozitivní a to 

z důvodu, že s kratší dobou skladování zásob se snižují také náklady se skladováním 

spojené. 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek vypočteme podle vzorce: 

 

  360⋅=

tržby

pohledávky
pohledávekobratudoba .                                               (2.13) 

 

Vypovídá, o tom kolik dní se majetek vyskytuje ve formě pohledávek, resp. za 

jak dlouho jsou pohledávky v průměru spláceny. Čím delší je tato doba, tím déle 

podnik poskytuje svým obchodním partnerům bezplatný obchodní úvěr, proto je pro 

podnik optimální když hodnota ukazatele v čase klesá, podnik tím dříve získává od 

odběratelů finanční prostředky, tím klesá riziko, že by se mohl stát nesolventním. 

Proto je nutné vybírat solventní a včas platící klienty. 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel lze vypočítat na základě vztahu: 

 

  360⋅=

tržby

závazky
závazkůobratudoba .                                                            (2.14) 
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 Tento ukazatel vypovídá o podniku jak je rychle schopen splácet své dluhy, své 

závazky. Pro podnik je optimální pokud je tento ukazatel v čase stabilní a nemá velké 

odchylky. 

2.6.4 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Další významnou oblastí pro finanční analýzu podniku je skladba dlouhodobého 

kapitálu. Zkoumáním struktury vlastních a cizích zdrojů zjišťujeme míru rizika pro 

podnik. Jakýkoli cizí zdroj pro podnik představuje dluh.  

Některé půjčky mohou být pro podnik přínosem, protože placené úroky 

představují položku odčitatelnou pro daňové účely, a jsou tedy levnější formou 

financování ve srovnání s kmenovým akciovým kapitálem. Nicméně vysoká hodnota 

poměru mezi dlouhodobým cizím a vlastním kapitálem zvyšuje finanční riziko. 

Nalezení optimálního poměru mezi dlouhodobým cizím a vlastním kapitálem je 

podstatou analýzy zadluženosti. 

 

Celková zadluženost 

Celkovou zadluženost získáme ze vtahu: 

 

  100⋅=

aktivacelková

CK
tzadluženoscelková .            (%)                                (2.15) 

 

Jeden ze základních ukazatelů, jenž hodnotí cizí kapitál k celkovým aktivům. 

Někdy o něm hovoříme jako o ukazateli věřitelského rizika. Čím je jeho hodnota nižší 

tím má věřitel větší šanci, že nepřijde o svou pohledávku a naopak. Ideální hodnoty 

ukazatele celkové zadluženosti by se měly pohybovat kolem 40% - 50%. Na 

zadluženost nemůžeme vždy nahlížet jako na negativní aspekt, v krátkodobém 

hledisku může zvyšující se zadluženost přispět k větší rentabilitě vložených 

prostředků. 

 

Zadluženost vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) 

Tento ukazatel vypočteme na základě vzorce: 

 

  100⋅=

VK

CK
kapitáluvlastníhotzadluženos .          (%)                                (2.16) 
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Zadluženost vlastního kapitálu představuje podíl cizího kapitálu k vlastnímu 

kapitálu. Pro podnik je důležité, aby hodnota tohoto ukazatele nerostla, jinak by mohl 

mít problém dostát svých závazků. Optimální hodnota se má pohybovat od 80% do 

120%. 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Úrokové krytí lze získat dle vztahu: 

   

                     100⋅=

úrokynákladové

EBIT
krytíúrokové .                (%)                                 (2.17) 

 

Tento ukazatel představuje podíl zisku před úroky a daněmi s nákladovými 

úroky. Bývá využíván proto, aby podnik zjistil, jestli je pro něj dluhové zatížení nadále 

únosné. Pro podnik je situace lepší, čím je hodnota ukazatele vyšší. Pokud výsledná 

hodnota nedosahuje ani 100% znamená to pro podnik či firmu, že není schopna 

pokrýt ani současné nákladové úroky. Jestliže dosahuje hodnoty 100% je schopen 

pokrýt současné úroky a nevytváří zisk. Hodnota rovna 101% a výše znamená pro 

podnik, že krom pokrytí nákladových úroků tvoří i provozní zisk. 

 

Ukazatel úrokového zatížení 

Tento ukazatel získáme ze vzorce: 

 

  100⋅=

EBIT

úrokynákladové
zatíženíúrokové .             (%)                               (2.18) 

 

Ukazatel úrokového zatížení je převrácenou hodnotou ukazatele úrokového 

krytí, zde proto platí, že čím je hodnota ukazatele vyšší tím je to pro podnik horší. 

Jeho vypovídající schopnost je, že nám dává obraz, jakou část provozního zisku 

odčerpají nákladové úroky. 
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Ukazatel finanční samostatnosti (Equity Ratio) 

Finanční samostatnost vypočteme na základě vzorce: 

 

  100⋅=

aktivacelková

VK
ost samostatnfinanční .      (%)                               (2.19) 

 

Tento ukazatel se považuje za jeden z nejdůležitějších ukazatelů finanční 

stability a zadluženosti. Představuje míru samostatnosti, tzn. do jaké míry je podnik 

schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji. Vyšší hodnota tohoto ukazatele je do jisté 

míry pozitivní a efektivní. Naopak příliš vysoká hodnota je pro podnik již neefektivní a 

to z toho důvodu, že cena vlastního kapitálu je vyšší než cena cizího kapitálu. 

 

Finanční páka 

Finanční páku získáme podle vztahu: 

 

  100⋅=

VK

aktivacelková
pákyfinančníukazatel .    (%)                               (2.20) 

 

Finanční páka neboli majetkový koeficient. Tento ukazatel vychází 

z předpokladu, že financování potřeb podniku jen vlastními zdroji je pro podnik velmi 

zatěžující. Má docházet k optimálnímu rozložení financování potřeb cizími a vlastními 

zdroji. Pro ukazatel je vhodné, aby byl v čase stabilní. 

2.6.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Tato skupina ukazatelů je používána zejména současnými nebo 

potencionálními investory do podniků, a proto jsou tyto ukazatele často zveřejňovány 

v burzovních přílohách denního tisku. Tyto ukazatelé nejsou na rozdíl od 

předchozích založeny na údajích zjištěných z účetnictví. 
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Čistý zisk na akcii – EPS (Earnings Per Share) 

Ukazatel lze vypočítat pomocí vzorce: 

 

              
akciíkmenovýchkusůpoč

EAT
EPS

.
= .                                                        (2.21) 

 

„Ukazatel rentability akcii“, čím je hodnota ukazatele vetší, tím je to pro podnik 

lepší. 

 

Dividendový výnos (Dividend Yield) 

Dividendový výnos získáme ze vztahu: 

 

  
akciecenatržní

akciikmenovounadividenda
výnosýDividendov = .                           (2.22) 

 

Ukazatel představuje výnosnost akcie. 

 

Ukazatel P/E (Price-Earnings Ratio) 

Ukazatel P/E lze vypočítat podle vzorce: 

 

  
akciijednunaziskčistý

akciecenatržní
EP =/ .                                         (2.23) 

 

Výsledná hodnota tohoto ukazatele představuje počet let potřebných ke 

splacení ceny akcie. Vysoká hodnota ukazatele je spojena s nízkou rizikovostí. 
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3 Charakteristika společnosti ČEZ, a. s. 

Akciová společnost ČEZ byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku 

ČR, jenž je doposud majoritním vlastníkem jejích akcií. Hlavním předmětem činnosti 

ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační 

soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla. 1 

V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s. s distribučními společnostmi 

(Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, 

Východočeská energetika a Západočeská energetika) Skupina ČEZ se tak 

stala nejvýznamnějším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy. 

Skupina ČEZ patří do evropské desítky největších energetických koncernů a je 

nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou. V České republice je Skupina 

ČEZ největším výrobcem elektřiny a tepla, na většině území provozovatelem 

distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním i maloobchodním 

trhu s elektřinou. Mezi činnosti Skupiny ČEZ dále patří poskytování podpůrných 

služeb, těžba surovin, údržba, projektování a výstavba energetických zařízení, 

provozování telekomunikačních služeb, zpracování vedlejších energetických 

produktů, věda a výzkum. 

3.1 Poslání společnosti 

Posláním společnosti ČEZ, a. s. je zabezpečovat stabilní podmínky dodávek 

elektřiny v ČR a dodávat zákazníkům elektřinu včetně podpůrných služeb a teplo 

nejvyšších kvalitativních parametrů. Část výroby elektřiny uplatnit i na evropských 

trzích. 

3.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání firmy ČEZ, a. s. je výroba, nákup, distribuce a prodej 

elektrické energie. 

Nejdůležitější podnikatelskou činností Skupiny ČEZ je výroba, nákup, 

distribuce a prodej elektrické energie konečným zákazníkům všech velikostních 

skupin. Touto činností je generován dominantní objem nákladů a tržeb. O 

úspěšnosti bude v této primární podnikatelské činnosti rozhodovat především 

                                                 
1 Výroční zpráva 2004 ČEZ a.s. 
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efektivita obchodu s elektřinou a služeb zákazníkům na velkoobchodní, ale i 

maloobchodní úrovni. Cílem je dosažení optimálního podílu dodávky elektřiny z 

vlastních ekonomicky efektivních zdrojů. Výroba elektřiny je zajišťována s vysokou 

spolehlivostí, kontrolovanými bezpečnostními riziky a akceptovatelnými dopady na 

životní prostředí. Při výrobě z jaderných zdrojů má jaderná bezpečnost nejvyšší 

prioritu. Úkolem distribuce elektřiny je poskytování služeb nediskriminačně, 

s požadovanou spolehlivostí a s náklady odpovídajícími regulačnímu rámci. Další 

součástí primární podnikatelské činnosti je poskytování podpůrných služeb 

provozovateli přenosové soustavy a zčásti i provozovatelům distribučních soustav.  

Nejvýznamnější sekundární podnikatelskou činností je dodávka tepla z 

kombinované výroby elektřiny a tepla. V této souvislosti je před maximalizací výnosů 

z prodeje tepla upřednostňována maximalizace efektů ze společné výroby elektřiny 

a tepla.  

Mezi sekundární podnikatelské činnosti společnosti patří rovněž zpracování 

vedlejších produktů, které vznikají při výrobě elektřiny a tepla (energosádrovec, 

popílek), způsobem, který umožňuje jejich ekonomicky efektivní komerční využití. 

Cílem je nejen snížení nákladů a získání dodatečných příjmů, ale také 

k významnému omezení zátěže životního prostředí.  

V souvislosti s pokračující přípravou obchodování se skleníkovými plyny, 

respektive s povolenkami na jejich emise, se mohou tyto aktivity v nadcházejícím 

období stát významnou součástí sekundární podnikatelské činnosti společnosti. 

3.3 Podnikatelská představa 

Pro úspěch na liberalizovaném trhu s elektřinou proběhla nezbytná změna 

orientace od výrobní (se zajištěným odbytem) na obchodně – výrobní společnost, 

 s rozhodující rolí obchodu s elektřinou a jeho návaznosti zejména na výrobu, dále 

pak na distribuci a na prodej konečným zákazníkům. Výroba elektřiny z vlastních 

zdrojů je dnes podřízena požadavkům obchodu a naopak pro obchod je vlastní 

produkce elektřiny základem celkové nabídky dodávek a služeb.  

Majetkovým propojením ČEZ, a. s., s regionálními distribučními společnostmi 

vzniklo vyvážené portfolio aktiv s možností působení na soutěžním i regulovaném 

trhu, které usiluje o zvyšování svého podílu na českém trhu a o expanzi do 

zahraničí. 
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3.4 Rozbor majetkové struktury firmy ČEZ a.s. 
 

Pro lepší přehlednost ve vývoji majetkové struktury jsou použity grafy, které 

jsou uvedeny, viz 3.4.1. 

3.4.1 Rozbor majetkové struktury - aktiv  
Z grafu (obr. 3.1) vidíme, že v letech 2004 – 2006 stálá i oběžná aktiva rostou 

úměrně s vývojem a růstem firmy. Důvodem této situace jsou především transakce 

na finančních trzích. Tento vývoj aktiv je zachycen v následujících grafech. 

 

Obr. 3.1 Vývoj aktiv 
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Dlouhodobý hmotný majetek roste konstantně, viz obr. 3.2, především z důvodu 

nákupu nových budov, za účelem zefektivnění administrativní činnosti                         

a celkového zvýšení objemu uskutečněných operací. V roce 2005 vidíme nárůst 

dlouhodobého finančního majetku způsobený převzetím 51 % podílu akcií rumunské 

společnosti Electrica Oltenia S.A. Další viditelný nárůst v roce 2006 je způsoben 

získáním majoritního podílu v polských elektrárenských společnostech Elektrownia 

Skawnia S. A. 
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Obr. 3.2 Vývoj stálých aktiv 
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V letech 2004 – 2006 se zvyšují peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

z důvodu výše zmíněných převodů obchodních podílů v určitých společnostech. 

K růstu pohledávek dochází z důvodu velkého množství odběratelů a širokého 

územního působení. Tento vývoj znázorňuje obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3 Vývoj oběžných aktiv      
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3.4.2 Rozbor majetkové struktury – pasiv 
Rozbor struktury pasiv umožňuje detailnější pohled na strukturu zdrojů pomocí 

vertikální analýzy. 
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Z grafu (obr. 3.4) jasně vidíme pomalý nárůst vlastního kapitálu v letech       

2004 – 2006. Podobný nárůst lze vyčíst z dlouhodobých a krátkodobých závazků. 

Podrobnější popis zkoumaných údajů je vylíčen níže. 

 

Obr. 3.4 Vývoj struktury aktiv 
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Veškeré položky ve struktuře vlastního kapitálu v čase rostou, lze to vidět 

v grafu (obr. 3.5). Hlavní příčinou toho vývoje bylo postupné zvyšování zisku 

v jednotlivých letech, který dosáhl hodnoty v roce 2006 až částky 27 600 mil. Kč.  

 

 

Obr. 3.5 Vývoj struktury vlastního kapitálu 
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Níže uvedené skutečnosti znázorňuje obr. 3.6. Dlouhodobé dluhy jsou zvláště 

tvořeny z pořízení dceřiných a přidružených podniků, bez nakoupených peněžních 

prostředků a nabytí stálých aktiv. Dalším důvodem je změna stavu bankovních účtů s 

omezenou disponibilitou. 

 

Obr. 3.6 Vývoj struktury dlouhodobých závazků 
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Zde vidíme (obr. 3.7) zvyšující se krátkodobé obchodní závazky v letech     

2004 – 2006 z důvodu časového nesouladu mezi splatností krátkodobých závazků    

a pohledávek z obchodního styku.  

 

Obr. 3.7 Vývoj struktury krátkodobých závazků 
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3.4.3 Rozbor struktury tržeb 
Tržby jsou důležitým aspektem pro celkový hospodářský výsledek podniku. 

V následujícím grafu jsou zachyceny tržby podniku ve zkoumaných letech. 

Ze sledovaných období je patrné, že společnosti nejvíce plynou tržby z prodeje 

elektrické energie, viz obr. 3.8. Je to logické, protože tvorba elektrické energie je 

primární podnikatelskou činností společnosti pro konečné zákazníky všech 

velikostních skupin. Touto činností je generován dominantní objem nákladů a tržeb. 

O úspěšnosti dosažených výsledků jasně mluví to, že ČEZ,a.s. je především 

efektivní v obchodu s elektřinou a službami zákazníkům na velkoobchodní,             

ale i maloobchodní úrovni. Další část tržeb tvoří tržby z prodeje tepla a ostatní 

energie, které jsou v poměru k hlavní podnikatelské činnosti nezanedbatelné, i když 

jsou produkovány v daleko menší míře. Z dosavadního vývoje tržeb se dá očekávat 

jejich stálý růst v závislosti na dominanci ČEZu v tržních podmínkách České 

republiky. 

 

Obr. 3.8 Vývoj struktury tržeb 
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4 Aplikace vybraných metod finanční 
analýzy 

V praktické části bakalářské práce se zabýváme rozborem poměrových 

ukazatelů finanční analýzy, jako jsou rentabilita, zadluženost, likvidita a aktivita. 

4.1 ROZBOR POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

4.1.1 Rentabilita 

Základním kritériem hodnocení rentability je rentabilita vloženého kapitálu, 

představuje obr. 4.1. Tento ukazatel bývá považován za klíčové měřítko rentability, 

protože poměřuje zisk s celkovými aktivy. Z ukazatele ROA je možno vysledovat, že 

v letech 2004 až 2006 roste konstantně cca o 2 %. Tento vývoj je pozitivní a 

předpokládá se pokračování rychlého růstu ekonomické výkonnosti, která je tažena 

úspěšnou implementací strategických iniciativ i změnami na trzích s elektřinou. 

 

Obr. 4.1 Vývoj ukazatele ROA 
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Poměrový ukazatel ROE (obr. 4.2) vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních 

zdrojů, a tedy jejich zhodnocení v zisku. Rentabilita vlastního kapitálu vykazuje 

uspokojivé výsledky ve všech obdobích. Nárůst ukazatele ROE je způsoben 

zvyšováním zisku společnosti. 
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Obr. 4.2 Vývoj ukazatele ROE 
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Podrobnější pohled na tento ukazatel nám znázorňuje tabulka č. 4.1 a č. 4.2. 

Kde je ukazatel ROE podroben pyramidovému rozkladu prvního a druhého stupně. 

Základní myšlenkou Metody pyramidového rozkladu je postupný rozklad vrcholového 

ukazatele na dílčí ukazatele, což umožňuje stanovit vzájemné vazby mezi 

jednotlivými ukazateli jako ucelenou soustavu a identifikovat a kvantifikovat vliv 

dílčích činitelů na vrcholový ukazatel. Tyto vazby jsou přitom zachyceny jako 

matematické rovnice, celá pyramida tedy vyjadřuje soustavu rovnic.  

Tabulka 4.1 Metoda postupných změn - 1. stupně rozkladu 

Období   a0 a1 ∆ změna vliv 

  EAT/T 0,1390 0,1781 0,0392 2,25% 

2005/2004 T/A 0,3431 0,3858 0,0427 1,28% 

  A/VK 1,6770 1,6949 0,0179 0,12% 

  Σ x x x 3,65% 

  EAT/T 0,1781 0,1802 0,0021 0,13% 

2006/2005 T/A 0,3858 0,4329 0,0471 1,44% 

  A/VK 1,6949 1,7753 0,0805 0,63% 

  Σ x x x 2,20% 
 

V letech 2004 – 2005 měl největší vliv na růst ukazatele rentability vlastního 

kapitálu dílčí ukazatel ziskovosti tržeb. Je to zapříčiněno jednak nárůstem tržeb a 

jednak snížením celkových nákladů v roce 2005. Tento ukazatel se podílel na růstu 

ROE hodnotou převyšující 2 %. Druhým dílčím ukazatelem, který se podílel nejvíce 

na růstu, je ukazatel obratu aktiv. 

V následujícím roce je zvýšení ROE nepatrně nižší. Nejvíce kladně ROE ovlivnil 

dílčí ukazatel obratu aktiv. Oproti předchozímu roku, kde měl největší vliv na velikosti 
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vrcholového ukazatele dílčí ukazatel ziskovosti tržeb, v letech 2005 – 2006 ukazatel 

velikosti tržeb ovlivnil ROE nejméně. Je to z důvodu nárůstu celkových nákladů, 

nikoli poklesu tržeb. 

Tabulka 4.2 Metoda postupných změn - 2. stupeň rozkladu 

Období   a0 a1 ∆ změna vliv 

  EAT/EBT 0,7712 0,8160 0,0448 0,81% 

2005/2004 EBT/EBIT 0,9103 0,9382 0,0279 0,45% 

  EBIT/T 0,1980 0,2327 0,0347 2,66% 

  Σ X x x 3,92% 

  EAT/EBT 0,8160 0,7626 -0,0534 -1,17% 

2006/2005 EBT/EBIT 0,9382 0,9440 0,0059 0,10% 

  EBIT/T 0,2327 0,2503 0,0176 1,27% 

  Σ X x x 0,21% 
 

V druhém stupni pyramidového rozkladu ROE je za vrcholový ukazatel 

považován ukazatel ziskovosti tržeb (EAT/T).  

V letech 2005 – 2006 měly největší podíl na růstu vrcholového ukazatele 

ziskovosti tržeb resp. ROE, ukazatelé provozní rentability tržeb a daňové redukce. 

Nejméně byl růst ukazatele ovlivněn dílčím ukazatelem úrokové redukce.  

V letech 2005 – 2006 daňová redukce snižuje vrcholový ukazatel, a to o 

necelých 1,2 %. Tato hodnota je zapříčiněna vysokými celkovými náklady 

společnosti. Ukazatel úrokové redukce a provozní rentability tržeb navyšují hodnotu 

vrcholového ukazatele, ale oproti období let 2004 – 2005 je tento nárůst menší.   

Rentabilita tržeb, zobrazena v grafu (obr. 4.3), udává, kolik procent z tržeb tvoří 

zisk. Tržby se od roku 2004 zvýšily o 4 %, což bylo zapříčiněno především díky 

rostoucímu objemu podnikatelské činnosti této společnosti. Tyto hodnoty jsou 

poměrně uspokojivé. Vliv na zvýšení ROS souvisí s výší nákladů a velikosti ziskové 

marže, která je vzhledem k postavení ČEZu na trhu a velkého množství zákazníků 

vyšší, než u společností, kde probíhá tuhý konkurenční boj. 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Obr. 4.3 Vývoj ukazatele ROS 
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4.1.2 Zadluženost 

Ukazatel finanční samostatnosti charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a 

udává, do jaké míry je podnik schopen krýt své prostředky vlastními zdroji a jak 

vysoká je jeho finanční samostatnost. Z grafu (obr. 4.4) vidíme, že finanční 

zadluženost má klesající tendenci. V roce 2006 poklesl na úroveň cca 56 %. Můžeme 

říci, že společnost ČEZ vykazuje velmi dobré hodnoty v tomto ukazateli a upevňuje 

tím svou finanční stabilitu.  

 

Obr. 4.4 Vývoj finanční samostatnosti 
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Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného 

efektu odčerpávají úroky. Z grafu (obr. 4.5) vidíme, že během sledovaného období se 

úrokové zatížení snižuje, což je pozitivní jev. 



 38 

Obr. 4.5 Vývoj úrokového zatížení 
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4.1.3 Likvidita 

Ukazatel celkové likvidity, zobrazen v obr. 4.6, poměřuje objem oběžných aktiv 

jako potencionální objem peněžních prostředků s objemem závazků, které jsou 

splatné v blízké budoucnosti. Za přiměřenou výší tohoto ukazatele se považuje 

rozmezí od 1,5 do 2,5. U společnosti ČEZ sledujeme v letech 2004 – 2006 nárůst 

tohoto ukazatele. Narůstající hodnoty jsou příznivé. Toto pozitivní zvyšování je 

způsobeno poklesem krátkodobých závazků. Ve srovnání s podniky s obdobnou 

činností má ČEZ nadprůměrné hodnoty. 

 

Obr. 4.6 Vývoj celkové likvidity 
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Pohotová likvidita je zobrazena v grafu (obr. 4.7). Pro vyjádření podílu tohoto 

ukazatele bereme v úvahu z oběžných aktiv jen pohotové prostředky, tj. pokladní 
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hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry atd. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 do 

1,5. Výše ukazatele je opět závislá na činnosti podniku a typu odvětví. U tohoto 

ukazatele je výhodné sledovat spíše jeho vývoj v čase, než jeho samostatnou 

hodnotu. Ve sledovaných letech se hodnota zvyšovala, což je pozitivní jev. Tento 

nárůst je zapříčiněn poklesem krátkodobých závazků doprovázený růstem peněžních 

ekvivalentů.  

 

Obr. 4.7 Vývoj pohotové likvidity 
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Základní složku pohotových platebních a tedy nejlikvidnějších prostředků tvoří 

peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky. Lze do nich také zařadit různé formy 

rychle mobilizovatelných finančních rezerv, jimiž podnik disponuje, například ve 

formě směnečných pohledávek, některých druhů cenných papírů apod. Tento 

ukazatel slouží zejména k dokreslení úrovně likvidity podniku a z jeho stoupající 

tendence lze říct, že ukazatel okamžité likvidity se vyvíjí kladně – viz obr. 4.8. 
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Obr. 4.8 Vývoj okamžité likvidity 
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Čistý pracovní kapitál, zobrazen v obr. 4.9, vyjadřuje část oběžného majetku, 

která je kryta dlouhodobým kapitálem. Financováním oběžného majetku 

dlouhodobými zdroji si podnik zabezpečuje potřebnou likviditu. Zabezpečením 

dostatečné likvidity proto do určité míry závisí na optimálním poměru ČPK k aktivům. 

Kladné hodnoty znamenají, že cizí krátkodobé zdroje jsou nižší než oběžný majetek, 

z čehož vyplývá, že stálá aktiva společnosti nejsou financována z cizích 

krátkodobých zdrojů. Toto překapitalizování společnosti má kladný dopad na likviditu. 

 

Obr. 4.9 Vývoj čistého pracovního kapitálu 
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4.1.4 Aktivita 

Ukazatel obrátky aktiv (obr. 4.10) patří mezi nejdůležitější ukazatele 

charakterizující hospodaření podniku. Tento ukazatel je zejména používán pro 

mezipodnikové srovnávání. Čím je ukazatel vyšší, tím efektivněji podnik využívá 



 41 

majetek. Vývoj ukazatele má stoupající tendenci. Pohybuje se v rozmezí od cca 0,35 

v roce 2004 do 0,43 v roce 2006. Tento vývoj je uspokojivý s ohledem na ostatní 

podniky ve stejném odvětví či oboru.  

 

Obr. 4.10 Vývoj obrátky celkových aktiv 
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Doba je stanovená ve dnech a dosahované hodnoty by měly být co nejmenší. 

Doba obratu závazků je vysoká. Doba obratu pohledávek a zásob je daleko nižší a to 

je pro společnost ČEZ pozitivum. Pro lepší představu zobrazeno v tabulce č. 4.3 a 

grafu (obr. 4.11). 

Obr. 4.11 Vývoj doby obratů aktiv  
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  Z tabulky č. 4.3 je vidět, že aktiva mají velmi dlouhou dobu obratu, je to 

způsobeno velikostí majetku podniku. Pozitivní je, že v následujících letech se tato 
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doba snižuje, a to díky růstu tržeb. Obecně se doporučuje, aby pohledávky byly 

splaceny dříve než závazky, v případě této firmy je tato podmínka splněna. 

 

 Tabulka 4.3 Doba obratu ve dnech 

 2004 2005 2006 

Doba obratu aktiv (dny) 1049,28 933,10 831,66 

Doba obratu zásob (dny) 14,23 12,74 12,41 

Doba obratu pohledávek (dny) 32,22 42,57 36,85 

Doba obratu závazků (dny) 368,87 329,15 318,05 

 

4.2 Vývoj společnosti ČEZ, a.s. v roce 2007 

Výsledek hospodaření firmy ČEZ, a.s. je v meziročních srovnáních vždy 

rostoucí, jinak tomu není ani v roce 2007, kdy čistý zisk meziročně stoupl o 48,7 % 

na bezmála 43 mld. Kč. Nárůst je zaznamenán také v EBITU a to o 35,7 %. Tento 

nárůst je zapříčiněn v důsledku rekordní výroby elektřiny, nárůstu velkoobchodních 

cen, úspěšné optimalizace výroby elektřiny a rozšíření Skupiny ČEZ. Celkem 

Skupina ČEZ v segmentu výroba vyrobila o 12, 6 % procent elektřiny více než v roce 

2006 a to rekordních 73,8 TWh. Zvýšení zisku je zapříčiněno rozšířením Skupiny 

ČEZ o polské elektrárny ELCHO, Skawina a dále bulharské elektrárny Varna. Tyto 

elektrárny vstupovaly do účetnictví v červnu respektive v říjnu roku 2006. Dalšími 

segmenty, které se podílely na zvýšení zisku jsou Distribuce a prodej a segment 

Těžba. Vliv na zisk v roce 2007 měly i provozní náklady, které vzrostly pouze             

o 3, 9 %. 

Meziroční nárůst celkových aktiv je 0,6 %. U stálých aktiv je nárůst                     

o 11 mld. Kč. Důvod tohoto nárůstu je hlavně obnova zdrojů a investice do distribuční 

soustavy. Oběžná aktiva klesla o 13 % a to především díky poklesu peněz a 

peněžních prostředků, které byly použity pro zpětný odkup akcií. Tento odkup byl 

proveden pro lepší využití finančních zdrojů. 

Na straně pasiv je zřejmý pokles vlastního kapitálu, a to o 11,3 %. Hlavní 

příčinou poklesu vlastního kapitálu je zpětný odkup, v rámci kterého byly nakoupeny 
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vlastní akcie. Dále je patrný nárůst dlouhodobých a krátkodobých závazků, které jsou 

způsobeny emisí dluhopisů, respektive nárůstů krátkodobých úvěrů a obchodních 

závazků. 

S těmito skutečnostmi souvisí i zlepšení ukazatelů výkonnosti jako jsou 

rentabilita investovaného kapitálu, rentabilita aktiv a rentabilita vlastního kapitálu.  

4.3 Srovnání ČEZ, a. s. s konkurencí – DALKIA, a. s. 

Dalkia, a. s., stejně jako firma ČEZ, a.s. je dodavatelem elektrické energie        

a tepla pro obyvatele, podniky a ostatní zákazníky ve velkých městech. Působnost 

firmy Dalkia, a. s. je převážně na Severní Moravě a to ve městech Ostrava, Frýdek-

Místek, Karviná, Nový Jičín atd. Působí také v Praze a v Ústí nad Labem, kde nabízí 

servis a provozování tepelných zařízení. Společnost ČEZ, a. s. zajišťuje převážnou 

část distribuce elektřiny v České republice od roku 2003, kdy došlo ke spojení s 

regionálními elektro – energetickými společnostmi (Severočeská energetika, 

Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská energetika      

a Západočeská energetika). Dnes oslovuje přímo významné množství velkých               

i drobných konečných zákazníků a patří do desítky největších energetických 

společností v Evropě.  

 

Obr. 4. 12 Výroba elektrické energie v roce 2007 
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V České republice je ČEZ největším výrobcem elektřiny a tepla, na většině 

území provozovatelem distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na 

velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou. Pro srovnání s Dalkii, a. s.         

na obr. 4. 12. Pro firmu ČEZ, a. s. je tento výsledek ovlivněn i zahraniční působností.  
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Úspěšné akvizice  distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku, jakož i elektráren v 

Polsku a Bulharsku otevřely Skupině ČEZ cestu na nové trhy. 

  

Obr. 4. 13 Zisk za rok 2007 
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S výrobou souvisí také tržby respektive zisk, kterým musí společnost ČEZ také 

převyšovat ostatní hráče v tomto odvětví na území ČR. Na obr. 4. 13 jsou zobrazeny 

zisky firem ČEZ a Dalkia za rok 2007. Tento graf jenom potvrzuje, že Skupina ČEZ je 

opravdu nejsilnějším subjektem v ČR na trhu s elektřinou. Rentabilita tržeb vyšla u 

společnosti ČEZ 24,5 % a u Dalkie 22 %. Ze srovnání těchto výsledků vyplývá, že 

ČEZ, a. s. je na tom o 2, 5% lépe. Tento rozdíl se nezdá nijak zásadní, pokud si 

neuvědomíme velikost majetkové struktury aktiv, kde ČEZ, a. s. Dalkii převyšuje 

řádově o desítky miliard Kč.      

Dalším velkým rozdílem je počet zaměstnanců, ČEZ zaměstnává přes 20 000 

zaměstnanců na rozdíl od Dalkie, která poskytuje práci cca 2500 zaměstnancům. Při 

výpočtu podílu zisku na zaměstnance dojdeme k výsledku u ČEZu, že jeden 

zaměstnanec se podílí na zisku v uvozovkách 2 140 000 Kč, kdežto u Dalkie se 

jeden zaměstnanec podílí na zisku necelým jedním miliónem. I tato skutečnost dává 

firmě ČEZ za pravdu, že jejím strategickým záměrem je stát se klíčovým hráčem na 

středoevropském elektro-energetickém trhu.          

                                    

4.4 Zhodnocení výsledků finanční analýzy 

Struktura aktiv, pasiv a tržeb má rostoucí tendenci. Aktiva rostou z důvodu 

rozšiřování majetku firmy, širokého územního působení a zvyšujícího se počtu 
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odběratelů. U pasiv vidíme především růst vlastního kapitálu, a to díky každoročním 

větším ziskům. Je zde splněno zlaté pravidlo, kdy dlouhodobý majetek je financován 

z dlouhodobých zdrojů. Za růstem tržeb stojí jak kvalitní obchodní strategie pro 

velkoobchodní a maloobchodní zákazníky, tak i fakt, že ČEZ, a. s. má na českém 

trhu málo přímých konkurentů. Za konkurenty jsou považovány firmy Dalkia a.s., 

E.ON Česká republika a.s. Výhoda firmy ČEZ a.s. oproti jejím konkurentům je, že 

pokrývá velkou část území ČR. 

U poměrových ukazatelů se rentabilita vyvíjí optimálním směrem a v dalších 

letech se nepředpokládá jiný průběh. Málokdy se jiné firmě podaří, aby měla tento 

průběh, je to zajištěno vrcholovým managementem podniku.  

Zadluženost ČEZu, a. s. se také vyvíjí dobrým směrem. Finanční samostatnost 

firmy je relativně stabilní a dosahuje pozitivních hodnot, což znamená, že ČEZ a.s. 

používá k financování cizí kapitál, který je levnější než vlastní kapitál. U ukazatele 

úrokového zatížení je v sledovaném období vidět zřetelný pokles, tudíž dochází 

k menšímu odlivu peněz z provozního zisku ve formě nákladových úroků. Tento vývoj 

by měl být zachován.  

Celková likvidita se snaží dosáhnout učebnicových hodnot. Přestože se drží 

těsně pod hranicí, pro toto odvětví je to dobré. U pohotové a okamžité likvidity je 

vývoj rostoucí a drží se doporučených hodnot. Tato tendence je do budoucna 

optimální.  

U ukazatelů aktivity vidíme velké rozdíly. Hodnota, u ukazatele doby obratu 

aktiv, je velmi vysoká, to je zapříčiněno velkým majetkem podniku. Pozitivum je, že 

se tento ukazatel každým rokem snižuje. Při porovnání doby obratu závazků a doby 

obratu pohledávek je splněn požadavek, aby pohledávky měly kratší dobu splatnosti 

než závazky.  
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci firmy ČEZ, a. s. ve 

sledovaném období 2004 až 2006 pomocí metod poměrové analýzy a absolutní 

analýzy. Jedná se především o horizontální a vertikální analýzu a dále pak o 

ukazatele rentability, likvidity, aktivity a finanční stability a zadluženosti. Pro sestavení 

finanční analýzy musíme znát  účetní výkazy. 

 

V úvodní části jsme byli seznámeni s teorií finanční analýzy, zejména 

s předmětem finanční analýzy, s uživateli, se zdrojem informací, s technikami, s cíli 

finanční analýzy a jejími hlavními ukazateli. 

 

V další kapitole byla představena samotná firma ČEZ, a. s. s následným 

provedením absolutní analýzy na základě rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Další 

důležitou část představuje analýza poměrovými ukazateli a na závěr celkové 

posouzení finančního zdraví analyzované firmy. 

 

Na základě provedené finanční analýzy jsme zjistili, že firma nemá žádné 

zásadní nedostatky, ba naopak. Společnost ČEZ, a. s. ve všech zkoumaných 

ukazatelích vykazuje velmi uspokojivých výsledků. Tvorba zisku se ve sledovaném 

období zvyšuje a je předpokládán podobný vývoj i v budoucnu, a to díky rostoucí 

poptávce po energii, tak i rozšiřující se zahraniční působnost firmy.  
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Příloha č. 1 

Konsolidovaná rozvaha - AKTIVA 
(v mil. Kč)    

Aktiva 2004 2005 2006 

Dlouhodobý hmotný majetek       

Dlouhodobý hmotný majetek, bruto 402 864 439 416 464 776 

Oprávky a opravné položky 182 932 199 756 219 073 

Dlouhodobý hmotný majetek, netto 219 932 239 660 245 703 

Jaderné palivo, netto 7 956 7 860 7 376 

Nedokončené hmotné investice včetně 
poskytujících záloh 11 308 11 570 16 684 

Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné 
palivo a investice celkem 239 196 259 090 269 763 

Ostatní stála aktiva       

Cenné papíry v ekvivalenci 2 011 929 430 

Dlouhodoby finanční majetek, netto 26 426 13 811 13 277 

Dlohodobý nehmotný majetek, netto 3 379 6 046 17 820 

Odložená daňová pohledávka 713 524 699 

Ostatní stála aktiva celkem 32 529 21 310 32 226 

Stála aktiva celkem 271 529 280 400 301 989 

Oběžná aktiva       
Peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty 8 942 16 791 30 932 

Pohledávky, netto 9 189 14 792 16 334 

Pohledávky z titulu daňě z příjmu 26 1 478 152 

Zásoby materiálu, netto 3 333 3 671 4 308 

Zásoby fosilních paliv, netto 724 756 1 195 

Emisní povolenky - 134 2 224 

Ostatní oběžná aktiva 5 311 6 187 11 521 

Oběžna aktiva celkem 27 525 43 809 66 666 

AKTIVA CELKEM 
299 250 324 209 368 655 



Příloha č. 2 

Konsolidovaná rozvaha - PASIVA 
(v mil. Kč)       

Pasiva 2004 2005 2006 

Vlastní kapitál       

Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům 
mateřského podniku:       

       Základní kapitál 59 218 58 237 57 278 

       Nerozdělené zisky a kapitálové fondy 112 897 118 436 137 659 

Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům 
mateřského podniku celkem 172 097 176 673 194 937 

Menšinové podíly 6 350 14 616 12 716 

Vlastní kapitál celkem 178 447 191 289 207 653 

Dlouhodobé závazky       

Dlouhodobé dluhy bez části splatné 
během jednoho roku 38 140 30 586 41 956 

Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z 
provozu a uložení použitého jaderného 
paliva 29 441 35 869 36 683 

Ostatní dlouhodobé závazky 14 868 14 974 15 543 

Dlouhodobé závazky celkem 82 449 81 429 94 182 

Odložený daňový závazek 15 603 18 555 20 017 

Krátkodobé závazky       

Krátkodobé úvěry 240 265 121 

Část dlouhodobých dluhů splatná během 
jednoho roku 3 439 7 888 6 365 

Obchodní a jiné závazky 12 587 16 243 22 905 

Závazek z titulu daně z příjmu 1 227 630 6 222 

Ostatní pasiva 5 258 7 910 11 190 

Krátkodobé závazky celkem 22 751 32 936 46 803 

PASIVA CELKEM 299 250 324 209 368 655 



Příloha č. 3/1 

Konsolidovaný přehled VZZ (1) 
(v mil. Kč)    

  
2004 2005 2006 

Provozní výnosy       

Tržby z prodeje elektrické energie 92 183 115 949 148 295 

Tržby z prodeje tepla a ostatní energie 10 487 9 134 11 285 

Výnosy celkem 102 670 125 083 159 580 

Provozní náklady       

Palivo -9 305 -9 010 -11 637 

Nákup energie a související služby -26 519 -37 474 -53 474 

Opravy a údržba -4 872 -4 229 -5 487 

Odpisy -19 842 -20 723 -24 280 

Osobní náklady -11 368 -13 426 -15 084 

Materiál 4 625 -4 020 -4 981 

Emisní povolenky - 1 053 3 077 

Ostatní provozní náklady 6 354 -7 851 -7 650 

Náklady celkem -82 885 -95 680 -119 516 

Zisk před zdaněním a ostatními 
náklady a výnosy 19 785 29 403 40 064 

 



Příloha č. 3/2 

Konsolidovaný přehled VZZ (2) 

Ostatní náklady a výnosy       

Nákladové úroky -1 823 -1 800 -2 236 

Úroky z jaderných a ostatních rezerv -2 425 -2 447 -1 891 

Výnosové úroky 721 437 922 

Kurzové ztráty/zisky(-), netto 1 765 -266 1 204 

Ztráta z prodeje dceřiných a 
přidružených podniků - -170 -228 

Zůčtování negativního goodwillu - 1 704 - 
Ostatní finanční náklady a výnosy, 
netto -244 343 -201 

Výnosy z cenných papírů v ekvivalenci 722 102 74 

Ostatní náklady a výnosy celkem -1 284 -2 097 -2 356 

Zisk před zdaněním  18 501 27 306 37 708 

Daň z příjmů -4 233 -5 024 -8 952 

Zisk po zdanění 14 268 22 282 28 756 

Zisk po zdanění přiřaditelný na       

Podíly akcionářů mateřského podniku 13 213 21 438 27 697 

Menšinové podíly 1 055 844 1 059 

Čistý zisk na akcii přiřaditelný na 
podíly akcionářů mateřského 
podnuku (Kč/ks)       

Základní 22 36 47 

Zředěný 22 36 55 

Průměrný počet vydaných akcií (v 
tis. ks)       

Základní  592 075 590 426 589 329 

Zředěný 592 211 592 211 592 211 

 



Příloha č. 4 

Horizontální analýza - AKTIVA 
  změna 1 změna 2 2004 2005 2006 

Dlouhodobý hmotný majetek           

Dlouhodobý hmotný majetek, 
bruto 9,07% 5,77% 402 864 439 416 464 776 

Oprávky a opravné položky 9,20% 9,67% 182 932 199 756 219 073 

Dlouhodobý hmotný majetek, 
netto 8,97% 2,52% 219 932 239 660 245 703 

Jaderné palivo, netto -1,21% -6,16% 7 956 7 860 7 376 

Nedokončené hmotné 
investice včetně poskytujících 
záloh 

2,32% 44,20% 11 308 11 570 16 684 

Dlouhodobý hmotný majetek, 
jaderné palivo a investice 
celkem 

8,32% 4,12% 239 196 259 090 269 763 

Ostatní stála aktiva           

Cenné papíry v ekvivalenci -53,80% -53,71% 2 011 929 430 

Dlouhodoby finanční majetek, 
netto -47,74% -3,87% 26 426 13 811 13 277 

Dlohodobý nehmotný 
majetek, netto 78,93% 194,74% 3 379 6 046 17 820 

Odložená daňová pohledávka -26,51% 33,40% 713 524 699 

Ostatní stála aktiva celkem -34,49% 51,22% 32 529 21 310 32 226 

Stála aktiva celkem 3,27% 7,70% 271 529 280 400 301 989 

Oběžná aktiva           

Peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty 87,78% 84,22% 8 942 16 791 30 932 

Pohledávky, netto 60,98% 10,42% 9 189 14 792 16 334 

Pohledávky z titulu daňě z 
příjmu 5584,62% -89,72% 26 1 478 152 

Zásoby materiálu, netto 10,14% 17,35% 3 333 3 671 4 308 

Zásoby fosilních paliv, netto 4,42% 58,07% 724 756 1 195 

Emisní povolenky - 1559,70% - 134 2 224 

Ostatní oběžná aktiva 16,49% 86,21% 5 311 6 187 11 521 

Oběžna aktiva celkem 59,16% 52,17% 27 525 43 809 66 666 

AKTIVA CELKEM 8,34% 13,71% 299 250 324 209 368 655 



Příloha č. 5 

Horizontální analýza - PASIVA 
  změna 1 změna 2 2004 2005 2006 

Vlastní kapitál 
          

Vlastní kapitál přiřaditelný 
akcionářům mateřského 
podniku: 

          

Základní kapitál 
-1,66% -1,65% 59 218 58 237 57 278 

Nerozdělené zisky a kapitálové 
fondy 

4,91% 16,23% 112 897 118 436 137 659 

Vlastní kapitál přiřaditelný 
akcionářům mateřského podniku 
celkem 

2,66% 10,34% 172 097 176 673 194 937 

Menšinové podíly 
130,17% -13,00% 6 350 14 616 12 716 

Vlastní kapitál celkem 
7,20% 8,55% 178 447 191 289 207 653 

Dlouhodobé závazky 
          

Dlouhodobé dluhy bez části 
splatné během jednoho roku 

-19,81% 37,17% 38 140 30 586 41 956 

Rezerva na vyřazení jaderného 
zařízení z provozu a uložení 
použitého jaderného paliva 

21,83% 2,27% 29 441 35 869 36 683 

Ostatní dlouhodobé závazky 
0,71% 3,80% 14 868 14 974 15 543 

Dlouhodobé závazky celkem 
-1,24% 15,66% 82 449 81 429 94 182 

Odložený daňový závazek 
18,92% 7,88% 15 603 18 555 20 017 

Krátkodobé závazky 
          

Krátkodobé úvěry 
10,42% -54,34% 240 265 121 

Část dlouhodobých dluhů 
splatná během jednoho roku 

129,37% -19,31% 3 439 7 888 6 365 

Obchodní a jiné závazky 
29,05% 41,01% 12 587 16 243 22 905 

Závazek z titulu daně z příjmu 
-48,66% 887,62% 1 227 630 6 222 

Ostatní pasiva 
50,44% 41,47% 5 258 7 910 11 190 

Krátkodobé závazky celkem 
44,77% 42,10% 22 751 32 936 46 803 

PASIVA CELKEM 
8,34% 13,71% 299 250 324 209 368 655 



Příloha č. 6 

Horizontální analýza - VZZ 
  změna 1  změna 2 2004 2005 2006 

Provozní výnosy           
Tržby z prodeje elektrické 
energie 25,78% 27,90% 92 183 115 949 148 295 

Tržby z prodeje tepla a ostatní 
energie -12,90% 23,55% 10 487 9 134 11 285 

Výnosy celkem 21,83% 27,58% 102 670 125 083 159 580 
Provozní náklady           
Palivo -3,17% 29,16% -9 305 -9 010 -11 637 
Nákup energie a související 
služby 41,31% 42,70% -26 519 -37 474 -53 474 

Opravy a údržba -13,20% 29,75% -4 872 -4 229 -5 487 
Odpisy 4,44% 17,16% -19 842 -20 723 -24 280 
Osobní náklady 18,10% 12,35% -11 368 -13 426 -15 084 
Materiál -186,92% 23,91% 4 625 -4 020 -4 981 
Emisní povolenky - 192,21% - 1 053 3 077 
Ostatní provozní náklady -223,56% -2,56% 6 354 -7 851 -7 650 
Náklady celkem 15,44% 24,91% -82 885 -95 680 -119 516 
Zisk před zdaněním a ostatními 
náklady a výnosy 48,61% 36,26% 19 785 29 403 40 064 

Ostatní náklady a výnosy           
Nákladové úroky -1,26% 24,22% -1 823 -1 800 -2 236 
Úroky z jaderných a ostatních 
rezerv 0,91% -22,72% -2 425 -2 447 -1 891 

Výnosové úroky -39,39% 110,98% 721 437 922 
Kurzové ztráty/zisky(-), netto -115,07% -552,63% 1 765 -266 1 204 
Ztráta z prodeje dceřiných a 
přidružených podniků - 34,12% - -170 -228 

Zůčtování negativního 
goodwillu - - - 1 704 - 

Ostatní finanční náklady a 
výnosy, netto -240,57% -158,60% -244 343 -201 

Výnosy z cenných papírů v 
ekvivalenci -85,87% -27,45% 722 102 74 

Ostatní náklady a výnosy 
celkem 63,32% 12,35% -1 284 -2 097 -2 356 

Zisk před zdaněním  47,59% 38,09% 18 501 27 306 37 708 
Daň z příjmů 18,69% 78,18% -4 233 -5 024 -8 952 
Zisk po zdanění 56,17% 29,05% 14 268 22 282 28 756 
Zisk po zdanění přiřaditelný na           
Podíly akcionářů mateřského 
podniku 62,25% 29,20% 13 213 21 438 27 697 

Menšinové podíly -20,00% 25,47% 1 055 844 1 059 
Čistý zisk na akcii přiřaditelný 
na podíly akcionářů mateřského 
podnuku (Kč/ks) 

          

Základní 62,78% 29,48% 22 36 47 
Zředěný 62,33% 51,38% 22 36 55 
Průměrný počet vydaných akcií 
(v tis. ks)           

Základní  -0,28% -0,19% 592 075 590 426 589 329 
Zředěný 0,00% 0,00% 592 211 592 211 592 211 



 

Příloha č. 7 

Vertikální analýza - AKTIVA 
  2004 2005 2006 

Dlouhodobý hmotný majetek       

Dlouhodobý hmotný majetek, bruto 134,62% 135,53% 126,07% 

Oprávky a opravné položky 61,13% 61,61% 59,42% 

Dlouhodobý hmotný majetek, netto 73,49% 73,92% 66,65% 

Jaderné palivo, netto 2,66% 2,42% 2,00% 
Nedokončené hmotné investice včetně poskytujících 
záloh 3,78% 3,57% 4,53% 
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice 
celkem 79,93% 79,91% 73,17% 

Ostatní stála aktiva 0,00% 0,00% 0,00% 

Cenné papíry v ekvivalenci 0,67% 0,29% 0,12% 

Dlouhodoby finanční majetek, netto 8,83% 4,26% 3,60% 

Dlohodobý nehmotný majetek, netto 1,13% 1,86% 4,83% 

Odložená daňová pohledávka 0,24% 0,16% 0,19% 

Ostatní stála aktiva celkem 10,87% 6,57% 8,74% 

Stála aktiva celkem 90,74% 86,49% 81,92% 

Oběžná aktiva 0,00% 0,00% 0,00% 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 2,99% 5,18% 8,39% 

Pohledávky, netto 3,07% 4,56% 4,43% 

Pohledávky z titulu daňě z příjmu 0,01% 0,46% 0,04% 

Zásoby materiálu, netto 1,11% 1,13% 1,17% 

Zásoby fosilních paliv, netto 0,24% 0,23% 0,32% 

Emisní povolenky - 0,04% 0,60% 

Ostatní oběžná aktiva 1,77% 1,91% 3,13% 

Oběžna aktiva celkem 9,20% 13,51% 18,08% 

AKTIVA CELKEM 
100,00% 100,00% 100,00% 



 

Příloha č. 8 

Vertikální analýza - PASIVA  
  2004 2005 2006 

Vlastní kapitál       
Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského 
podniku:       

       Základní kapitál 19,79% 17,96% 15,54% 

       Nerozdělené zisky a kapitálové fondy 37,73% 36,53% 37,34% 
Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského 
podniku celkem 57,51% 54,49% 52,88% 

Menšinové podíly 2,12% 4,51% 3,45% 

Vlastní kapitál celkem 59,63% 59,00% 56,33% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho 
roku 12,75% 9,43% 11,38% 
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a 
uložení použitého jaderného paliva 9,84% 11,06% 9,95% 

Ostatní dlouhodobé závazky 4,97% 4,62% 4,22% 

Dlouhodobé závazky celkem 27,55% 25,12% 25,55% 

Odložený daňový závazek 5,21% 5,72% 5,43% 

Krátkodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé úvěry 0,08% 0,08% 0,03% 
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho 
roku 1,15% 2,43% 1,73% 

Obchodní a jiné závazky 4,21% 5,01% 6,21% 

Závazek z titulu daně z příjmu 0,41% 0,19% 1,69% 

Ostatní pasiva 1,76% 2,44% 3,04% 

Krátkodobé závazky celkem 7,60% 10,16% 12,70% 

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 



 

Příloha č. 9/1 

Vertikální analýza – VZZ (1) 
  2004 2005 2006 

Provozní výnosy       

Tržby z prodeje elektrické energie 89,79% 92,70% 92,93% 

Tržby z prodeje tepla a ostatní energie 10,21% 7,30% 7,07% 

Výnosy celkem 100,00% 100,00% 100,00% 

Provozní náklady       

Palivo -9,06% -7,20% -7,29% 

Nákup energie a související služby -25,83% -29,96% -33,51% 

Opravy a údržba -4,75% -3,38% -3,44% 

Odpisy -19,33% -16,57% -15,21% 

Osobní náklady -11,07% -10,73% -9,45% 

Materiál 4,50% -3,21% -3,12% 

Emisní povolenky - 0,84% 1,93% 

Ostatní provozní náklady 6,19% -6,28% -4,79% 

Náklady celkem -80,73% -76,49% -74,89% 

Zisk před zdaněním a ostatními náklady a 
výnosy 19,27% 23,51% 25,11% 

Ostatní náklady a výnosy 0,00% 0,00% 0,00% 

Nákladové úroky -1,78% -1,44% -1,40% 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 9/2 

Vertikální analýza – VZZ (2) 
Úroky z jaderných a ostatních rezerv -2,36% -1,96% -1,18% 

Výnosové úroky 0,70% 0,35% 0,58% 

Kurzové ztráty/zisky(-), netto 1,72% -0,21% 0,75% 

Ztráta z prodeje dceřiných a přidružených podniků - -0,14% -0,14% 

Zůčtování negativního goodwillu - 1,36% - 

Ostatní finanční náklady a výnosy, netto -0,24% 0,27% -0,13% 

Výnosy z cenných papírů v ekvivalenci 0,70% 0,08% 0,05% 

Ostatní náklady a výnosy celkem -1,25% -1,68% -1,48% 

Zisk před zdaněním  18,02% 21,83% 23,63% 

Daň z příjmů -4,12% -4,02% -5,61% 

Zisk po zdanění 13,90% 17,81% 18,02% 

Zisk po zdanění přiřaditelný na       

Podíly akcionářů mateřského podniku 12,87% 17,14% 17,36% 

Menšinové podíly 1,03% 0,67% 0,66% 

Čistý zisk na akcii přiřaditelný na podíly akcionářů 
mateřského podnuku (Kč/ks) 

0,00% 0,00% 0,00% 

Základní 0,02% 0,03% 0,03% 

Zředěný 0,02% 0,03% 0,03% 

Průměrný počet vydaných akcií (v tis. ks)       

Základní  576,68% 472,03% 369,30% 

Zředěný 576,81% 473,45% 371,11% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 10 

 

Poměrové ukazatele 
Rentabilita 

Ukazatel Vzorec 2004 2005 2006 
ROA 2.1 6,79% 8,98% 10,84% 
ROE 2.2 8,00% 11,65% 13,85% 
ROS 2.3 13,90% 17,81% 18,02% 

 

Likvidita 

Ukazatel Vzorec 2004 2005 2006 
Celková likvidita 2.6 1,21 1,33 1,42 
Pohotová likvidita 2.7 1,03 1,20 1,31 
Okamžitá likvidita 2.8 0,39 0,51 0,66 
ČPK  2.9 4 774 Kč 10 873 Kč 19 863 Kč 

 

Zadluženost 

Ukazatel Vzorec 2004 2005 2006 
Finanční samostatnost  2.19 59,63% 59,00% 56,33% 
Úrokové zatížení 2.18 0,090 0,062 0,056 
 

Aktivita 

Ukazatel Vzorec 2004 2005 2006 

Obrátka celkových aktiv 
(počet obratů/rok) 

2.10 0,34 0,39 0,43 

Doba obratu aktiv (dny) 2.11 1049,28 933,10 831,66 
Doba obratu zásob (dny) 2.12 14,23 12,74 12,41 
Doba obratu pohledávek (dny) 2.13 32,22 42,57 36,85 
Doba obratu závazků (dny) 2.14 368,87 329,15 318,05 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


